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Algemesn

Definities
a. MlHouse-styling te Vught de gebruiks van deze algemene vooruaarden; Eenmanszaak ingeschrèven bÍ de Kamer van Koophandel onder
nummèr 66946689, gevestigd aan Brabantlaan 61, 5261 GX Vught.
b. Opdrachtgever: de natuurlijk€ of rechtspèrsoon die met MlHouse-styling te Vught een overeenkomst sluit;
c. Overeenkomst: dè opdrachtovereenkomst tusen de opdrachtgeveÍ en MLHouse-styling te Vuqht.
Deze algemene vooMaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluil mà$(llHouse-styling te Vught- De toepasselijkheid van
eventuele inkoop- oÍ anderè v@rwaarden van de opdÍachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand ggwezen. \\
Eventuele afwijkingen op deze algemene vooMaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zljqovereengekomsn.
lndien een of moerdere dtr bepalingen in deze àlgèmene voöMaardÉn nietig zijn of vemietigd mochten worden, bti.iven de overige bepalingen van deze algemene
vooMaàrden volledig van to€passing. MLHouse-styling te Vught en de opdrachtgever zullen dan in overieg treden ieneinde nièuwë bepalingen ter veruanging van
de nietige c.q- vernietigde bepalingen oveÍeèn te komen, waarbij indian en voor rcveel mogelijk het doel en de strekking van da osspronkelijke bepaling in acht
worden genomen.
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UitvoeÍing van de opdracht
te Vught draagl er zorg voor dat de uitv@ring van de opdracht geschiedt @nfom de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

Levertijd

3.1. De door MlHouse-styling tè Vught opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn të beschowen.
3.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van MlHouse-styling te Vught een schíiftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.

AÍtikèl 4

Veíkreqen infomatie en documenten

De opdrachtgever dient de verkregen infomatie en doilmenten alleen ta gabruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in píivésfeer (in
geval van natuurlijk persoon). Het is nièt toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.
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Prijs

5.1, D6 opgegeven prijzen zijn in eurc's en exclusief blw tenzii andeÍs veÍmeld.
5.2. ln algemene zin opgegeven prijzen (zoals prÍzen genoemd in eerderè opdrachten, offertes, op de website of in reclame- uitingen) kunnen door MlHouse-styling te
Vught te allen tijde gewiizigd worden. Voor lop€nde overeenkomsten geldt de prÍs die schriftelijk in dè opdrachtovéreenkomst is oyereengekomen.
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Betaling

6. 1. Betaling dient te g€schieden binnen 14 dagen na

factuurdatum, op een dooÍ MlHouso-styling te Vught op de factuuÍ aan te gev€n wijze.
6.2. Bij niet of nieltudige betaling is opdraótgevar vanaf de veryaldag van de factuuÍ tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedËgÈn
wetteliike rente veBchuldigd. Voorts komen alle geÍecitelÍke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor Íèkening yan de opdrachtgever.
6.3. Wanneer opdrachtgever besluit da te koop staande woning uit de verkmp te halen, blijft de vordering van MLHou*slyling te Vught op opdrachtgever bèstaan.
Opdrachtgever verpliclÍ zich mk dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van MlHousë-styling te Vught.

Artikel 7

A.mprakelijkheid

7.1. MLHouse-styling te Vught kan niet insiaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleveíde informatie en documenten. MLHouse-styling te Vught is dan ook,
behoudens opzet of grove sóuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onÍechtmatigheid van de inhoud van de
dotr MLHouse-styling te Vught geleverde diensl(en).
7.2. MLHousNtyling te Vught is nimmer aansprakelijk vooÍ de gevolgèn van het gebruik van geleverdè informatie en doementen. MlHouse-styling tè Vughi biedt niet de
garantie dat de geleverde dienstèn het gewenste resultaat leveren of bèwerkstëlligen.
7.3. Opdracfitgever draagt er zorg voor dat all6 gegevens, waaruan MlHouse-styling te Vught aangeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdÍacht,
tijdig aan MlHousesh/ing te Vught woíden verstrcK. Heeft opdrachtgevèr deze gegevens niet verstfekt, dan is MLHouse-styling te Vught niet aansprakelijk voor dè
daaruit voortvloeiende sóade. lndien de voor de uitvoering van de opdracht bffiodigde gegèvens niet tïdig aan MlHouse-styling te Vught zijn verstrekt, heeft
MlHouse-styling te Vught het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten7.4. MLHouse-styling te Vught is niet aanspÍakelijk voor schade, van welke aaÍd dan ook, doordat MlHou*styling te Vught is uitgegaan van de door de opdrachtgever
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor MlHouse-styling te Vught kenbaar behoordè te zijn.
7.5. MLHouse-styling te Vught is niet aansprakslík voor gevolgschade, gederfde winst, gemisle besparingen en schade door bodriifsstagnatie.
7.6. lndien MLHouse-styling te Vught desalniettemin aanspÍakelÍk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuuMaaÍde van (het ged$lte
van) de opdrachtoverenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvl@it.
7.7. Alle aanspraken jegens MlHouse-styling te Vught die nièt binnen 2 jaar na hun ontstaan bij MlHouse-styting te Vughl zijn ingediend, vervallen door verjaring.
AÉikel
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Overmacht

8.1. lngeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogeli.ik is, wordt MlHouse-styling te Vught ontslagen van haar verplichtingen uit de
overeenkomst.
8.2. Onder ovemachl woÍdt medè veÍstaan en omstandigheid waar MLHouse-styling te Vught geen invloed op heeft of redelUkeiliis kan hebben.
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Klachtenregeling

9,1. Klacl'|ten dienen binnen 30 dagèn na ontvangst van hei geleverde schÍiftelijk oí elektronisch aan MLHouse-styling te Vughl kenbaar te worden gemaakt, bij gabrèke
waaÍvan de mogelijkheid tot het indienen van Én klacht komt te veruallén.
9.2. lndien een klacht gegrond is, zal MlHouse-styling te Vught de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzi.i dit inmiddels vmr de opdrachtgeveÍ
aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgew schriftelijk of elektrcnisch kenbaar te worden gemaakt. lndien het alsnog verichten van de
overeengekomen werkzaamheden niet meeÍ mogelijk of zinvol is, zal de factuur door MlHouse-styling te Vught worden aangepast tot een lager bedrag dan wel tot
nihil. MlHous+styling te Vughi zal ook in dat geval slechts aansprakelijk ziin binnen de gÍenzen van artikel 7 van deze algemene vooMaarden.
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Diversen

10.1. MlHouse-styling te Vught is te allen tijde bevoegd en opdrachi niet in bohandeling te nemen.
10.2. Indien opdíachtgever surséance van betaling heeÍt aangevraagd dan wel in staat van faillissement veÍkeert, is MlHouse-styling te Vught gerechtigd de overeankomst per direct te ontbinden.
10.3. MlHouse-styling te Vught is verplicht tot geheimhouding van gegevens ffiarover zii van de opdrachtgever de beschikking kriÀlt, behoudens voor zover enig wettelijk
votrschíft MLHous$styling te Vught tot mededelíng verplicht.
10.4. MlHouse-styling te Vught heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken diè toebehoren aan de opdÍachtgever, zonder
verdere aankondiging uit de archieven te veÍwijderen en te vernietigen, indien 3.iaaÍ of meer verstreken zïn nadat MlHouse-styling te Vught de opdracht heeft
uitgevoerd.
10.5. De rechtsverhouding tussen opdÍachtgever en MlHouse-styling le Vught is uitsluitend onderworpen aan hel Nederlands recht.

Artikel 1í
í 1.1. De oPdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of acessoiÍes van MlHouse-styling te Vught vooÍ het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk
beschadiging enlof diefstal van die meubels en/oí acGssoires. De duur van de huur van mèubèls en/of ac€èssoiÍes is yastgelegd in de opdrachtoveíëenkomst.
1 1 -2. Dè nutsvooEieningen, te reten gas, wateÍ en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zi.in en door MLHouse-styling te Vught
gebruikt kunnen worden.
'l 1.3. lngeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en amessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloèiend
voor rekening van
opdrachtgever.

