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1. Definities 
1.1. De Waslijn: de vennootschap onder firma De Waslijn, zaakdoende aan de Smirnoffstraat 9 te (9716 JR) 

Groningen. 
 
2. Totstandkoming overeenkomst en wijzigingen 
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen 

tussen De Waslijn en de Afnemer. 
2.2. Alle door De Waslijn uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor aanvaarding 

vermelden, en kunnen te allen tijde door De Waslijn worden herroepen. 
2.3. De Waslijn heeft te allen tijde het recht de aanbieding of offerte tot kort (uiterlijk 24 uur) na de 

aanvaarding ervan te herroepen. De Waslijn heeft niet het recht de aanbieding of offerte te herroepen 
nadat begin is gegeven aan de uitvoering van de Overeenkomst. 

2.4. De Waslijn is niet gehouden uitvoering te geven aan geaccepteerde offertes wanneer deze zijn 
gebaseerd op kennelijke verschrijvingen. 

2.5. Een Overeenkomst tussen De Waslijn en Afnemer komt in ieder geval tot stand wanneer:  
- Afnemer de offerte heeft geaccepteerd en de Overeenkomst getekend heeft geretourneerd; 

of 
- De Waslijn een e-mail van Afnemer heeft ontvangen waarin Afnemer uitdrukkelijk heeft 

aangegeven zonder nader voorbehoud akkoord te zijn met het aanbod van De Waslijn; of 
- Afnemer telefonisch uitdrukkelijk heeft aangegeven, zonder nader voorbehoud of 

voorwaarde, akkoord te zijn met het aanbod van De Waslijn; of 
- De Waslijn (of een derde namens De Waslijn) met de uitvoering van de Overeenkomst is 

begonnen. 
Wanneer een Overeenkomst tussen De Waslijn en Afnemer tot stand komt, acht De Waslijn zich niet 
gebonden aan de algemene voorwaarden van de Afnemer. De algemene (inkoop-) voorwaarden van de 
Afnemer worden hiermee uitdrukkelijk door De Waslijn van de hand gewezen. 

2.6. Voor zover in de Overeenkomst wordt afgeweken van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden 
geldt de inhoud van de Overeenkomst en gelden alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden voor 
zover deze niet conflicterend zijn met de Overeenkomst.  

2.7. Wijzigingen in de Overeenkomst (inclusief de Algemene Voorwaarden) binden De Waslijn slechts indien 
deze wijzigingen schriftelijk zijn bevestigd. Als bewijs gelden alle opgenomen (afwijkende) schriftelijke 
bepalingen in ons archief.  

 
3. Huurperiode 
3.1. De huurperiode vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en meer specifiek:  

- op het moment dat het gehuurde aan Afnemer wordt overhandigd; of 
- op het moment dat Afnemer het gehuurde aan Afnemer ter beschikking stelt dan wel aflevert. 

3.2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal zes maanden om nadien bij gebreke van opzegging 
stilzwijgend te worden verlengd met telkens een gelijke periode. Indien Afnemer consument is, wordt 
de Overeenkomst niet met een gelijke periode maar steeds met één maand verlengd.  

3.3. De huurperiode eindigt op het moment dat Afnemer het gehuurde op overeengekomen wijze volledig 
aan De Waslijn heeft geretourneerd dan wel indien De Waslijn het gehuurde heeft opgehaald en De 
Waslijn het volledige bezit heeft van het gehuurde.  

3.4. Afnemer dient het gehuurde niet anders in te zetten en/of te gebruiken voor ander dan eigen en/of 
opgegeven beoogd gebruik, tenzij anders overeengekomen.  
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3.5. Indien schade wordt geconstateerd aan het gehuurde, wordt De Waslijn daar zo spoedig mogelijk, in 
ieder geval binnen 48 uur, van op de hoogte gesteld. De Waslijn zal zich inspannen om het door Afnemer 
gehuurde vervolgens binnen 5 werkdagen te repareren.  

3.6. Afnemer is niet gerechtigd zelf het gehuurde te repareren. Indien door De Waslijn schade wordt 
geconstateerd dat het resultaat is van eigen reparaties, dan is Afnemer aansprakelijk voor deze schade 
aan het gehuurde.  

3.7. Indien schade is ontstaan door normaal gebruik van het gehuurde dan zal De Waslijn dit kosteloos 
repareren.  

3.8. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde voor zover die schade niet is ontstaan door 
normaal gebruik van het gehuurde. Onder niet normaal gebruik wordt onder meer, maar niet 
uitsluitend, verstaan: opzet, onjuist gebruik, abnormaal gebruik en/of (bewuste) roekeloosheid. 
Afnemer kan voor informatie omtrent het (normaal) gebruik van het gehuurde de gebruiksaanwijzingen 
doornemen van de fabrikant.  

3.9. Schade als het gevolg van verlies, diefstal of verduistering van het gehuurde komt volledig voor rekening 
van Afnemer.  

 
4. Uitvoering, levering en risico 
4.1. Getoonde en/of verstrekte specificaties, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, 

prijslijsten, promotiemateriaal en/of op de website van De Waslijn zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar 
gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de Afnemer geen rechten ontlenen. Het is De Waslijn 
nadrukkelijk toegestaan andere (naar het oordeel van De Waslijn vergelijkbare) types en/of merken te 
leveren dan op de website of in promotiemateriaal is opgenomen.  

4.2. De Waslijn komt met de Afnemer gezamenlijk een datum en tijdstip overeen waarop het gehuurde zal 
worden geleverd. De Waslijn zal zich inspannen om het gehuurde binnen een redelijke termijn te 
leveren.  

4.3. Wijzigingen in de samenstelling van de order kunnen leiden tot wijzigingen in de levertijd. Indien de 
Afnemer haar order wenst te wijzigen accepteert zij op voorhand de eventuele wijziging in de levertijd. 

4.4. Vermelde en/of overeengekomen termijnen (zoals – maar niet uitsluitend – levertijden) gelden bij 
benadering en nooit als fatale termijn.  

4.5. Levering en transport komen voor rekening en risico van De Waslijn.  
4.6. Een samengestelde offerte of order verplicht De Waslijn niet tot het leveren van een gedeelte van de 

goederen tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Indien De Waslijn de op de order 
vermelde zaken wel in gedeelten levert (deelleveranties) dan is De Waslijn gerechtigd om 
overeenkomstig te factureren. 

4.7. Indien producten door overmacht of door verzuim van de Afnemer in de nakoming van haar 
afnameplicht niet in ontvangst worden genomen, althans niet naar de plaats van bestemming kunnen 
worden vervoerd, dan wel De Waslijn niet in staat is om het gehuurde op een (veilige) manier aan te 
sluiten, is De Waslijn gerechtigd de door haar gemaakte kosten in rekening te brengen en daarnaast 
(gederfde) huur te verlangen.  

4.8. De huurbon levert dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs, tussen De Waslijn en Afnemer van de 
(voorwaarden van de) inontvangstneming door Afnemer van de zaken, hun uiterlijke staat en van het 
aantal zaken.  

4.9. De Afnemer is slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de 
opgegeven termijn indien hij De Waslijn, na het uitblijven van levering binnen de overeengekomen 
levertermijn, schriftelijk een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog te leveren, en levering ook binnen 
deze termijn uitblijft. 

4.10. De Afnemer is niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst indien de late levering (mede) aan 
de Afnemer is toe te rekenen. 

4.11. De Afnemer zal te allen tijde eventuele instructies van De Waslijn met betrekking tot plaatsing en/of 
onderhoud van de door De Waslijn geleverde producten opvolgen. 

4.12. De Waslijn heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst. 
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4.13. Mocht er tijdens transport (of bij het laden en lossen) schade aan de zaken ontstaan en mocht De Waslijn 
(ondanks alle aansprakelijkheidsbeperkingen in deze voorwaarden) daarvoor aansprakelijk zijn, dan zal 
De Waslijn er zorg voor dragen dat het gehuurde wordt gerepareerd of wordt vervangen door een ander 
(in de ogen van De Waslijn gelijkwaardig) exemplaar. 

4.14. De Waslijn is bevoegd in gedeelten te leveren, dan wel (naar haar eigen keuze) gerechtigd te wachten 
met leveren tot de volledige bestelling gereed is. In het geval van gedeeltelijke levering is De Waslijn 
gerechtigd om tussentijds te factureren.  

4.15. Na levering gaat het risico van het gehuurde volledig over op Afnemer. 
4.16. Het gehuurde wordt geacht te zijn geleverd op het moment van feitelijke bezitsverschaffing dan wel op 

het moment van aflevering op de overeengekomen locatie. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom 
van De Waslijn. 

4.17. Afnemer dient zorg te dragen voor een deugdelijke aansluiting voor het gehuurde op de afleverlocatie.  
4.18. Afnemer dient zich, voor eigen rekening, deugdelijk te verzekeren tegen brand, waterschade en diefstal. 

Desgevraagd dient Afnemer bewijs van deugdelijke verzekering te leveren aan De Waslijn. 
4.19. Afnemer is gehouden het gehuurde conform de voorschriften van De Waslijn te gebruiken.  
 
5. Overmacht 
5.1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is De Waslijn naar eigen keuze gerechtigd 

de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst 
tijdelijk op te schorten zonder dat de Afnemer aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of 
ontbinding kan doen gelden.  

5.2. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie 
wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De Waslijn geen 
invloed kan uitoefenen, maar waardoor De Waslijn niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 
Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen in het bedrijf van De 
Waslijn of van derden waarvan De Waslijn op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de 
overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, epidemieën / pandemieën, storingen in 
het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, 
ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, 
faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde 
derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen 
worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of 
telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personeel 
van De Waslijn. 

5.3. De Waslijn heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) 
nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat De Waslijn zijn verbintenis had moeten 
nakomen. 

 
6. Prijzen 
6.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen op offertes en overeenkomsten of op enige andere 

opgave van De Waslijn in euro’s, inclusief btw en inclusief kosten van vervoer en transport. 
6.2. Een stijging van kostprijsbepalende factoren (zoals – maar niet uitsluitend - wijzigingen in wet- en 

regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde 
materialen of grondstoffen), ontstaan na het sluiten van de overeenkomst, mogen door De Waslijn 
worden doorberekend aan de Afnemer. Indien Afnemer consument is mag De Waslijn alleen wettelijke 
prijsverhogingen (zoals – maar niet uitsluitend – een btw verhoging) doorberekenen aan Afnemer.  

6.3. De Waslijn is gerechtigd de prijs in rekening te brengen die zij in vergelijkbare situaties ook in rekening 
brengt, tenzij partijen uitdrukkelijk een prijs overeenkomen. Afnemer kan zich, in het geval partijen niet 
uitdrukkelijk een prijs zijn overeengekomen, niet beroepen op eerder gedane aanbiedingen en offertes 
(al dan niet uitgevoerd) door De Waslijn. Offertes gelden niet voor nabestellingen en/of toekomstige 
orders. 
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7. Facturatie, betaling en opeisbaarheid 
7.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum per bank 

te geschieden. Wanneer Afnemer een machtiging heeft afgegeven voor een doorlopende incasso, dan 
wordt het bedrag dat aan De Waslijn is verschuldigd automatisch van de bankrekening van Afnemer 
afgeschreven.  

7.2. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de 
Afnemer vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn rente aan De Waslijn verschuldigd. 
De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente (6:119a BW) als deze hoger 
is. Indien Afnemer consument is geldt de wettelijke rente. De wettelijke rente bedraagt 2% indien 
Afnemer consument is.  

7.3. De Afnemer is aansprakelijk voor alle door De Waslijn (zowel in- als buiten rechte) werkelijk gemaakte 
kosten die betrekking hebben op de incasso van haar vorderingen op de Afnemer, met een minimum 
van € 250,00 per factuur. Indien Afnemer consument is, worden de buitengerechtelijke kosten berekend 
conform het besluit Buitengerechtelijke Incassokosten.  

7.4. Al hetgeen de Afnemer aan De Waslijn verschuldigd is, is onmiddellijk opeisbaar indien een 
betalingstermijn is overschreden, het faillissement (of het in een ander land gehanteerde equivalent 
daarvan) van de Afnemer is uitgesproken, de Afnemer surseance van betaling (of het equivalent 
daarvan) aanvraagt, wanneer beslag op zaken of vorderingen van de Afnemer wordt gelegd, wanneer 
de Afnemer (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd of haar bedrijfsvoering staakt, de 
Afnemer (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering 
(of het equivalent daarvan), onder curatele wordt gesteld of overlijdt. 

7.5. Betalingen dienen te geschieden in euro’s. 
7.6. Het recht van de Afnemer om zijn vorderingen op De Waslijn te verrekenen met betalingsverplichtingen 

aan De Waslijn uit welke hoofde dan ook is uitgesloten. De Afnemer heeft in geen geval recht om enige 
verbintenis op te schorten. Het voorgaande geldt niet indien Afnemer de Overeenkomst aangaat als 
consument.  

 
8. Garantie en vrijwaring 
8.1. De door De Waslijn te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het 

moment van levering voor normaal gebruik in Nederland redelijkerwijs gesteld kunnen worden.  
 
9. Opschorting en ontbinding 
9.1. De Waslijn behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit overeenkomsten op te schorten indien de 

Afnemer niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze en eerdere overeenkomsten met De Waslijn 
is nagekomen.  

9.2. Naast de overige uit de wet en overeenkomst voortvloeiende rechten tot ontbinding is De Waslijn 
gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk – zulks naar keuze van De Waslijn) door een 
buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien zij vreest voor een verslechtering van de solvabiliteit 
van de Afnemer, de Afnemer in staat van faillissement (of een equivalent daarvan) is verklaard, de 
Afnemer surseance van betaling (of een equivalent daarvan) heeft aangevraagd, de Afnemer haar 
bedrijfsvoering staakt of voornemens is te staken. Het voorgaande geldt niet indien Afnemer consument 
is. 

9.3. Voor zover de Afnemer een ontbindingsrecht heeft is deze beperkt tot ontbinding van de order of 
gedeelte daarvan waarin De Waslijn toerekenbaar tekort is geschoten. Partijen hebben in dat geval een 
ongedaanmakingsverplichting van alle over en weer geleverde prestaties die betrekking hebben op de 
betreffende order of gedeelte daarvan. Het ontbindingsrecht geldt niet voor opvolgende leveringen 
en/of (reeds genoten) huurperioden. Het voorgaande geldt niet indien Afnemer consument is. 

 
10. Intellectuele eigendomsrechten  
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10.1. Afnemer erkent dat, indien van toepassing, elk intellectueel eigendom, met betrekking tot de 
organisatie van De Waslijn, aan De Waslijn toebehoort. Afnemer zal geen inbreuk maken op de rechten 
van intellectuele eigendom (waaronder maar niet beperkt tot octrooirecht, modellenrecht en 
auteursrecht) van De Waslijn. 

10.2. Indien de Afnemer opmerkt dat De Waslijn inbreuk maakt op enig aan een derde toebehorend recht 
van intellectuele eigendom, dan wel dat een derde inbreuk maakt op een aan De Waslijn toebehorend 
recht van intellectuele eigendom, dient de Afnemer De Waslijn daarvan direct op de hoogte te stellen. 

10.3. Voor het geval een derde inbreuk maakt op een aan De Waslijn toebehorend recht van intellectuele 
eigendom is de Afnemer gehouden om haar medewerking te verlenen teneinde De Waslijn in staat te 
stellen om in- en buiten rechte tegen deze inbreuk op te treden. 

 
11. Aansprakelijkheid 
11.1. De Waslijn is nooit aansprakelijk voor schade, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, ten gevolge van 

gebreken in of aan het gehuurde, geleverde zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden of 
anderszins als gevolg van opzet of (bewuste) roekeloosheid van de Afnemer dat niet valt te kwalificeren 
als normaal gebruik van het gehuurde.  

11.2. Indien De Waslijn wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of 
serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag 
dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert. 

11.3. In geval van aansprakelijkheid is De Waslijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en/of schade 
door normaal gebruik van het gehuurde. Onder directe schade wordt verstaan: 

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de 
vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid; en 

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Waslijn aan de 
overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan De Waslijn toegerekend kunnen 
worden; en 

- de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer 
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade. 

De aansprakelijkheid van De Waslijn is in ieder geval beperkt tot een maximum bedrag van  
€ 270,00. 

11.4. De Waslijn is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde 
winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade en schade aan derden, ook niet in het geval van niet- of niet 
behoorlijke nakoming van een herstelverplichting. 

11.5. Aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet 
in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van De Waslijn of 
haar leidinggevende ondergeschikte(n) en dergelijke beperking of uitsluiting onredelijk is.  

11.6. Indien de Afnemer in gebreke mocht komen in de nakoming van de overeenkomst, dan is de Afnemer 
aansprakelijk voor alle schade die aan de zijde van De Waslijn daardoor direct of indirect is ontstaan. 

11.7. Afnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor adequate beveiliging en verzekering van het gehuurde. 
In het geval er schade optreedt aan het gehuurde doordat en geen sprake is van adequate beveiliging 
en/of verzekering, dan is de Afnemer altijd aansprakelijk voor deze schade.  

11.8. Afnemer zal De Waslijn vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van derden die verband houden met de 
uitvoering van de overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van De Waslijn daardoor ontstaan, 
komen integraal voor rekening van de Afnemer.  

 
12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
12.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Waslijn partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, 

ook indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonplaats heeft. Het bewijs 
van een overeengekomen ander rechtstelsel kan slechts geleverd worden door een door beide partijen 
ondertekend schriftelijk stuk. 

12.2. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing. 
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12.3. Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald is de civiele rechter te Groningen exclusief bevoegd te 
oordelen over geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten tussen De Waslijn en de Afnemer. Het 
staat echter De Waslijn vrij een geschil voortvloeiende uit overeenkomsten tussen De Waslijn en de 
Afnemer ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij afwezigheid van een forumkeuze 
bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen. 

 
 
 
 
 

  


