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Algemene Voorwaarden Martin & Co.

Artikel 1: Definities
-

Martin & Co.: eenmanszaak Martin & Co., gevestigd te Amsterdam.

-

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van
toepassing zal zijn.

-

Huurder: de partij waarmee Martin & Co. een Overeenkomst sluit zoals bedoeld in deze
Algemene Voorwaarden.

-

Partijen: Martin & Co. en de Huurder.

-

Prestatie: iedere levering van Martin & Co. van producten, assistentie, advisering et cetera.

-

Product: het door Martin & Co. te verhuren en in gebruik te geven product.

-

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Huurder gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

-

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Huurder om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst.

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer en bedrijfsinformatie
Handelsnaam: Martin & Co.
Correspondentieadres:
Vliegtuigstraat 12
1059 CL AMSTERDAM
Tel.:(+31) (0)204201940
E-mail: info@martinenco.nl
KvK-nummer: 34246240
Btw-nummer: NL249920013B01

Artikel 3: Werkingssfeer
1.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen
Overeenkomst tussen Martin & Co. en Huurder.

2.

Afspraken tussen Martin & Co. en Huurder in afwijking van, of in aanvulling op, deze Algemene
Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk per e-mail zijn bevestigd
door Martin & Co.

3.

Alle door Martin & Co. genoemde bedragen zijn inclusief btw. Ten aanzien van het elektronisch
betalen zal Martin & Co. passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 4: Het aanbod
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1.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden
“Naamproduct».

2.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Huurder duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:
• de prijs;
• de kosten van aflevering;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig
zijn;
• het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, (plaats van) aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de
prijs;
• de minimale duur van de Overeenkomst.

Artikel 5: Overeenkomst
1.

Huurder krijgt voor de duur van het Overeenkomst de beschikking over een “Naamproduct».

2.

De eigendom van “Naamproduct» blijft bij Martin & Co. Het is Huurder niet toegestaan ten
behoeve van een derde partij enig (zekerheids)recht op “Naamproduct» te vestigen of te
verlenen

Artikel 6: Voorwaarden
1.

Huurder maakt normaal gebruik van “Naamproduct» en zorgt voor “Naamproduct» als een goed
huisvader.

2.

“Naamproduct» is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door Huurder.

3.

Huurder is persoonlijk aansprakelijk voor naleving van de Algemene Voorwaarden.

4.

Huurder mag aan “Naamproduct» geen wijzigingen aanbrengen die niet zonder beschadiging
van “Naamproduct» kunnen worden verwijderd.

Artikel 7: Looptijd Overeenkomst en Opzegging
1.

De Overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 36 maanden. Na afloop van deze
termijn wordt het Overeenkomst stilzwijgend verlengd steeds voor een periode van één maand.

2.

De kosten van het Overeenkomst voor de eerste maand worden pro rata het in de betreffende
maand resterende aantal dagen berekend aan de hand van het maandtarief.
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3.

De opzegtermijn van het Overeenkomst bedraagt één maand. Vanaf de dag dat de schriftelijke
opzegging van het Overeenkomst door Huurder via e-mail is ontvangen door Martin & Co. loopt
het Overeenkomst nog één maand door zodat het Overeenkomst eindigt één maand na de dag
waarop de opzegging door Martin & Co. is ontvangen (de ‘Einddatum’).

4.

Huurder heeft na opzegging tot de Einddatum recht op het gebruik van “Naamproduct» en de
plicht om de kosten van het Overeenkomst te voldoen.

5.

“Naamproduct» dient door Huurder uiterlijk op de Einddatum aan Martin & Co. te worden
geretourneerd, op de wijze als door Martin & Co bepaald.

6.

Wanneer “Naamproduct» door Huurder vóór de Einddatum wordt ingeleverd, eindigen daarmee
alle rechten van Huurder op grond van het Overeenkomst onverminderd de verplichting van
Huurder om de volledige Overeenkomstskosten tot de Einddatum te voldoen.

7.

Wanneer “Naamproduct» niet uiterlijk op de Einddatum door Huurder is overgedragen aan
Martin & Co., is Huurder een boete verschuldigd van € 50,- per dag totdat “Naamproduct»
alsnog is overgedragen aan Martin & Co. met een maximum van zeven dagen.

Artikel 8: Kwaliteit van “Naamproduct»; schade
1.

Schade aan “Naamproduct» ontstaan door verkeerd gebruik wordt door Huurder binnen een
week gemeld aan Martin & Co.

2.

Indien sprake is van schade en slijtage van “Naamproduct» anders dan is te verwachten door
normaal gebruik, zulks ter beoordeling van Martin & Co., behoudt Martin & Co. zich het recht
voor de kosten daarvan te verhalen op Huurder.

3.

Martin & Co. garandeert de goede kwaliteit van “Naamproduct». Het gebruik van
“Naamproduct» door Huurder is voor eigen risico van Huurder. De aansprakelijkheid van Martin
& Co. is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig “Naamproduct» of tot vervanging van
dat “Naamproduct» of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van Martin & Co.
Martin & Co. is niet aansprakelijk voor enige schade dan wel gevolgschade die de Huurder of
een derde lijdt in verband met “Naamproduct», tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid
aan de zijde van Martin & Co.

Artikel 9: Prijs en betalingen
1.

De huurprijs omvat, behalve de prijs voor “Naamproduct», de kosten van de verpakking, het
transport en de afleveringskosten ter plaatse door de Huurder binnen Nederland aangewezen.

2.

De Huurder is verplicht de huurprijs 100 % van de huurprijs bij vooruitbetaling te voldoen, of een
maandelijks automatische incasso af te geven.

3.

Wanneer de overeenkomsts- of overige kosten niet kunnen worden afgeschreven of onterecht
worden gestorneerd, is Huurder van rechtswege in verzuim. Huurder ontvangt dan een
aanmaning om het verschuldigde alsnog binnen veertien dagen te voldoen. Indien het
verschuldigde niet binnen de termijn van veertien dagen is voldaan, kan Martin & Co. een
incassobureau inschakelen. Alle extra administratiekosten en de buitengerechtelijke
incassokosten zijn voor rekening van Huurder.
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4.

De Huurder is niet bevoegd op deze huurprijs een bedrag wegens een door hem gestelde
tegenvordering in mindering te brengen.

Artikel 10: Wijzigingen
1.

Wijzigingen in de Overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts
van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen de Huurder en Martin & Co. zijn overeengekomen.

2.

Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit
voortvloeiende wijziging in de huurprijs schriftelijk tussen Partijen te worden overeengekomen.

3.

Martin & Co. heeft te allen tijde het recht haar vorderingen op Huurder uit welken hoofde ook,
over te dragen aan derden.

Artikel 11. Niet nakomen verplichtingen
1.

Martin & Co. heeft het recht het Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk
te ontbinden of op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan Huurder, indien:
- Huurder in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van het
Overeenkomst;
- Huurder (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van
betaling wordt verleend;
- het faillissement van Huurder wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt
verklaard;
- Huurder onder curatele wordt gesteld of wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling
natuurlijke personen;
- ten laste van Huurder beslag wordt gelegd op “Naamproduct» of op andere goederen van
Huurder en dit de nakoming van zijn verplichtingen uit het Overeenkomst nadelig beïnvloedt;
- Huurder naar het oordeel van Martin & Co. misbruik maakt van de door Martin & Co. geboden
service;
- Huurder opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan Martin & Co., dan wel Huurder anderszins
niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit het Overeenkomst na te kunnen
komen.

2.

Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De
Huurder is aansprakelijk voor de door de Verhuurder geleden schade, onder meer bestaande
uit winstderving en transportkosten.

Artikel 12: Levering; verpakking en verzending
1.

Martin & Co. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen
en bij de uitvoering van bestelling van “Naamproduct».

2.

Als plaats van levering geldt het adres dat de Huurder aan Martin & Co. heeft doorgegeven.
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3.

Martin & Co. zal “Naamproduct» leveren op het overeengekomen tijdstip. Martin & Co. zal
“Naamproduct» deugdelijk verpakken zodat “Naamproduct» de bestemming in goede staat
bereikt.

4.

De kosten rondom transport omvatten: borgsom ten aanzien van kist waarin “Naamproduct»
wordt vervoerd en de transportkosten. Na deugdelijke aflevering en retourneren van de
genoemde kist krijgt huurder deze borgsom retour.

Artikel 13: Herroepingsrecht bij geleverd Product
1.

Bij de huur van “Naamproduct» heeft de Huurder de mogelijkheid de Overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na
ontvangst van “Naamproduct» bij de Huurder.

2.

Tijdens deze periode zal de Huurder zorgvuldig omgaan met “Naamproduct» en de verpakking
daarvan. De Huurder zal “Naamproduct» slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover
dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij “Naamproduct» wil behouden. Indien de Huurder
van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij “Naamproduct» met alle geleverde toebehoren
en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Martin & Co.
retourneren, conform de door Martin & Co. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.

Indien de Huurder gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending
voor rekening van Martin & Co., op voorwaarde dat “Naamproduct» op een door Martin & Co.
opgegeven wijze wordt geretourneerd. Voor de herroeping dient Huurder voor verzending
gebruik te maken van het Herroepingsformulier, te downloaden op de website van Bettje:
www.bettje.nl .

4.

Indien de Huurder een bedrag betaald heeft, zal Martin & Co. dit bedrag zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 40 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 14: Overmacht
1.

De leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Martin & Co. door
overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

2.

Van overmacht aan de zijde van Martin & Co. is sprake, indien Martin & Co. na het sluiten van
de Overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst te voldoen
ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, stakingen,
brand, waterschade, overstroming, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen,
overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van energie, alles
zowel in het bedrijf van Martin & Co. als bij derden, van wie Martin & Co. de benodigde
materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet ontvangen, evenals bij opslag of
gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten
de schuld of de risicosfeer van Martin & Co. ontstaan.

3.

Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel Martin
& Co. als de Huurder bevoegd de Overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval
heeft Martin & Co. recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

Artikel 15: Digitale gegevens en privacy
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1.

Huurder geeft hierbij aan Martin & Co. toestemming om zijn persoonsgegevens in een bestand
op te (laten) nemen en te (laten) verwerken. Dit bestand wordt gebruikt voor de volgende
doeleinden:
- ten behoeve van de uitvoering van zijn diensten (zoals het leveren van de Producten);
- ten behoeve van marketing- en verkoopactiviteiten zoals het zo goed mogelijk informeren over
onze (overige) producten en diensten;
- ten behoeve van eigen marktonderzoek;
- voor zowel statistische analyses als analyses van het bedrijf van Martin & Co.

2.

Martin & Co. verstrekt gegevens van Huurder niet aan derden met uitzondering van het geval
waarin dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. In zulke gevallen is
toestemming voor het gebruik van die gegevens beperkt tot het omschreven doel.

3.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: Martin & Co. Huurder kan te allen tijde en
zonder kosten inzicht krijgen in zijn gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook
kan Huurder te allen tijde bezwaar aantekenen tegen het ontvangen van informatie van Martin
& Co. via e-mail, telefoon of per post.

4.

Huurder is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in de gegevens bekend bij
Martin & Co. zoals bijvoorbeeld een nieuw woonadres.

Artikel 16. Toepasselijk recht, geschillen
1.

Op de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing.

2.

Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de Overeenkomst zullen uitsluitend
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

