Algemene Voorwaarden van
BANDENHOTEL NUENEN
1. Deze algemene voorwaarden verstaan onder:
Bewaarnemer: Bandenhotel Nuenen
Klant: De natuurlijke- of rechtsperso(o)n(en) welke zijn of haar gegevens zijn vermeld in de
gesloten overeenkomst of die aan Bandenhotel Nuenen opdracht heeft verstrekt tot het verrichten
van diensten of levering van goederen.
Band(en): Autoband(en), los dan wel inclusief de velg(en) waarop deze gemonteerd is/zijn met
gemonteerde toebehoren, zoals ventiel, balansmateriaal en eventuele bandenspanningsensor,
wieldoppen en wielmoeren of wielbouten.
Bandenset: Bij elkaar horende set van maximaal 4 voor dezelfde auto bestemde banden.
Dak- Ski- of bagagekoffer: Koffer welke na montage op het dak van een auto bedoeld is voor het
vervoeren van goederen.
Opslagperiode: 1 seizoen.
Seizoen: Periode aanvangende in de wisselperiode tussen zomer- en winterbanden respectievelijk
winter- en zomerbanden, en eindigende in de wisselperiode tussen winter- en zomerbanden
respectievelijk zomer- en winterbanden.
Wisselperiode: Periode ingegeven door klimatologische- en meteorologische omstandigheden
waarin regulier bij auto’s zomerbanden worden gewisseld voor winterbanden respectievelijk
winterbanden voor zomerbanden, historisch gezien gelegen in de maand oktober respectievelijk
maart.
Wisselmoment: Moment waarop banden voor of na de opslag bij bedrijven worden opgehaald
dan wel geleverd en het moment waarop de klant zijn auto na afspraak aanbiedt om de wielen c.q.
banden te laten wisselen voor de wielen c.q. banden voor het daaropvolgende seizoen.
Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden van Bandenhotel Nuenen.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
bewaarnemer en een klant, waarop bewaarnemer deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
bewaarnemer, voor de uitvoering waarvan door bewaarnemer derden dienen te worden betrokken.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Bewaarnemer en de klant zullen alsdan in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden
geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene
voorwaarden.
8. Indien bewaarnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit
niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat bewaarnemer in enigerlei mate het
recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze
voorwaarden te verlangen.
9. Bewaarnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien
hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en
noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn
rekening komt.
10. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet
voorzien, waarop bewaarnemer in alle redelijkheid geen invloed heeft, doch waardoor
bewaarnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van
bewaarnemer, van de klant, of van derden daaronder begrepen. Bewaarnemer heeft ook het recht
zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de
overeenkomst verhindert, intreedt nadat bewaarnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
11. Bewaarnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade
aan de andere partij.
12. Indien bewaarnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is bewaarnemer
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.
De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke
overeenkomst.
13. Betaling dient steeds te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door
bewaarnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door
bewaarnemer aangegeven. De termijn van 14 dagen is een fatale termijn. Bewaarnemer is
gerechtigd om periodiek te factureren.
14. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van
rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd. In het geval de klant een
natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening van een beroep op bedrijf is, is de rente gelijk
aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de klant een rente verschuldigd van 1% per maand,
tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over
het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het
moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
15. Bewaarnemer heeft het recht de door de klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste
plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte
in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

16. Bewaarnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren,
indien de klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Bewaarnemer
kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen
en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
17. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
18. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,
dan komen alle ter verkrijging van voldoening daadwerkelijk gemaakte kosten, zowel in als buiten
rechte voor vergoeding door de klant in aanmerking. Het gaat dan onder andere om het salaris van
de ingeschakelde advocaat / gemachtigde en verschotten. De klant stemt er derhalve uitdrukkelijk
mee in dat de te vergoeden (buiten)gerechtelijke kosten niet beperkt blijven tot hetgeen op dat
moment gebruikelijk is op basis van in de Nederlandse incassopraktijk, momenteel de
berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. De klant is over de verschuldigde
(incasso)kosten eveneens rente verschuldigd.
19. Bewaarnemer is gerechtigd zonder kennisgeving aan de klant de kosten jaarlijks te verhogen
wegens inflatie overeenkomstig de door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde
Consumentenprijsindex (CPI).
20. Een eventuele verhoging van de kosten, anders dan indexering wegens inflatie
overeenkomstig de door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde
Consumentenprijsindex (CPI), zal door bewaarnemer voor aanvang van een nieuwe
contractperiode aan de klant worden medegedeeld.
21. De bewaarnemingsovereenkomst wordt, tenzij anders is overeengekomen, aangegaan voor de
opslagperiode (1 seizoen).
22. Indien bewaarnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
hetgeen in de Algemene Voorwaarden is geregeld.
23. Bewaarnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
bewaarnemer is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens of –inlichtingen.
24. Bewaarnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
25. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor
zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van bewaarnemer aan
de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan bewaarnemer toegerekend
kunnen worden;
3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in
deze Algemene Voorwaarden.
26. Bewaarnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige
stagnatie.

27. De bewaarnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of oorzaak ook aan
personen of goederen toegebracht of voor verlies of diefstal van enig goed tenzij dat het gevolg is
van opzet of grove schuld van hem of de zijnen.
28. De bewaarnemer is niet aansprakelijk voor schade aan personen of goederen die voortvloeien
uit gebreken aan het gebouw waarin die banden opgeslagen zijn, tenzij deze gebreken aan opzet of
grove nalatigheid van de bewaarnemer te wijten zijn.
29. De aansprakelijkheid van bewaarnemer is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de
verzekeraar wordt uitgekeerd in voorkomend geval. Indien de verzekering geen dekking biedt of
om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het
bedrag dat voor de duur van één (het betreffende) seizoen voor de bewaarneming verschuldigd is;
dit is maximaal de helft van het bedrag dat voor de duur van de opslagperiode verschuldigd is.
30. Indien de klant handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf gaat het risico van verlies,
diefstal, beschadiging of waardevermindering over op bewaarnemer op het moment dat
bewaarnemer de banden / dakkoffer de bodem van het bedrijf van de klant heeft doen verlaten en
daarover aldus de feitelijke macht verkrijgt. Voornoemd risico gaat over op de klant op het
moment dat de banden / dakkoffer de bodem van het bedrijf van de klant hebben bereikt.
31. Indien de klant niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particulier /
consument) gaat het risico van verlies, diefstal, beschadiging of waardevermindering over op
bewaarnemer op het moment dat de banden / dakkoffer aan de bewaarnemer zijn afgegeven en
bewaarnemer daarover aldus de feitelijke macht verkrijgt. Voornoemd risico gaat over op de klant
op het moment dat de bewaarnemer de feitelijk macht over de banden / dakkoffer verliest doordat
deze aan de klant, althans iemand die ze namens haar komt ophalen, zijn afgegeven.
32. Het is klanten niet toegestaan om de opslagruimte te betreden.
33. De klant vrijwaart bewaarnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan
bewaarnemer toerekenbaar is. Indien bewaarnemer uit dien hoofde door derden mocht worden
aangesproken, dan is de klant gehouden bewaarnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en
onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in
gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is bewaarnemer, zonder
ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
bewaarnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.
34. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle
vorderingen en verweren jegens bewaarnemer en de door bewaarnemer bij de uitvoering van de
overeenkomst betrokken derden één jaar.
35. Het door de klant in bewaarneming gegeven object kan te allen tijde door de bewaarnemer
worden verplaatst.
36. Wanneer de gesloten overeenkomst door de klant voor afloop van de overeengekomen periode
wordt opgezegd, vindt er geen restitutie plaats.
37. Door het ondertekenen van de gesloten overeenkomst en / of betaling van de factuur komt
tussen bewaarnemer en klant een overeenkomsteen tot stand; de klant verklaart hiermee tevens
akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

38. Het is niet toegestaan om in de opslagruimte of op het buitenterrein verkoopacties te
ondernemen.
39. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij bewaarnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht
van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering
wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Partijen zullen eerst een beroep
op de rechter doen nadat zij zich in alle redelijkheid hebben ingespannen een geschil in onderling
overleg te beslechten.
40. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde
van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de bewaarnemer. De Nederlandse tekst van
de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
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