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ARTIKEL 1. ALGEMEEN
Deze leverings - en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, op alle
opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten.
Door het enkel verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever tevens onze leveringsen betalingsvoorwaarden.
Voor zover strijdig met schriftelijke inkoop, aanbestedings - of nadere voorwaarden van de
opdrachtgever, hebben onze voorwaarden voorrang, behoudens in geval en voor zover
voorwaarden van de opdrachtgever door ons schriftelijk geaccepteerd zijn.
ARTIKEL 2 OFFERTES
Onze offertes, daaronder begrepen de eventueel toegevoegde bijlagen, zijn steeds vrijblijvend.
Wij zijn niet gehouden een opdracht, die nog niet schriftelijk door ons is geaccepteerd, uit te
voeren. In geval van schriftelijke acceptatie zijn wij niet meer gehouden, dan tot hetgeen
schriftelijk door ons is geaccepteerd.Zolang de opdracht door ons niet is geweigerd, blijft de
opdrachtgever daaraan gebonden.Aanvullende en afwijkende bepalingen zijn voor ons slechts
verbindend indien en voor zover deze schriftelijk door ons zijn geaccepteerd.
ARTIKEL 3 PRIJZEN
A.ALGEMEEN
Indien niet anders is overgekomen, gelden onze prijzen franco bezorgadres cq. Bedrijfsadres.
Indien na de opdrachtacceptatie de prijzen van materialen, hulpmiddelen, onderdelen en
grondstoffen, lonen en salarissen, sociale lasten en overheidslasten een verhoging ondergaan,
voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, kunnen onze prijzen zonder bericht
dienovereenkomstig worden verhoogd.
B.MEERWERK
De toepasselijkheid van artikel 1646 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk
uitgesloten. Wij zijn derhalve bevoegd, door ons verricht meerwerk afzonderlijk in rekening
te brengen, zulks ook wanneer het meerwerk niet schriftelijk is opgedragen en/of de prijs
daarvan vooraf is overeengekomen.

ARTIKEL 4 VERPAKKING
Eventuele verpakking zal door ons worden verzorgd op de beste en goedkoopste wijze en
tegen kostende prijs in rekening worden gebracht.
De verpakking wordt niet teruggenomen.
ARTIKEL 5 BEWERKINGSTIJD
De bewerkingstijd, waaronder te verstaan de termijn voor de door ons te verrichten
werkzaamheden, begint te lopen op de dag vermeld in onze schriftelijke opdrachtacceptatie.
Een eventuele overschrijding van de bewerkingstijd geeft de afnemer geen enkel recht tot het
bevorderen van schadevergoeding, tot het weigeren der goederen of tot gehele of gedeelte
ontbinding der overeenkomst.
In elk geval ontslaan oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, gijzeling, molest, brand,
waterschade en overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, gebrek aan
arbeidskrachten of grondstoffen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van
energie, alles zowel in ons bedrijf als bij derden, van wie hij de benodigde materialen geheel
of gedeeltelijk moeten betrekken evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in
eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten onze schuld of toedoen ontstaan,
ons van enige verplichting tot nakoming van de bewerkingstijd, zolang de betreffende
verhindering blijft voortbestaan.Aanspraken op schadevergoeding wegens gedeeltelijke of
gehele niet nakomingen zijn in bovengemelde gevallen eveneens uitgesloten
ARTIKEL 6 KREDIETBEPERKINGSTOESLAG
Het factuurbedrag wordt verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag. Het percentage van deze
toeslag wordt in onze offertes, prijscouranten e.d. vermeld.
Bij betalingen binnen dertig dagen na factuurdatum behoeft deze toeslag niet betaald te
worden.
ARTIKEL 7 BETALING
Tenzij anders overeengekomen, is betaling van de aanneemsom verschuldigd te onzer keuze
contact bij aflevering der gereinigde goederen of binnen dertig dagen na aflevering.
Wij zijn gerechtigd voor het nakomen van betalingsverplichtingen zekerheidsstelling te
verlangen, gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen te verlangen of uitsluitend onder
rembours te verzenden. Indien betaling in termijnen is overeengekomen geschiedt deze als
volgt:
1/3 (eenderde) bij de opdracht;1/3 (eenderde) wanneer de goederen ter verzending gereed
worden gelegd, dan wel bij de voltooiing der de door ons verrichte werkzaamheden;
1/3 (eenderde) binnen een maand nadat de tweede termijnbetaling verschenen is.
Betaling van meerwerk dient te geschieden, zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is
gebracht.
Bij nalatigheid van betaling wordt de afnemer geacht van rechtswege in gebrek te zijn en zijn
wij gerechtigd zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de wettelijke rente,
zomede alle door ons gemaakte kosten tot inning der contractuele prijs, daaronder begrepen
wissel - en protestkosten, alle kosten van rechtsbijstand en proces -en executiekosten, in
rekening te brengen, onverminderd de ons verder toekomende rechten.
Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden.
Bij niet stipte betaling op het overeengekomen tijdstip, indien faillissement, surseance van
betaling of andere curatelestelling van de opdrachtgever is aangevraagd, dan wel tot liquidatie
of ontbinding van de onderneming van de opdrachtgever wordt overgedaan, wordt de

vordering tot betaling in zijn geheel onmiddellijk ineens opeisbaar, onverminderd de ons
toekomende rechten.Indien de opdrachtgever meent ten opzichte van de levering of uitvoering
der opdracht nog aanspraken, in welke vorm ook, te kunnen doen gelden, ontheft dit hem niet
van de verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze.
ARTIKEL 8 ANNULEREN
Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij verplicht de door ons al dan niet op
termijn gekochte materialen en grondstoffen, al dan niet be - of verwerkt, tegen de kostende
prijs, inclusief lonen, over te nemen en ons verder schadeloos te stellen tegen betaling van
10% der contractuele prijs.
Bovendien zal de opdrachtgever de uit de annulering voortvloeiende valutaverliezen
vergoeden, ingeval wij in verband met de opdracht met een bank of andere derde een valutaovereenkomst hebben gesloten.
De opdrachtgever is voorts verplicht ons te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg
van de annulering der opdracht.
ARTIKEL 9 RECLAME
Reclamering, zowel ten aanzien van de uitvoering van het werk, alsook ten aanzien van de
facturen, kan slechts binnen 14 dagen na aflevering of toezending van de facturen geschieden,
bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak terzake van die gebreken vervalt.
ARTIKEL 10 RISICO
Het risico voor alle schade aan of door ter reiniging aangeboden goederen gaat op de
opdrachtgever over op het tijdstip dat die goederen na reiniging in onze stomerij voor
retournering aan de opdrachtgever gereed staan.
ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID
Wij zijn nimmer voor enige schade, hoe dan ook genaamd, aansprakelijk.
Andere of verdere aanspraken, inbegrepen vergoeding van kosten, schaden en interessen
wegens persoonlijke ongevallen, schade aan roerende of onroerende goederen of benadeling
van bedrijfsbelangen en bedrijfsschade, hetzij direct, hetzij indirect bij de opdrachtgever of
derden veroorzaakt, worden uitgesloten.
De opdrachtgever is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten,
schade en interessen welke voor ons mochten zijn ontstaan als direct gevolg van vorderingen
van derden op ons terzake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor wij ingevolge
deze voorwaarden tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk zijn.
ARTIKEL 12 GESCHILLLEN
Alle geschillen daaronder begrepen geschillen, welke slechts door een der partijen als zodanig
worden beschouwd en vorderingen, welke tussen ons en de opdrachtgever mochten zijn
ontstaan, zullen in de eerste aanleg ter berechting worden voorgelegd aan de
Arrondissementsrechtbank te Roermond.
ARTIKEL 13 TOEPASSELIJK RECHT
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is
het Nederlands Recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa toepasselijk.

