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____________________________________________________________________________	
	

	
1. Algemeen	

	
1.1		 Deze	 algemene	 voorwaarden	 maken	 deel	 uit	 van	 iedere	 -	

tussen	 verkoper	 aan	 de	 ene	 zijde	 en	 koper	 aan	 de	 andere	
zijde	-	gesloten	overeenkomst	of	andere	afspraken	waarvan	
levering	 van	 goederen	 en	 diensten	 een	 element	 vormen,	
tenzij	schriftelijk	nadrukkelijk	anders	is	overeengekomen.	
	

1.2		 Toepasselijkheid	van	door	koper	gehanteerde	voorwaarden	
wordt	 hierbij	 nadrukkelijk	 uitgesloten,	 tenzij	 schriftelijk	
anders	 is	 overeengekomen.	 Bestaat	 er	 in	 dat	 laatste	 geval	
strijdigheid	tussen	de	onderhavige	voorwaarden	en	de	door	
koper	 gehanteerde	 voorwaarden,	 dan	 prevaleren	 de	
onderhavige	voorwaarden.		
	

1.3	 Deze	 algemene	 inkoopvoorwaarden	 zijn	 van	 toepassing	 op	
alle	 aanvragen,	 offertes,	 aanbiedingen,	 opdrachten,	
inkooporders,	 opdrachtbevestigingen	 overeenkomsten	 en	
andere	 rechtshandelingen	 terzake	 van	 het	 door	 Verkoper	
aan	 Koper	 leveren	 van	 zaken,	 verrichten	 van	 diensten,	
uitvoeren	 van	 opdrachten	 en	 verrichten	 van	 overige	
werkzaamheden.			
	

2. Overeenkomst	
	

2.1	 Alle	 aanbiedingen,	 in	 welke	 vorm	 ook	 gedaan,	 zijn	
vrijblijvend,	 tenzij	 schriftelijk	 anders	 is	 overeengekomen.	
Verkoper	 is	 derhalve	 gerechtigd	 om	 op	 ieder	 moment	 de	
prijs	bij	 te	stellen	en	verkoper	zal	koper	hiervan	schriftelijk	
op	de	hoogte	stellen.	

	
2.2	 De	 overeenkomst	 is	 bindend	 nadat	 verkoper	 de	 aanbieding	

of	 offerte	 schriftelijk	 heeft	 aanvaard	 en	 nadat	 verkoper	 de	
boekingsbevestiging	heeft	verstuurd.		

	
2.3	 In	het	geval	van	overmacht	[bijvoorbeeld,	ziekte,	 technische	

mankementen,	 weersomstandigheden,	
overheidsmaatregelen,	 storing,	 brand	 of	 andere	 externe	
invloeden]	 is	 verkoper	 gerechtigd	 de	 overeenkomst	 op	 te	
schorten	en	de	diensten	of	producten	niet	te	leveren.		

	
3.	 Opties	
	
3.1	 Voor	de	overeenstemming	voor	de	data	of	een	dagdeel	waar	

de	 producten	 of	 diensten	 geleverd	 worden	 gelden	 de	
volgende	voorwaarden.		

	
3.2	 Er	 kan	 een	 optie	 genomen	worden	 op	 een	 datum,	 als	 deze	

datum	 beschikbaar	 is	 dan	 wordt	 de	 datum	 voor	 u	
gereserveerd	voor	een	periode	van	48	uur,	waarna	de	optie	
vervalt,	tenzij	er	schriftelijk	anders	is	overeengekomen.	

	
3.3	 Na	 schriftelijk	 akkoord	 en	 bevestiging	 van	de	 offerte	wordt	

de	boekingsdatum	definitef	voor	u	vastgelegd.	
	
4. Wijzigingen	

	
4.1 Tot	 8	 weken	 voorafgaand	 aan	 de	 boekingsdatum	 kan	 de	

datum	 zonder	 additionele	 kosten	 eenmalig	 gewijzigd	
worden.		
	

4.2 Bij	 een	 wijziging	 een	 boeking	 minder	 dan	 8	 weken	 voor	
aanvang	 wordt	 50%	 van	 het	 offertebedrag	 in	 rekening	
gebracht.	

	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

4.3		 Voor	 een	 wijziging	 minder	 dan	 14	 dagen	 voor	 aanvang	 van	 de	
boeking	wordt	100%	van	de	offerte	in	rekening	gebracht.	

4.4 Bij	annulering	van	een	boeking	wordt	50%	van	het	offertebedrag	in	
rekening	gebracht.	Bij	annulering	van	een	boeking	minder	dan	14	
dagen	 van	 tevoren	 of	 in	 het	 geval	 van	 een	 no-show,	wordt	 100%	
van	het	offertebedrag	in	rekening	gebracht.	

5.	 Betaling	

5.1	 Alle	prijzen	zijn	exclusief	BTW.	Het	op	de	factuur	vermelde	bedrag	
dient	 binnen	 de	 vermelde	 termijn	 op	 de	 rekening	 van	 verkoper	
bijgeschreven	 te	 zijn.	 Indien	 op	 de	 factuur	 geen	 betalingstermijn	
vermeld	 staat,	 dan	 geldt	 een	 termijn	 van	 14	 dagen	 na	
factuurdatum.	

	
5.2	 Eventuele	 geschillen	 tussen	 koper	 en	 verkoper	 geven	 koper	 niet	

het	 recht	 de	 betaling	 op	 te	 schorten	 dan	 wel	 te	 verrekenen	 met	
andere	nog	openstaande	facturen	van	verkoper	

	
5.3	 In	 het	 geval	 van	 niet	 tijdige	 betaling	 is	 koper	 tien	 procent	 rente	

verschuldigd	 en	 is	 hij	 gehouden	 tot	 vergoeding	 van	 alle	 door	
verkoper	gemaakte	kosten	ter	inning	van	openstaande	rekeningen.	

	
6.	Zorgplicht	
	
6.1	 Indien	koper	gebruik	maakt	van	de	door	verkoper	ter	beschikking	

gestelde	ruimtes	of	panden	dan	zal	koper	deze	met	de	vereiste	zorg	
behandelen	en	geen	handelingen	verrichten	waardoor	de	kwaliteit	
of	de	veiligheid	aangetast	kan	worden.	

	
6.2	 Verkoper	 is	 aansprakelijk	 voor	 alle	 schade	 aan	 de	 door	 verkoper	

geleverde	 producten	 of	 diensten,	 dan	 wel	 zijn	 personeel	 of	 door	
hem	 ingeschakelde	 derden.	 De	 aansprakelijkheid	 van	 verkoper	
heeft	betrekking	op	zowel	directe	als	indirecte	schade.	Koper	dient	
zich	afdoende	te	verzekeren	tegen	dergelijke	schade.	

	
6.3	 Schade	 zal	 door	 verkoper	 in	 rekening	 gebracht	 worden	 conform	

afspraken	(3.2)	en	wordt	door	op	koper	op	basis	van	nieuwwaarde	
vergoedt,	 tenzij	 schriftelijk	 nadrukkelijk	 anders	 is	
overeengekomen.	
	

7.	Aansprakelijk	
	

7.1	 Koper	vrijwaart	verkoper	voor	de	betaling	van	kosten,		vergoeding,	
uitkering	 iedere	 enige	 vorm	 van	 financieele	 compensatie	 voor	
geleden	 schade	 of	 letsel	 ten	 gevolge	 van	 het	 verkopen	 of	 ter	
beschikbaar	stellen	van	de	producten	of	diensten	van	verkoper.		

	
7.2	 Koper	 is	 nadrukkelijk	 verantwoordleijk	 voor	 haar	 eigen	 gasten,	

personeel	of	derden	en	koper	verplicht	zich	om	schade	aan	derden	
te	voldoen	en	vrijwaart	verkoper.	

	
7.3	 Verkoper	 dient	 zich	 afdoende	 te	 verzekeren	 tegen	 dergelijke	

schade	 en	 de	 verzekeringsplicht	 strekt	 zich	 ook	 uit	 tot	
hulpmiddelen	 welke	 op	 enigerlei	 wijze	 bij	 de	 uitvoering	 van	 de	
overeenkomst	 zijn	 betrokken.	 Verkoper	 zal	 op	 zijn	
verzekeringspolissen	 doen	 aantekenen	 dat	 uitkeringen	 door	 de	
verzekeringsmaatschappij	direct	gedaan	zullen	worden	aan	degene	
die	de	schade	daadwerkelijk	heeft	geleden.	Verkoper	zal	Koper	op	
eerste	verzoek	inzage	geven	in	de	betreffende	polissen.	


