Algemene
Voorwaarden
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1.

De klant dient zorg te dragen voor voldoende parkeerruimte voor de verhuiswagens en aanhangers.
Als u voldoende parkeerplek heeft vrijgehouden blijft het de verantwoordelijk van de opdrachtgever om voldoende parkeergeld te betalen.
De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van een ontheffing ligt bij de klant tenzij deze op uitdrukkelijk verzoek van de klant door Non-stop
Verhuisservice aangevraagd moet worden. Wanneer er geen ontheffing is aangevraagd zijn alle eventuele voortvloeiende kosten hiervan voor de rekening
van de opdrachtgever.

2.

Non-stop Verhuisservice kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het verlies of diefstal van goederen van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient
bij de gehele verhuizing aanwezig te zijn om de veiligheid van de goederen te waarborgen.

3.

Bij windsnelheden van meer dan 60km/uur behouden wij het recht verhuizingen met touw & blok of lift te verplaatsen naar een andere datum.

4.

Alle dozen moeten goed gesloten zijn, deuren van kasten op slot, schuiven en losse planken moeten uit de kasten teneinde schade tijdens het transport te
beperken (behalve bij full service).

5.

Alle kostbaarheden zoals juwelen, geld &c. dienen te allen tijde onder toezicht van de klant blijven.

6.

Demontage en montage van meubels dient u op voorhand te melden en geschiedt op eigen risico.

7.

De klant is verantwoordelijk voor de toegang tot de verhuishaak evenals een vrije doorgang voor de gehele inboedel die verhuisd dient te worden. Tevens
dienen trapportalen vrij te zijn. Voor het gebruik van de verhuislift dienen kozijnen vrij gemaakt te zijn en ramen moeten volledig open kunnen. Non-stop
Verhuisservice kan de ramen, waar nodig, voor u (de)monteren. Dit dient voor aanvang van de verhuizing schriftelijk gemeld te zijn bij Non-stop
Verhuisservice. Demontage van ramen en/of deuren geschiedt te allen tijde op eigen risico van opdrachtgever.

8.

Non-stop Verhuisservice is bevoegd een opdracht te weigeren, eventueel zonder opgave van redenen.

9.

Er dient direct na de verhuizing contant afgerekend te worden, tenzij vooraf anders besproken.

10. In geval van schade dient de klant in aanwezigheid van de verhuizers deze schade te specificeren en dit schriftelijk laten vaststellen. De aansprakelijkheid
vervalt na het vertrek van de verhuizers.
11. De inboedel die in de vrachtwagen geplaatst of wordt uitgeladen door iemand anders dan het verhuispersoneel zijn niet verzekerd.
12. Indien er zicht schade voordoet tijdens de verhuizing dient u deze schriftelijk aan opdrachtnemer te melden. Deze melding dient uiterlijk 24 uur na de
verhuizing door Non-stop Verhuisservice te zijn ontvangen.
13. Indien de schademelding na het eerder gestelde termijn door Non-stop Verhuisservice wordt ontvangen dient u aan te kunnen tonen dat u hier
redelijkerwijs niet eerder aan kon voldoen.
14. Non-stop Verhuisservice behoudt zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist, in geval van
overmacht, staking, lock-out, brand, oorlog, mobilisatie, overstroming en andere natuurrampen, of elke oorzaak van vertraging onafhankelijk van de wil
van de verhuisfirma.
15. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst met elkaar delen. Informatie
geldt als vertrouwelijk als die als zodanig is aangeduid of als dit voortvloeit uit de aard van de betreffende informatie. De vertrouwelijke informatie zal
slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
Indien Non-stop Verhuisservice op grond van een wettelijke bepaling of gerechtelijke uitspraak is gehouden vertrouwelijke informatie prijs te geven, is
Non-stop Verhuisservice niet gehouden tot het vergoeden van schade en is, voor zover het haar aangaat, de Gebruiker niet bevoegd de overeenkomst te
ontbinden.
16. Van geschillen, daaronder begrepen geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, is bij uitsluiting bevoegd de rechter te
Amsterdam kennis te nemen, tenzij regels van dwingend recht zich daartegen verzetten
17. De klant is verantwoordelijk voor de aanplanting die belemmering van de verhuizing kan veroorzaken (hoge hagen, grote bomen, etc.) Non-stop
Verhuisservice snoeit bomen noch hagen. (Wanneer de aanplanting de verhuissituatie dusdanig belemmerd behoudt Non-stop Verhuisservice te allen tijde
het recht om de verhuizing te verplaatsen en/of extra mankracht/materiaal in te schakelen. De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de
opdrachtgever. Eventuele wachttijden van de reeds aanwezige verhuizers worden in rekening gebracht.
18. Wij behouden het recht om, in uitzonderlijke omstandigheden, onze planning te wijzigen teneinde een vlot verloop te kennen.
19. Als door onvoorziene omstandigheden het touw & blok of lift niet geplaatst kan worden, kan een andere lift en/of meer mankracht opgeroepen worden
met de bijhorende extra kosten van het uurloon van deze extra mankracht(en) + wachttijden van de reeds aanwezige verhuizers in rekening gebracht.
20. Enige vertraging kan optreden door het uitlopen van een verhuizing, fileproblemen, slechte weersomstandigheden en vormen geen reden tot klacht noch
schadevergoeding.
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21. Er wordt verhuisd via de trap indien er geen andere mogelijkheid bestaat. Non-stop Verhuisservice is in alle gevallen vrijgesteld van alle aansprakelijkheid
bij schade aan trapzalen en inboedel.
22. Wij behouden ons het recht voor 20% meer van het totaal factuurbedrag aan te rekenen indien u de dag van de verhuizing niet betaald.
23. Nalatigheidsinteresten en gerechtskosten zullen op u verhaald worden bij weigering van betaling.
24. Roest, oxidatie en waterschade door onder andere weersomstandigheden of andere oorzaken vallen niet onder aansprakelijkheid.
25. Indien de klant beslist de verhuizing te annuleren dient dit minstens 48 uur van te voren schriftelijk te worden gemeld en telefonisch te worden bevestigd,
anders wordt er € 150,- in rekening gebracht.
26. Bij problemen of klachten verzoeken wij u geen discussie aan te gaan met de verhuizers, maar direct het kantoor te contacteren. Verhuizers zijn niet
bevoegd toezeggingen te doen. Er kunnen alleen toezeggingen door het management op kantoor worden gedaan.
27. Non-stop Verhuisservice is niet aansprakelijk voor wachttijden veroorzaakt door verkeerd geparkeerde voertuigen. De kosten voor de wachttijd zijn altijd
ten laste van de klant.
28. Vrijstelling bij schade bedraagt € 750,- en is steeds voor rekening van klant.
29. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschermen van alle vloerdelen waar inboedel overeen verhuisd dient te worden. Houten en stenen
vloeren zijn fragiel en dienen door de opdrachtgever afdoende beschermd te worden. Schade aan vloerdelen zijn altijd op eigen risico van de
opdrachtgever.
30. Non-stop Verhuisservice is niet aansprakelijk voor enigerlei schade jegens opdrachtgever, indien deze schade is ontstaan ten gevolge van het verstrekken
van onjuiste/onvolledige informatie en/of ondeugdelijke materialen door opdrachtgever.
31. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit, tenzij deze bewijst dat enigerlei schade is ontstaan ten gevolge van het niet, dan
wel onjuist uitvoeren van de opdracht, veroorzaakt door de opzet en/of grove nalatigheid van opdrachtnemer.
32. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens anderen dan opdrachtgever, en wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor de financiële
gevolgen van eventuele dergelijke aanspraken van derden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en welke schade dan ook door bedrijfsstagnatie van opdrachtgever.
33. Non-stop Verhuisservice kan nooit aansprakelijk gesteld worden uit hoofde van materiële of lichamelijke schade, aan of door de klant of aan of door zijn
helpers toegebracht aan wie ook, zelfs niet indien het schadegeval voordoet ter gelegenheid van de samenwerking tussen een aangestelde van Non-stop
Verhuisservice en de klant en/of zijn helper(s).
34. Schade aan planten, schilderijen, aquariums, waterbedden, dieren en trapzalen blijft steeds van de aansprakelijkheid van Non-stop Verhuisservice
uitgesloten. Er mag niet meer dan 20% breekbare materialen vervoerd worden per wagen.
35. De verhuizers behouden altijd het recht om pauze te nemen gedurende de verhuizing. Deze pauze wordt niet in rekening gebracht.
36. Inboedel en/of meubelstukken ouder dan 7 jaar vallen buiten de aansprakelijkheid van opdrachtnemer. De integriteit en stevigheid van inboedel kan niet
gewaarborgd worden als deze ouder dan 7 jaar zijn.
37. Indien het noodzakelijk zal blijken te zijn om voor het incasseren van de ter incasso afgegeven vordering een gerechtelijke procedure aan te vangen zullen
alle kosten die verbonden zijn aan gerechtelijke procedures (zoals deurwaarderskosten, griffierechten, advocaatkosten etc.) komen voor rekening van de
Opdrachtgever.
38. Het nemen van rechtsmaatregelen zal niet eerder plaatsvinden, dan nadat de schuldenaar door het incassobureau in ieder geval eenmaal schriftelijk tot
betaling is gesommeerd, tenzij bijzondere omstandigheden het nemen van gerechtelijke maatregelen terstond noodzakelijk maken.
39. Klant mag onder geen beding aan schuldvergelijking doen. Factuur dient ten alle tijd te worden vereffend ongeacht of er schade is ontstaan. Eventuele
schade dient achteraf afgehandeld te worden.
40. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
41. Op alle rechtsverhoudingen, waaronder aanbiedingen, offertes en overeenkomsten gesloten tussen Non-stop Verhuisservice en Opdrachtgever is
Nederlands recht van toepassing.

____________________________________________________
Adres: Johan van der Keukenstraat 54, 1087 BN Amsterdam | Telefoon: 06-19219910 | E-mail: info@nonstopverhuisservice.nl | Kvk nr: 68343264
Bij bestelling van uw verhuizing gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden zoals hierboven vermeld.
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