
 

   
 

       ALGEMENE VOORWAARDEN  
01.  
Aanschaf van de textielgoederen geschiedt door de verhuurder en voor diens 
rekening. Verhuurder levert de textielgoederen in hoeveelheid, op de plaats, in 
verpakking en op de tijd conform de overeenkomst. 
02. 
Alle textielgoederen welke door verhuurder worden verstrekt, blijven eigendom 
van de verhuurder. Met het oog op de financiering behoudt verhuurder zich het 
recht voor het eigendom van deze textielgoederen en de rechten uit hoofden van 
de verhuurovereenkomst aan een financieringsmaatschappij (hierna te noemen 
financier) over te dragen, welke overdracht door huurder thans voor alsdan wordt 
aanvaard. Laatst bedoelde overdracht zal slechts geschieden op voorwaarde, dat 
de financier bereidt is aan de gerechtelijke uitvoering van deze overeenkomst 
mee te werken en, mede ter verzekering van de continuïteit, zo nodig zelfstandig 
deze verhuurovereenkomst voort te zetten in samenwerking met de wasserij, die 
rees was ingeschakeld met het oog op de in artikel 1 van deze overeenkomst 
bedoelde reiniging. Het in de voorgaande zinsnede omschreven 
samenwerkingsverband wordt reeds nu voor alsdan voor huurder aanvaard. 
03. 
Textielgoederen die door oneigenlijk gebruik niet meer inzetbaar zijn, zullen door 
de verhuurder worden vervangen en aan huurder tegen inkoopsprijs worden 
berekend. Onder oneigenlijk gebruik wordt verstaan, het -mis- gebruiken van 
textielgoederen voor doeleinden waarvoor ze niet bestemd zijn, zoals 
bijvoorbeeld ; - zilver poetsen met servetten, - theedoeken die verbranden bij het 
aanpakken van pannen, - het in aanraking laten komen met chloor tijdens 
schoonmaakwerkzaamheden.  
04. 
De textielgoederen zullen tijdens het transport alsmede gedurende het verblijf in 
de wasserij voor rekening van de verhuurder verzekerd zijn tegen diefstal of 
brand. Hetzelfde geldt voor verzekering tijdens het verblijf bij huurder echter 
uitsluitend op basis van de officieel erkende diefstal en brand. Ingeval van 
wanbetaling, surseance van betaling of faillissement, heeft verhuurder het recht 
bij de huurder aanwezige textielgoederen zonder enige termijn tot zich te nemen. 
Huurder is alsdan gehouden op eerste aanmaning de bij hem aanwezige 
textielgoederen aan verhuurder terug te geven.  
  



 

05. 
De in huur gegeven textielgoederen kunnen door de verhuurder worden voorzien 
van een codering. In de verhuurprijs is niet begrepen het aanbrengen van 
bedrijfsemblemen. Voor het aanbrengen hiervan zullen de kosten afzonderlijk aan 
huurder worden doorberekend.  
06. 
De tarieven gelden voor de contractperiode en zullen uitsluitend volgens de 
algemeen geldende verhogingen van de textielverzorgende industrie worden 
aangepast. 
07. 
De textielgoederen worden op de overeengekomen tijd door de verhuurder voor 
behandeling afgehaald, de gebruiksklare textielgoederen worden gelijktijdig 
afgeleverd. De te behandelen textielgoederen zullen tijdig door huurder worden 
verzameld en geraadpleegd op de overeengekomen plaats. Bij elke zending 
schoon geleverde textielgoederen is een verzendlijst bijgevoegd waarop de 
aantallen correct zijn vermeld.  
08. 
Na afloop van de contractperiode wordt deze overeenkomst, telkens, 
automatisch voortgezet voor een gelijke periode, tenzij de overeenkomst 
tenminste twaalf maanden voor het voor het verstrijken van de contractperiode 
per aangetekend schrijven wordt opgezegd. 
09. 
Bij uitbreiding van de benodigde textielartikelen zal huurder dit tijdig melden aan 
de verhuurder. Bij kledingverhuur zal het te berekenen verhuurtarief 
dienovereenkomstig worden aangepast. Bij een definitieve vermindering van het 
personeelsbestand, zal huurder zulks aan verhuurder opgeven waarna het aantal 
reinigingsbeurten of abonnementen zal worden aangepast. De hiervoor 
vrijgekomen kleding zal door verhuurder mogen worden ingezet bij vervanging of 
verdere insteek. Bij schommelingen in de platte textielartikelen zal de 
verhuurberekening geschieden per gereinigde eenheid, conform de omschrijving 
in de verhuurovereenkomst. 
10. 
De verhuurder is gerechtigd te allen tijde de textielgoederen ter plaatse te 
controleren en te inventariseren. 
11. 
De huurder mag de textielgoederen niet verpanden of anderszins bezwaren, niet 
verhuren of in gebruik geven aan derden, buiten het eigen beheer. De huurder zal 
geen veranderingen in de textielgoederen aanbrengen, deze niet zelf wassen, 
repareren of opmaken, noch zulks laten doen door derden. 
  



 

12. 
Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van de 
aan huurder verstrekte textielgoederen. Huurder vrijwaart verhuurder voor elke 
aansprakelijkheid daaruit voortvloeiend, tenzij kan worden aangetoond dat 
verhuurder blaam treft.  
13. 
Huurder is gehouden de facturen te voldoen binnen de overeengekomen 
betalingstermijn. In geval de betalingstermijn wordt overschreden is huurder 
rente verschuldigd conform de wettelijke boeterente, vanaf de vervaldatum van 
de factuur. Alle kosten vallende op de inning, zowel gerechtelijk als 
buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de huurder.  
14.   
Bij meningsverschillen over de aansprakelijkheid inzake beschadiging en 
wasbehandeling van textielgoederen zal Cleaning Consultancy Delft B.v. te Delft 
op verzoek van de meest gerede partij een onderzoek instellen en voor beide 
partijen een bindende uitspraak doen, op kosten van ongelijk. 
15. 
Ontbinding van de overeenkomst is niet mogelijk, tenzij in onderstaande gevallen 
en op de daarvoor aangegeven wijze ;                                                                                 
a.   In geval de verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt is de huurder 
gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de 
verhuurder na daartoe schriftelijk te zijn gemaand, niet binnen 30 dagen na die 
aanmaning alsnog zijn verplichtingen nakomt.  
b.   In geval de huurder zijn verplichtingen niet nakomt is de verhuurder 
gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de 
huurder, na daartoe schriftelijk te zijn gemaand, niet binnen 30 dagen alsnog zijn 
verplichtingen nakomt. Bij beëindiging van deze overeenkomst kan de huurder 
gehouden zijn aan het overnemen van linnen welke door verhuurder voor 
huurder is aangeschaft tegen de dagwaarde. 
c.   In geval van faillissement, beslag, surseance van betaling of onder curatele 
stelling van de huurder, alsmede wanneer bij verhuurder gegronde twijfels 
bestaan omtrent de betalingscapaciteit van de huurder, is de verhuurder 
gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en de 
textielgoederen terug te nemen, onverminderd het recht van verhuurder om van 
huurder vergoeding van kosten, schade en intrest te vorderen. Dit geldt ook voor 
een eenzijdige contractbreuk.  
d.   In geval van het terzijde leggen en dus niet meer gebruikmaken van het 
linnenpakket of een gedeelte daarvan, dient huurder verhuurder schadeloos te 
stellen als bedoeld in artikel 15c. 

  


