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Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage.

Artikel 1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten en transacties.
Indien strijd mocht bestaan tussen deze voorwaarden en algemene voorwaarden, welke door
onze opdrachtgevers worden gevoerd, zullen uitsluitend deze voorwaarden gelden.
Indien door ons, na overleg met de opdrachtgever, bij de uitvoering van opdrachten derden
worden ingeschakeld, zullen eventueel door die derden gevoerde algemene voorwaarden
eveneens van toepassing zijn, als waren dezen onderdeel van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2.
Alle door ons gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.
Prijzen, hetzij aangeboden, hetzij overeengekomen, zijn steeds gebaseerd op het ten tijde van
de aanbieding dan wel het aangaan van de overeenkomst bestaande loon- en prijsniveau.
Wij zullen steeds gerechtigd zijn aangeboden of overeengekomen prijzen aan wijzigingen van
het loon- en prijsniveau aan te passen.

Artikel 3.
Indien wij op verzoek van een opdrachtgever opslagruimte reserveren, zal de opdrachtgever
steeds de voor de opslag vastgestelde prijs dienen te voldoen, ongeacht of de opslag
metterdaad heeft plaatsgevonden, dan wel door omstandigheden gelegen aan de zijde van de
opdrachtgever, inclusief overmacht, in het geheel niet heeft plaatsgevonden en wel voor de
gehele oorspronkelijke overeengekomen duur van de opslag of, bij gebreke van een bepaalde
tijd, over ten minste een periode van 1 maand.
Reserveringen binden ons eerst, indien een opdracht daartoe schriftelijk is gedaan en door ons
schriftelijk is bevestigd.

Artikel 4.
Onze opdrachtgevers dienen zelf zorg te dragen voor voldoende verzekering van de door ons in
opslag genomen goederen.
Ten aanzien van de door ons in opslag genomen goederen aanvaarden wij geen enkele
aansprakelijkheid.
De stuwage van de door ons in opslag genomen goederen is geheel voor verantwoordelijkheid
van onze opdrachtgever, indien de stuwage (mede) op aanwijzing van de opdrachtgever heeft
plaatsgevonden.
Voor schade aan goederen, ontstaan bij het plaatsen van die goederen in onze opslagruimte,
zijn wij slechts aansprakelijk indien die schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
Wij zullen nimmer aansprakelijk zijn voor inwerking van temperatuurverschillen, vocht of licht
of welke inwerking van buitenaf dan wel als gevolg van eigen gebrek, ongeacht of de ten opslag
gegeven goederen verpakt dan wel onverpakt worden aangeboden.

Artikel 5.
Opdrachtgever is jegens ons steeds gehouden ons alle kosten, schaden en interesten te
vergoeden, welke te onze laste mochten komen als gevolg van breuk, bederf of enig gebrek,
voorzien of onvoorzien van de door opdrachtgever in opslag gegeven goederen.
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Artikel 6.
Aantallen of maten van de door ons in opslag genomen goederen verbinden ons eerst, wanneer
deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.
Bij gebreke van dien gelden uitsluitend de op onze facturen vermelde gegevens.

Artikel 7.
Opdrachtgever is gehouden ons desverlangd aard en inhoud van de in verpakking ten opslag
aangeboden goederen mede te delen.
Opdrachtgever is steeds verplicht om ook ongevraagd mededeling te doen van eventuele
bijzondere waarde van ter opslag aangeboden goederen, dan wel brand- of explosiegevaar
daarvan.

Artikel 8.
Bij het aanvaarden van goederen in opslag verbinden wij ons uitsluitend die goederen in opslag
te houden, wij zijn nimmer verplicht die goederen verder te onderhouden dan wel daaraan enige
bijzondere zorg te besteden.
Indien wij ons echter op verzoek van opdrachtgever verbonden hebben ten aanzien van in
opslag gegeven goederen iets meer of anders te doen dan alleen het in opslag houden daarvan,
dan geschiedt dit meer of andere geheel voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 9.
Overeenkomsten tot het in opslag nemen van goederen worden aangegaan voor de bij de
overeenkomst uitgedrukte tijd, of bij gebreke van dien, voor onbepaalde tijd.
In het laatste geval kan de overeenkomst met inachtname van een termijn van 1 week worden
opgezegd.

Artikel 10.
Van onze verplichting tot teruggave van de in opslag genomen goederen zullen wij zijn
gekweten, zodra de goederen zijn gebracht buiten het gebouw, waarin de opslag heeft
plaatsgevonden.
Reclames omtrent aantallen of maten, dan wel omtrent schades aan de in opslag genomen
goederen dienen terstond bij aflevering kenbaar gemaakt te worden.
Door de goederen zonder voorbehoud in ontvangst te nemen erkent de opdrachtgever, dat wij
geheel aan onze verplichtingen hebben voldaan.

Artikel 11.
Alle betalingen zullen geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, of uiterlijk binnen de
op de factuur gestelde termijn.
Wij zullen gerechtigd zijn bij latere betaling een vertragingsrente te berekenen berekend naar
1% per maand, gedeelten van een maand voor een gehele berekend.
Indien bij niet tijdige betaling wij onze vordering uit handen geven ter incasso wordt
opdrachtgever naast hoofdsom en rente incassokosten verschuldigd ten belope van 10% van de
hoofdsom.

Artikel 12.
Zolang opdrachtgever niet geheel aan zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan, zullen wij
niet gehouden zijn in opslag gegeven goederen aan opdrachtgever terug te geven.

Artikel 13.
Alle geschillen, die tussen ons en opdrachtgever mochten rijzen, zullen worden beslist door de
bevoegde Rechter te ‘s-Gravenhage, tenzij wij er de voorkeur aan mochten geven de volgens de
normale bevoegdheidsregelen competente Rechter te benaderen.
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