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VOORWAARDEN BEWAARNEMING VIA DE DOE HET ZELF METHODE
Algemeen
Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. klant
de bewaargever, degene die verhuisgoederen in bewaring geeft.
b. bewaarnemer
degene die beroepsmatig verhuisgoederen in opslag neemt
c. bewaarnemingsde overeenkomst waarin de bewaarnemer zich tegenover de klant verbindt de verhuisgoederen
overeenkomst
die de klant hem toevertrouwt of zal toevertrouwen, te bewaren en terug te geven
d. verhuisgoederen
zaken die zich in een, al dan niet, overdekte ruimte bevind en en die tot de stoffering, meubilering of
inrichting van die ruimte bestemd zijn en als zodanig reeds zijn gebruikt m.u.v. die zaken die volgens
verkeersopvatting niet tot de gebruikelijke inhoud van die ruimte behoren.
e. bergplaats
een schone en droge ruimte die geschikte is om er verhuisgoederen te bewaren
Artikel 2. Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een overeenkomst tot bewaarneming van verhuisgoederen.
Artikel 3. Vooraf verstrekken van informatie door partijen
1. De bewaarnemer wijst de klant erop dat de klant kennis moet geven van zaken onder de in bewaring te geven goederen die kennelijk
gevaar op kunnen leveren voor de goederen die in de bergplaats worden bewaard.
2. De bewaarnemer heeft het recht goederen die voor zijn bergplaats ongeschikt zijn te weigeren. In ieder geval worden niet in
bewaring genomen: aan bederf onderhevige goederen, levensmiddelen, brandstoffen, ontplofbare stoffen en wapens.
Artikel 4. Bewaarloon
1. Het bewaarloon is vastgesteld op basis van de grootte van de gehuurde opslagcontainer. De huurprijs kan per 1 januari verhoogd
worden.
2. De volgende kosten maken geen deel uit van het bewaarloon en worden afzonderlijk aan de klant in rekening gebracht;
a. kosten die bij het afsluiten van de overeenkomst niet voorzienbaar waren.
b. kosten verbonden aan het in ontvangst nemen en weer afgeven van de verhuisgoederen (in- en uitslagkosten)
c. kosten voor het tussentijds toegankelijk maken van de opslagcontainer t.b.v. de bewaargever.
Artikel 5. Sluiten van een overeenkomst
1. De offerte voor het in bewaring nemen van verhuisgoederen wordt zo mogelijk schriftelijk uitgebracht.
2. In de gedateerde offerte wordt in ieder geval vermeld:
a. de begindatum en zo mogelijk de einddatum van de bewaarneming of als dat niet mogelijk is de aanduiding van onbepaalde duur.
b. het bewaarloon, de betalingswijze en de betaaltermijn.
c. de kosten verbonden aan het in ontvangst nemen en weer afgeven van de verhuisgoederen )in/ en uitslagkosten’
d. onder welke voorwaarden de klant gedurende de bewaarneming toegang heeft tot de in bewaring genomen verhuisgoederen.
In de offerte wordt melding gemaakt van de informatieverplichting die parti jen hebben. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt
bij de offerte gevoegd.
3. De offerte blijft onherroepelijk tot dertig dagen na ontvangst.
4. De bewaarnemingsovereenkomst is tot stand gekomen zodra de klant schriftelijk heeft laten weten de offerte van de bewaarnemer te
accepteren of anderszins de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd.
Artikel 6. Adreswijziging
De klant is verplicht de bewaarnemer zo spoedig mogelijk en bij voorkeur schriftelijk op de hoogte te brengen van wijzigingen van zijn
adres. Bij gebreke daarvan komen eventuele kosten die daarvan het gevolg zouden zijn ten laste van de klant.
Artikel 7. Annuleren
De klant mag de overeenkomst bij voorkeur schriftelijk annuleren. Hij is de bewaarnemer daarvoor een schadevergoeding verschuldigd.
Bij annulering binnen 7 dagen voor de begindatum van de bewaarneming bedraagt de schadevergoeding ten hoogste het bewaarloon
van een maand.
Artikel 8. Opzeggen van de overeenkomst door de klant.
De klant kan een bewaarnemingsovereenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. De aflevering van
de in bewaring genomen goederen kan plaats hebben binnen de opzegtermijn en vindt zoveel mogelijk plaats op het door de klant
gewenst tijdstip.
Artikel 9. Opzeggen van de overeenkomst door de bewaarnemer.
De bewaarnemer kan een bewaarovereenkomst opzeggen bij bedrijfsbeëindiging. Hij dient het opzeggen schriftelijk aan de klant te
berichten met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Als de klant redelijkerwijs niet in staat is met een andere
bewaarnemer een overeenkomst aan te gaan, dient de bewaarnemer vervangende bewaarneming te regelen.
Artikel 10. Aflevering
De bewaarde verhuisgoederen worden teruggeven aan de klant. Als dit niet mogelijk is, worden zij overhandigd aan degene die daartoe
door de klant schriftelijk is gemachtigd.
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Artikel 11. Betaling.
1. Het bewaarloon en eventuele andere uit de overeenkomst voortvloeiende kosten moeten steeds binnen 8 dagen na factuurdatum
worden betaald. De opslagkosten worden maandelijks gefactureerd.
2. Alle kosten die de klant verschuldigd is aan de bewaarnemer moeten voor aflevering van de verhuisgoederen betaald zijn. De
bewaarnemer heeft het recht van terughouding op de in bewaring genomen goederen totdat alle hem toekomende gelden ter zake van
de gesloten bewaarnemingsovereenkomst of ter zake van een direct daaraan voorafgaande, tussen de partijen gesloten overeenkomst,
zijn voldaan.
Artikel 12. Betalingsachterstand, pandrecht en openbare verkoop
1. Als de klant een achterstand heeft in de betaling van de kosten zoals deze uit de overeenkomst voortvloeien moet hij het
verschuldigde bedrag na sommatie binnen een redelijke termijn betalen. Het oorspronkelijk verschuldigde bedrag wordt verhoogd net
de wettelijke rente, gerekend vanaf de in de sommatie genoemde uiterste betalingsdatum tot de datum van ontvangst van het
verschuldigde, en met alle door de bewaarnemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten. De bewaarnemer moet de
sommatie aangetekend aan d e klant sturen.
2. Als de betalingsachterstand van de klant meer dan drie maanden bedraagt gerekend vanaf de oorspronkelijk betalingsdatum , of
zodra de betalingsachterstand de dagwaarde van de in bewaring genomen verhuisgoederen inclusief kosten van verkoop of ruiming
overtreft, verkrijgt de bewaarnemer het recht de overeenkomst op te zeggen en tot openbare verkoop )pandrecht’ van de
verhuisgoederen over te gaan
a. als hij de klant via aangetekend schrijven gesommeerd heeft alsnog te betalen en
b. als hij de klant bij deurwaardersexploot nogmaals gemaand heeft de verschuldigde kosten te voldoen. In het exploot dient vermeld te
worden dat de bewaarnemer tot openbare verkoop zal overgaan als de genoemde termijn is verstreken. De openbare verkoop mag
worden vervangen door een onderhandse verkoop, indien de te verwachten kosten van openbare verkoop meer zullen gaan bedragen
dan de geschatte opbrengst van de verhuisgoederen.
3. De bewaarnemer is verplicht de opbrengst van de verkochte verhuisgoederen, onder aftrek van de verschuldigde kosten, aan de
klant ter hand te stellen.
Artikel 13. Verplichtingen bewaarnemer
Met deze overeenkomst verplicht de bewaarnemer zich de verhuisgoederen te bewaren en terug te geven. Bij de bewaring moet de
bewaarnemer de zorg van een goed bewaarder in acht nemen.
Artikel 14. Aansprakelijkheid van de bewaarnemer
1. Bij het niet nakomen van de op hem rustende verplichtingen is de bewaarnemer aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade,
tenzij het niet-nakomen is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig bewaarder niet heeft kunnen vermijden en voor zover
zulk een bewaarnemer de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.
2. De bewaarnemer kan zich niet van zijn aansprakelijkheid ontheffen met een beroep op:
a. de gebrekkigheid va de bewaarplaats
b. de gebrekkigheid van het materiaal dat hij gebruikt
De bewaarnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan de verhuisgoederen indien de bewaargever deze zelf in de
opslagcontainer heeft geladen, zowel tijdens het transport als tijdens de periode van opslag.
Artikel 15. Schadevergoeding
Voor zover de bewaarnemer aansprakelijk is wegens niet nakomen van zijn verplichtingen, heeft de klant recht op een vergoeding voor
aantoonbare schade tot ten hoogste de kosten van e en maand opslag.
Artikel 16. Aansprakelijkheid van de bewaargever
De klant moet de schade die de bewaarnemer heeft geleden als gevolg van door de klant in bewaring gegeven verhuisgoederen
vergoeden.
Artikel 17. Verzekering
De bewaarnemer wijst de klant erop dat, teneinde verzekerd te zijn tegen risico’s waarvoor de bewaarnemer niet aansprakelijk is, de
klant zijn eigen inboedelverzekering gedurende de bewaarneming dient te regelen c.q. laten doorlopen
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