Contract wasabonnement

Iron Man Wasserij & Stomerij
Laarderweg 28, 1402 BJ Bussum
035 – 78 518 99 www.ironman-hetgooi.nl

Ondertekenden;

Wasserij en stomerij de Iron Man gevestigd te Bussum hierna te noemen opdrachtnemer,
en
Initialen:
Straat:
Postcode:
Telefoon:
Iban:

……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
NL…..-…………-…………………

Achternaam:
Nummer:
Plaats:
Mobiel:
`
Mailadres:

……...............................................
……...............................................
……...............................................
……...............................................
……...............................................
(tevens factuuradres)

Hierna te noemen opdrachtgever verklaren het volgende te zijn overeengekomen op
….-….-…….. inzake de wasverzorging van opdrachtgever;
1

Abonnement en prijzen
1.1
De opdrachtgever heeft gekozen voor de volgende abonnementen:
o Optie 1 / Budget abonnement:
Aantal: …
Wasgoed wassen en vouwen tegen een vergoeding van €12,00 per week.
o Optie 2 / Wasverzorging laken abonnement:
Aantal: …
Eén lakenpakket wordt gestreken of gemangeld tegen een vergoeding van €5,00 per week extra per
persoon. Vanaf 2 personen 25% korting per week per persoon.
o Optie 3 / Normaal wasverzorging kleding abonnement:
Aantal: …
Tussen de vijf en tien kledingstukken worden gestreken tegen een vergoeding van €10,00 per week.
Vanaf 2 personen 25% korting per week per persoon.
o Optie 4 / Klein wasverzorging kleding abonnement:
Aantal: …
Tussen de twee en vier kledingstukken worden gestreken tegen een vergoeding van €6,00 per week.
Vanaf 2 personen 25% korting per week per persoon.
o Bezorging eens per week tegen een meerprijs van €7,50 per week
o Bezorging eens per twee weken tegen een meerprijs van €1,25 per week
o Waszak €12,50 per stuk
Aantal: …
1.2

Naast deze producten staat de opdrachtgever vrij om producten af te nemen van de Iron Man tegen
zijn actuele prijzen.

1.3

De prijzen van de abonnementen zijn inclusief BTW en per week. Ook wanneer zij geen gebruik
maken van de diensten.
o

Naam
Straat:
Postcode:
Telefoon

2

Het bezorgadres wijkt af van het hierboven genoemde adres en luidt als volgt:

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………
Nummer: ……...............................................
………………………………………
Plaats:
……...............................................
………………………………………
Mobiel:
……...............................................

1.4

Alle abonnementen zijn bedoeld voor het wasgoed van één persoon bij normaal gebruik. Wanneer u
wasgoed van meerdere personen verzorgt wilt hebben dient u meerdere of grotere abonnementen af
te nemen. Bij overmatig veel was word er contact opgenomen en een meerprijs overlegt.

1.5

Opdrachtgever geeft toestemming voor aanvullende belangrijke informatie (nieuwsbrieven) per mail.

Looptijd
2.1
De overeenkomst van het wasabonnement heeft een looptijd van 12 maanden en begint altijd op de
eerste dag van de eerst volgende maand, ingaande op de datum waarop deze overeenkomst is
gesloten of op de volgende datum; 01.-….-…….. .

Opdrachtnemer,
………………….

Opdrachtgever,
………………….
Bij ondertekening verklaart opdrachtgever beslissend bevoegd te zijn
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2.2

Zonder opzegging lopen abonnementen na 12 maanden automatisch door. De opzegtermijn tijdens
de overeenkomst is één maand vóór het aflopen van het abonnement. Na de looptijd van 12 maanden
is er een opzegtermijn van één maand.

2.3

De opdrachtnemer mag de overeenkomst ontbinden gedurende deze twaalf maanden met een
opzegtermijn van één maand.

Voorwaarden
3.1
De prijzen worden jaarlijks per 21 december geïndexeerd volgens het CPI, voor het eerst 21
december 2021; of op het moment dat kostenposten, goederen en diensten meer dan 10% duurder
worden. Bij het afnemen van overige diensten, zonder schriftelijk overleg over de prijzen, gelden de
prijzen welke de opdrachtnemer factureert.
3.2

4

5

6

Opdrachtnemer staat vrij om de abonnementskosten te verhogen naar eigen ingeving voor
opdrachtgever gedurende de overeenkomst. Echter heeft de opdrachtgever dan de mogelijkheid de
overeenkomst te ontbinden.

Leveranties
4.1
Het te reinigen stoom- en wasgoed dient gebracht en gehaald te worden naar de Laarderweg 28 in
Bussum tijdens de actuele openingstijden van opdrachtnemer indien de opdrachtgever geen gebruik
maakt van de bezorgdienst zoals aangeboden bij artikel 1.4.
4.2

Bij gebruik van de bezorgdienst zoals aangeboden bij artikel 1.4 dient het was- en stoomgoed
gescheiden van elkaar klaar te staan in een waszak voorzien van een naam. Deze zijn te koop bij de
Iron Man.

4.3

Bezorging is mogelijk op maandag, woensdag en vrijdag tussen 18:00 en 20:00. Opdrachtnemer
verplicht zich volledig in te zetten in het nauwkeurig nakomen van zijn afgesproken bezorgingen.
Echter kan opdrachtnemer de bezorging niet garanderen op het vaste tijdstip. Bezorgingstijden bij
instellingen of aanleunwoningen kunnen afwijken. Hier zijn andere tijden mee afgesproken.

4.4

Mocht de opdrachtgever op dat moment niet aanwezig zijn of de deur voor de bezorger niet openen,
dan kan de opdrachtgever zijn wasgoed ophalen op de wasserij.

4.5

Het aflever- en ophaaladres van opdrachtnemer kan veranderen indien er sprake is van een
verhuizing met een maximale afwijking van 7 km (straal) van het huidige afleveradres.

4.6

De levertijd is maximaal zeven dagen of veertien dagen bij bezorging eens per twee weken.

4.7

Kleding en linnengoed wat chemisch gereinigd dient te worden of niet in de droger mag dient apart
aangeleverd te worden van het wasgoed dat wel in de wasmachine- en droger mag. Deze worden
apart gefactureerd.

4.8

Zonder volledig ingevulde waslijst door opdrachtgever kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen
ingeval van verlies. De waslijsten zijn gratis verkrijgbaar bij de Iron Man. Wij controleren altijd of deze
juist is ingevuld.

Facturen
5.1
Afname van opdrachtgever buitenom het abonnement worden apart gefactureerd.
5.2

Opdrachtnemer is gerechtigd de opdrachtgever te verplichten tot betaling per automatische incasso.

5.3

Opdrachtnemer zal de factuur mailen. Betalingstermijn is zeven dagen.

5.4

Opdrachtgever kan de betaling uiterlijk acht weken na de incasso storneren.

5.5

Wanneer opdrachtgever de facturen niet binnen de betalingstermijn voldoet is opdrachtnemer
gerechtigd het hele resterende jaarbedrag in rekening te brengen. Diensten die nog geleverd moeten
worden mag de opdrachtnemer uitstellen totdat de betalingen voor de hele contractwaarde in euro’s
betaalt is.

Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer,
………………….

Opdrachtgever,
………………….
Bij ondertekening verklaart opdrachtgever beslissend bevoegd te zijn
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6.1

Het wasgoed wordt op eigen risico gescheiden op witte en bonte was. Het staat de opdrachtgever vrij
om het wasgoed gescheiden aan te leveren.

6.2

Al het aangeleverde wasgoed moet wasbaar zijn en te drogen in een droger.

6.3

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door achtergelaten spullen in het wasgoed
welke (per ongeluk) zijn meegegeven aan de opdrachtnemer. Bijvoorbeeld een pen.

Beëindiging overeenkomst
7.1
Wanneer de opdrachtgever na de afgesproken looptijd de overeenkomst wenst te beëindiging kan dit
door middel van een schriftelijke kennisgeving.
7.2

In geval van faillissement, liquidatie of bedrijfsovername van de opdrachtnemer, zal deze daardoor
van rechtswege in verzuim zijn en heeft opdrachtgever het recht, onmiddellijk en zonder rechtelijke
tussenkomst deze overeenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van een
schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding
gehouden is.

7.3

Bedenktijd is vierteen dagen na het afsluiten van de overeenkomst. Wanneer de waszak voorzien van
naam is kan deze niet meer ingeruild worden voor het aankoopbedrag.

7.4

Bij overlijden van opdrachtgever beëindigt de overeenkomst aan de einde van de maand.

Voorwaarden
8.1
Daar waar deze overeenkomst geen uitsluitsel geeft, zal het Nederlands recht van toepassing zijn.
8.2

Deze bepalingen zijn leidend en staan boven de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

8.3

Opdrachtgever geeft bij ondertekening aan de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer gelezen
te hebben en akkoord te zijn. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.ironmanhetgooi.nl.

Slotbepaling
9.1
Partijen staan er voor in en maken zich jegens elkaar sterk, dat alle rechten en verplichtingen die voor
partijen uit deze overeenkomst voortspruiten en/of daarmede verband houden, door een eventuele
rechtsopvolger van partijen zullen worden overgenomen en nagekomen.

Aldus getekend door:

Opdrachtnemer,
………………….

Opdrachtgever,
………………….
Bij ondertekening verklaart opdrachtgever beslissend bevoegd te zijn
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