
ALGEMENE VOORWAARDEN

1.  Inleidende bepalingen
 

van toepassing op alle overeenkomsten betreffende verhuur, reiniging en verkoop van 

 

andere artikelen, zoals kledingkasten, hygiëne artikelen, schoonloopmatten,  

handdoeken, theedoeken e.a.

1.2  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 - voorwaarden : de onderhavige verkoop-, verhuur-, reinigings- en 

betalingsvoorwaarden.

 -  opdrachtnemer : de verkoper, textielverzorger, verhuurder welke de producten, 

bedoeld

  in art. 1.1, met ingang van een bepaalde datum verhuurt, reinigt cq verkoopt aan de 

  opdrachtgever.

 -  opdrachtgever : de huurder cq koper van de producten, zoals omschreven in art. 1.1.

2.  Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst
2.1  De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de opdrachtgever van het 

bemiddeling plaatsvinden.

ook indien de overeenkomst tot stand is gekomen door bemiddeling van één of meer 

tussenpersonen

 -  bepalend voor de inhoud van de overeenkomst. Indien en voor zover de opdrachtgever 

overheids- en/of andere instanties na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst 

4.  Duur van de overeenkomst

5.  Beëindiging van de overeenkomst

 plaatsvinden per aangetekende brief.

5.2  Indien de overeenkomst niet conform het bovenstaande is opgezegd, wordt de 

uitzondering van die op basis van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door de 

opdrachtnemer of overmacht - is deze verschuldigd het aantal resterende perioden 

volgens contract maal gemiddeld factuurbedrag van de laatste 3 perioden voor 

opzegging maal 20%. Onverminderd het bovenstaande is opdrachtgever verschuldigd 

een bedrag ter zake van de overname van de door opdrachtnemer geleverde en 

zaken.

5.4 a  Onverminderd eventuele overige rechten heeft de opdrachtnemer het recht de

 

 

 

 

 b  In de onder 5.4a vermelde gevallen wordt, zonder dat enige ingebrekestelling  

 

 factuurbedragen opeisbaar.

overschreden.

6.2  Reclames met betrekking tot de door opdrachtnemer geleverde artikelen dienen door 

opdrachtgever binnen acht dagen nadat deze het gebrek heeft ontdekt of had kunnen 

ontdekken te worden ingediend.

7.  Overmacht
7.1  Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, als gevolg waarvan van 

verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.

verklaring voor de toekomst te ontbinden.

schadevergoeding.

betrokken producten.

laat geleverde producten in rekening gebrachte bedrag voor omzetbelasting en na aftrek 

van kortingen.

winstderving, goodwillschade e.d.).

9.  Betaling

9.2  Betalingen dienen steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

is verstreken tot aan de datum van betaling aan opdrachtnemer. Over het uitstaande 

deel van de maand wordt gerekend als een hele maand.

9.4  Alle door de opdrachtnemer ter inning van de uitstaande bedragen te maken 

incassokosten worden geacht tenminste 15% van het gevorderde te bedragen met 

een minimum van € 150,00. Eén en ander geldt ook in het geval opdrachtgever komt te 

verkeren in staat van faillissement of surséance van betaling.

10.  Eigendomsvoorbehoud

vervreemden.

11.1  De opdrachtnemer zal aan de opdrachtgever ten gebruike afstaan de in de overeenkomst 

omschreven artikelen. De opdrachtnemer zal volgens een vooraf overeen te komen 

overeenkomst de kwaliteitsaspecten van de artikelen, waaronder begrepen maten, 

grondstofsamenstelling en minimale levensduur vermelden. Opgegeven maten hebben 

betrekking op zaken in ongewassen toestand.

11.2  Het is de opdrachtgever niet toegestaan de door opdrachtnemer verhuurde artikelen zelf 

te behandelen dan wel door derden te laten behandelen, waaronder mede begrepen het 

reinigen en repareren van de artikelen.

voor verlies en beschadiging van de zaken, anders dan door normaal gebruik. De 

kosten hiervan zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Tevens is de 

opdrachtgever verplicht de in verhuur verkregen artikelen te verzekeren tegen risico’s 

van brand, diefstal  en waterschade.

11.4  Indien de door de opdrachtnemer geleverde artikelen eerder vervangen dienen te 

opdrachtgever in rekening gebracht, zoals vermeld in de huurovereenkomst.
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