
                               
 

Algemene voorwaarden 

 

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het ontwerpen, leveren, verhuren, 

verwijderen en demonteren van kerstdecoraties door Vof Kerst in Stijl, verder te 
noemen ‘KiS’. 

Eigen voorwaarden van huurders en afnemers, verder te noemen ‘opdrachtgever’, zijn 

niet van toepassing. 
 

 
2. Offertes 

Alle offertes zijn vrijblijvend en gelden volgens de in de offerte omschreven 
geldigheidsduur. 

 
 

3. Orders 
Orders zijn definitief na een door KiS opgestelde en retour ontvangen 

opdrachtbevestiging getekend door de opdrachtgever. De condities opgesteld in deze 
opdrachtbevestiging zijn bindend. 

 
 

4. Betalingscondities 

Na het ontvangen van een door de opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging 
wordt een eerste termijnrekening verstuurd ten bedrage van 50% van de totale 

opdracht. De rekening voor de tweede termijn zal verstuurd worden na plaatsing bij de 
opdrachtgever.  

Voor een 3-jarig contract geldt: 50% van de totale opdracht van het eerste 
abonnementsjaar wordt in rekening gebracht na het ontvangen van een door de 

opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging. De rekening voor de tweede termijn zal 
verstuurd worden na plaatsing bij de opdrachtgever. Voor het 2e en 3e 

abonnementsjaar wordt de rekening verstuurd na plaatsing bij de opdrachtgever. 
Facturen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. 

 
 

5. Huurcontract 
Indien een huurcontract van 3 jaar wordt afgesloten houdt dat in het huren van 

kerstdecoraties in de periode rond kerst en dient in 3 achtereenvolgende kerstperiodes 

plaats te vinden. 
 

 
 

 



                               
 
6. Eigendom 

KiS blijft te allen tijde eigenaar van de verhuurde decoraties. Tenzij een koopcontract is 

afgesloten en de opdrachtgever aan de financiële verplichtingen heeft voldaan. 
 

 
7. Overmacht 

Voor te late levering door overmacht kan KiS nimmer aansprakelijk gesteld worden. 
 

 
8. Verplaatsen decoraties, schade, verlies 

KiS en de opdrachtgever bepalen gezamenlijk waar de decoraties geplaatst worden. Na 
plaatsing is het niet toegestaan om de decoraties te verplaatsen zonder voorafgaande 

toestemming van KiS. 
De opdrachtgever is verplicht de gehuurde decoraties te verzekeren bij een algemeen 

in Nederland geaccepteerde verzekeringsmaatschappij. Indien schade aan de 
decoraties ontstaat tijdens de huurperiode komt deze voor rekening van de 

opdrachtgever. 

De tijdens de huurperiode zoekgeraakte decoraties dienen door de opdrachtgever 
vergoed te worden. 

Aansprakelijkheid van KiS voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, 
gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door 

bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten. 
In alle gevallen is de aansprakelijkheid van KiS beperkt tot het bedrag dat aan KiS 

wordt betaald ingevolge de aansprakelijkheidspolis voor de situatie, vermeerderd met 
het bedrag van het eigen risico dat van toepassing is onder de verzekeringspolis. 

 
 

9. Annulering/ontbindingsbeding 
Wanneer KiS aanwijzingen heeft dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet na kan 

komen, kan het huur- of koopcontract nietig verklaard worden.  
 

 

10. Geschillen 
Op de opdracht tussen opdrachtgever en KiS is het Nederlands recht van toepassing. 

Verschil van mening tussen opdrachtgever en KiS wordt zoveel mogelijk in onderling 
overleg opgelost. Leidt dit niet toe een oplossing, dan worden geschillen beslist door de 

bevoegde Nederlandse rechter. 
 

 
11. Ophalen gehuurde decoraties 

KiS is verantwoordelijk voor het weghalen van de decoraties, de ruimtes waarin de 
decoraties zich bevinden zullen bezemschoon worden opgeleverd. 

 



                               
 
 

12. Privacy 

Voor het aanvragen van offertes en het huren van decoraties heeft Kerst in Stijl 
bepaalde gegevens van u nodig. Uw privacy is voor ons uiterst belangrijk, dus gaat 

Kerst in Stijl zeer zorgvuldig om met de gegevens die u ons toevertrouwd. Kerst in Stijl 
zal deze gegevens nooit aan derden verstrekken. 

 
 

13. Coronavirus 
De coronamaatregelen die ten tijde van op- en afbouw van de kerstdecoratie gelden, 

worden door ons volledig nageleefd. 
Na akkoord op de offerte wordt er door ons een opdrachtbevestiging gemaakt. Zodra 

deze gecheckt en ondertekend is door de opdrachtgever, staat de opdracht vast en is 

het annuleren van de opdracht m.b.t. corona-gerelateerde redenen niet meer mogelijk. 

 

 
 

 


