Algemene leveringsvoorwaarden:
Artikel 1 Opdracht tot dienstverlening
1.1 Floreshuys en staat geregistreerd onder nummer 65257928 bij de Kamer van Koophandel. Floreshuys biedt haar diensten aan op basis van oﬀertes. Een oﬀerte
bindt Floreshuys niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. Pas na een digitaal akkoord op de oﬀerte door de klant als opdrachtgever
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Eventueel betaalde facturen zullen in dat geval gecrediteerd worden minus de reeds gemaakte kosten door Floreshuys.
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2 Transport/Risico
2.1 De aansprakelijkheid van Floreshuys voor de transport/verzendingen binnen Nederland is beperkt tot de waarde van de vervoerde goederen. De huurder vrijwaart
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3.1 Onder overmacht wordt verstaan:
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dm jnrsdm• Elk van de wil van partijen onafhankelijk, c.q. onvoorzienbare, omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de huurder niet meer van
de verhuurder kan worden verlangd. • Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van de verhuurder,
transport moeilijkheden, brand, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen
en bedrijfsstoringen bij de verhuurder c.q. bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de
wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.
3.2 Floreshuys heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Floreshuys
haar verbintenis had moeten nakomen. In het geval van belemmerende weerscondities kan Floreshuys waar mogelijk voorzien in een alternatief.
3.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Floreshuys opgeschort. Indien de periode - waarin door overmacht nakoming van de
verplichtingen door Floreshuys niet mogelijk is - langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval
een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3.4 Indien Floreshuys bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen,
is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de huurder gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk
contract. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Floreshuys sluit met haar opdrachtgevers. Floreshuys sluit de toepasselijkheid
van algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk uit. Door goedkeuring van de opdrachtovereenkomst doet opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van zijn
algemene voorwaarden en de toepasselijkheid hiervan.
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Artikel 4 Verplichtingen van de opdrachtgever
4.1 Bij het niet verschijnen van opdrachtgever bij een overeengekomen activiteit brengt Floreshuys de volledige opdrachtsom in rekening. Ook indien de
opdrachtgever op het overeengekomen tijdstip geen gebruik maakt van de overeengekomen dienst van Floreshuys zal de volledige opdrachtsom verschuldigd zijn.
4.2
Personeel6ingezet
door Floreshuys vertegenwoordigen Floreshuys. Werkzaamheden en/of contacten, voortvloeiende uit deze opdracht, dienen te allen tijde te
Artikel
Ontbinding
lopen via Floreshuys. Er mogen geen afspraken voor toekomstige werkzaamheden gemaakt worden met personeel afzonderlijk, zonder dat Floreshuys hierbij
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betrokken wordt.
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5.1 Floreshuys heeft het recht de overeenkomst direct en zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder dat daartoe in gebreke stelling nodig is, te beëindigen indien:
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6.1 Floreshuys staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie en instructies (middels lesbrieven) behorende bij de
geleverde
producten.
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AANVULLENDE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE SCHADE EN/OF VERMISSING AAN/VAN MATERIALEN
Artikel 1 Huur en verhuur
1.1 Een door Floreshuys afgesloten huurovereenkomst vangt aan op de dag van aflevering van het gehuurde en eindigt op de datum, waarop het gehuurde compleet
Artikel 7 Aansprakelijkheid
door Floreshuys is terug ontvangen.
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door zijn toedoen zijn ontstaan. De huurder dient het gehuurde aan het einde van de huurtermijn in goede staat af te leveren, een en ander behoudens normale
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1.5 De kosten van onderhoud en herstel, noodzakelijk anders dan ten gevolge van normale slijtage, zijn voor rekening van de huurder.
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overeenkomst,
oorzaak dan ook, verloren gaat, dient de huurder Floreshuys daarvan onmiddellijk
op de hoogte te stellen en is de huurder gehouden de dagwaarde van het gehuurde bij wijze van schadevergoeding aan Floreshuys te voldoen.
1.7 Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde op welke wijze dan ook aan derden af te staan of ter beschikking te stellen, behalve wanneer hiervoor door
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Artikel 2 Transport/Risico
2.1
De aansprakelijkheid
Floreshuys
voor de transport/verzendingen
binnen Nederland
is beperkt
tot de waarde
van dedm
vervoerde
goederen.
De huurder vrijwaart
v‘s
vd cndm nlvan
dqunnq
sd ynqfdm
c‘s id odqrnnmrfdfdudmr
udhkhf
vnqcdm
udqvdqjs
gnd k‘mf
id odqrnnmrfdfdudmr
Floreshuys uitdrukkelijk voor schade hoger dan het bedrag dat door de verzekeraar van Floreshuys wordt vergoed.
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3 Overmacht
3.1
Onder overmacht
wordtne
verstaan:
adrsdkkhmf
ok‘‘srs
ddm nudqddmjnlrs rkths- Cd unkkdchfd oqhu‘bxudqjk‘qhmf uhmc id no nmyd vdarhsd• Elk van de wil van partijen onafhankelijk, c.q. onvoorzienbare, omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de huurder niet meer van
de verhuurder kan worden verlangd. • Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van de verhuurder,
transport moeilijkheden, brand, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen
en bedrijfsstoringen bij de verhuurder c.q. bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de
wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.
3.2 Floreshuys heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Floreshuys
haar verbintenis had moeten nakomen. In het geval van belemmerende weerscondities kan Floreshuys waar mogelijk voorzien in een alternatief.
3.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Floreshuys opgeschort. Indien de periode - waarin door overmacht nakoming van de
verplichtingen door Floreshuys niet mogelijk is - langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval
een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3.4 Indien Floreshuys bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen,
is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de huurder gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk
contract. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Floreshuys sluit met haar opdrachtgevers. Floreshuys sluit de toepasselijkheid
van algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk uit. Door goedkeuring van de opdrachtovereenkomst doet opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van zijn
algemene voorwaarden en de toepasselijkheid hiervan.
© Floreshuys

Algemene leveringsvoorwaarden:
Artikel 1 Opdracht tot dienstverlening
1.1 Floreshuys en staat geregistreerd onder nummer 65257928 bij de Kamer van Koophandel. Floreshuys biedt haar diensten aan op basis van oﬀertes. Een oﬀerte
bindt Floreshuys niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. Pas na een digitaal akkoord op de oﬀerte door de klant als opdrachtgever
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komt een overeenkomst tot stand.
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dagen deze
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geheel MATERIALEN
vrijblijvend ontbinden.
Eventueel betaalde facturen zullen in dat geval gecrediteerd worden minus de reeds gemaakte kosten door Floreshuys.
Artikel 2 Prijzen en betalingen
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Prijsverhogingen door overheidsmaatregelen of door gestegen kosten van arbeid en materialen komen te allen tijde voor rekening van de opdrachtnemer.
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5.1 Floreshuys heeft het recht de overeenkomst direct en zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder dat daartoe in gebreke stelling nodig is, te beëindigen indien:
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1.1 Een door Floreshuys afgesloten huurovereenkomst vangt aan op de dag van aflevering van het gehuurde en eindigt op de datum, waarop het gehuurde compleet
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1.5 De kosten van onderhoud en herstel, noodzakelijk anders dan ten gevolge van normale slijtage, zijn voor rekening van de huurder.
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2.1 De aansprakelijkheid van Floreshuys voor de transport/verzendingen binnen Nederland is beperkt tot de waarde van de vervoerde goederen. De huurder vrijwaart
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Floreshuys uitdrukkelijk voor schade hoger dan het bedrag dat door de verzekeraar van Floreshuys wordt vergoed.
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3.1 Onder overmacht wordt verstaan:
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3.2 Floreshuys heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Floreshuys
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Deze algemene
voorwaarden
zijn van toepassing
op alle overeenkomsten die Floreshuys sluit met haar opdrachtgevers. Floreshuys sluit de toepasselijkheid
van algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk uit. Door goedkeuring van de opdrachtovereenkomst doet opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van zijn
algemene voorwaarden en de toepasselijkheid hiervan.
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