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        Algemene voorwaarden  

DAANS IJS DELIGHT  

 

DAANS IJS DELIGHT 
POSTBUS 30, 2155AA NIEUW-VENNEP 
0621223625 – INFO@IKWILEENIJSJE.NL – WWW.IKWILEENIJSJE.NL  

 

Hierbij ontvangt u de algemene voorwaarden van Daans ijs Delight gevestigd te Nieuw-Vennep, 
Postbus 30, 2155AA  

Ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Amsterdam met KvK-nummer: 34373031.  

 

Artikel 1 - Geldigheid  

• 1a Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle 
overeenkomsten tot verhuur of levering van producten en/of diensten, welke worden uitgebracht 
respectievelijk aangegaan door Daans ijs Delight.  

• 1b Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die aan Daans ijs Delight opdracht geeft tot 
verhuur, het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.  

• 1c Afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.  

Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomsten  

• 2a Alle aanbiedingen van Daans ijs Delight zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk 
schriftelijk is vermeld.  

• 2b Uitsluitend na schriftelijke bevestiging (waaronder begrepen per e-mail) door of op bevoegde 
wijze namens Daans ijs Delight van een opdracht, dan wel zodra Daans ijs Delight is begonnen met 
de uitvoering van de aan hem verleende opdracht, is een overeenkomst tot stand gekomen.  
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Artikel 3 - Prijzen  

• 3a Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van de 
levering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, lonen of andere 
kostprijsbepalende factoren niet voorzienbare wijziging hebben ondergaan, is Daans ijs Delight 
gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.  

• 3b Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor 
rekening van de opdrachtgever.  

• 3c Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere overheidsheffingen.  

Artikel 4 - Annuleringen  

Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht schriftelijk te annuleren tot uiterlijk de 7 de  werkdag 
(maandag—vrijdag voor 17.00 uur indien de opdracht binnen deze peridode valt is dit niet 
mogelijk. )Voorafgaand aan de dag waarop de opdracht akkoord is gegeven, tenzij anders is 
overeengekomen. In het geval van annulering nadien, is opdrachtgever gehouden aan Daans ijs 
Delight alle met het oog op de uitvoering van deze order gemaakte kosten (van voorbereiding, 
opslag e.d.) te vergoeden, onverlet het recht van Daans ijs Delight op vergoeding van winstderving 
en overige schade.  

Artikel 5 - Termijnen van levering  

Hoewel Daans ijs Delight zich tot het uiterste inspant om afgesproken leveringstermijnen na te 
komen, zijn deze nooit aan te merken als fatale termijn. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de 
veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor Daans ijs Delight om de goederen en/of diensten 
te leveren. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of 
ontbinding van de overeenkomst.  

Artikel 6 - Betaling  

• 6a De opdrachtgever heeft nimmer een retentierecht tegenover Daans ijs Delight.  

• 6b Daans ijs Delight is gerechtigd bij het uitvoeren van een opdracht gehele of gedeeltelijke 
vooruitbetaling te verlangen of betaling van een borgsom.  
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• 6c Opdrachtgever is gehouden facturen van Daans ijs Delight te voldoen binnen de op de factuur 
vermelde termijn en bij gebreke van een dergelijke vermelding: binnen vijf werkdagen.  

 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid  

• 7a Daans ijs Delight is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de 
uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover deze schade het directe of 
indirecte gevolg is van:  

• Overmacht, zoals hierna nader is omschreven;  
• Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere 

personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;  
• Ondeugdelijkheid van materialen of constructiefouten in het gehuurde en/of geleverde;  
• Handelingen of nalatigheid van Daans ijs Delight, zijn personeel of andere bij de uitvoering 

van de overeenkomst ingeschakelde personen, behoudens opzet of grove schuld.  

7b Daans ijs Delight is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals 
bedrijfsschade, stagnatieschade, omzet- of winstderving, verlies van data, e.d.  

• 7c Daans ijs Delight is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het 
betreffende geval door zijn aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.  

• 7d Daans ijs Delight is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan                               
goederen van opdrachtgever of derden, die Daans ijs Delight onder zich heeft.  

Artikel 8 - Ontbinding  

Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting uit deze 
of enige andere met Daans ijs Delight gesloten overeenkomst, alsmede in geval van 
(aanvraag tot) faillissement of surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf 
van opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Daans ijs 
Delight het recht zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering 
van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zulks ter keuze van Daans ijs 
Delight, zonder dat Daans ijs Delight tot enige schadevergoeding gehouden is, 
onverminderd de hem verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke 
Daans ijs Delight ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig 
opeisbaar.  
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Artikel 9 - Diensten op locatie  

• 10a Ingeval Daans ijs Delight diensten verricht op of in aan opdrachtgever toebehorende locaties, 
stelt opdrachtgever — voor zover dit voor de uitvoering van de diensten nodig is — om niet ter 
beschikking de ruimte, inrichting, apparatuur, vaste en losse inventaris, energie, water, riolering en 
overige (noodzakelijke) voorzieningen.  

• 10b Opdrachtgever zorgt dat de in artikel 10a genoemde faciliteiten steeds voldoen aan alle 
wettelijke eisen. Opdrachtgever neemt alle nanciële consequenties van eventuele tekortkomingen 
voor zijn rekening.  

Artikel 11 - Geschillen en toepasselijk recht  

Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Daans ijs Delight is Nederlands recht van 
toepassing. Bij eventuele geschillen zullen Daans ijs Delight en opdrachtgever met elkaar in overleg 
treden en trachten een minnelijke regeling te bereiken. De rechtbank in Amsterdam is bij uitsluiting 
bevoegd om van geschillen kennis te nemen.  

 

Opgemaakt 1 januari 2018 te Nieuw-Vennep  

 

 
 
 


