Voorwaarden huisuitruiming
1. Overeenkomst, offerte en bevestiging
Offertes zijn vrijblijvend en blijven 1 maand geldig. Opdrachten dienen door de
opdrachtgever te worden bevestigd door ondertekening van de offerte. Indien de
opdrachtgever dit nalaat maar toch instemt met de opdracht (mondeling of via e-mail) dan
zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

2. Uitvoering van de overeenkomst
2.1. Herbruikbare goederen zullen om niet in de handelsvoorraad van Kringloopbedrijf De Beurs
worden opgenomen.
2.2. Aangetroffen persoonlijke en poststukken zullen door de uitruim coördinator apart worden
gehouden en bij het opleveren van de opdracht aan opdrachtgever overhandigd worden.
2.3. Kringloopbedrijf De Beurs is een bedrijf waar ook arbeidstraining plaats vindt. Dir gebeurd
altijd onder begeleiding.
2.4. De Beurs zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de
belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor
de opdrachtgever tevredenstellend resultaat.
2.5. Voor zover noodzakelijk zal De Beurs de opdrachtgever op de hoogte houden van de
voortgang van de werkzaamheden. Dit kan gebeuren door tussentijds telefonisch- of email
contact.
2.6. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig is om juiste
uitruiming van het huis of de kamer mogelijk te maken, zoals het tijdig overhandigen van
sleutels en alle andere zaken die noodzakelijk zijn om de opdracht te kunnen aanvangen.
3. Prijs en bijkomende kosten
3.1. De offerte bevat altijd een all-in prijs voor de huisuitruiming. Uitgezonderd de kosten welke
pas achteraf bekend worden, zoals stortkosten, huur machines enz.. Op basis van deze
offerte wordt de opdracht aangegaan.
3.2. Indien er sprake is van meerwerk dan zal vooraf contact worden opgenomen met de
opdrachtgever en na akkoord worden uitgevoerd.
4. Betaling
4.1. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het
verstrijken van deze termijn door de opdrachtgever nog geen betaling is ontvangen, is de
opdrachtgever in verzuim en is hij/zij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
Wanneer het nemen van gerechtelijke stappen noodzakelijk zijn zullen de door De Beurs
gemaakte kosten zoals deurwaarders en incassobureaus ten laste komen van de
opdrachtgever.

5. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
5.1. Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt, na aanvaarding van de offerte, dient
hij/zij, een onkostenvergoeding te betalen van 50% van het offertebedrag.
5.2. Wanneer De Beurs op grond van gedragingen van de opdrachtgever redelijkerwijs de
opdracht niet meer kan afronden dient de opdrachtgever het totale bedrag van de offerte te
betalen.
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6. Garanties en vrijwaring
6.1. De Beurs is niet aansprakelijk voor het overschrijden van de afgesproken opleverdatum, als
dit het gevolg is van onvoorziene omstandigheden van de zijde van de opdrachtgever of van
buiten komend onheil.
7. Aansprakelijkheid
7.1. De Beurs is alleen, ten tijde van de daadwerkelijke uitruiming, uitsluitend aansprakelijk voor
de aan haar toerekenbare, directe schade.
8. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
8.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen,
offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling,
schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door De
Beurs van Producten en/of Diensten aan of ten behoeve van Opdrachtgever.
8.2. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk door De Beurs en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
8.3. De Beurs wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene
(inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.
8.4. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard
of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden
onverminderd van kracht blijven. De Beurs en Opdrachtgever zullen met elkaar in overleg
treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling,
waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt
genomen.
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