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Art 1: Definities 

• Gewoon Puur is in deze voorwaarden ‘Dienstverlener’. 

• Wederpartij is aangeduid als ‘opdrachtgever’. 

 

Art 2: Toepasselijkheid voorwaarden 

• Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, 

overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener. 

• Bij akkoord van het bijgevoegde voorstel gaat wederpartij automatisch akkoord met deze 

voorwaarden. 

• Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen 

is overeengekomen. 

• De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen 

resultaatsverplichtingen. 

 

Art 3: Aansprakelijkheid 

• Dienstverlener is niet aansprakelijk voor enige schade, zowel persoonlijk als materieel, dat 

voortvloeit uit het gebruik van het aangeschafte of gehuurde materiaal. 

 

Art 4: Annulering 

• Bij annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever neemt deze in acht dat bij 

annulering 7 dagen of minder voor de afleverdatum of de uitvoeringsdatum (in geval van 

een huurovereenkomst) 100% van het overeengekomen bedrag betaald dient te worden. 

 

Art 5: Materiaalpech, schade, diefstal of verloren materiaal tijdens verhuur 

• Bij materiaalpech tijdens verhuur of evenement zal de dienstverlener zich inspannen om dit 

te verhelpen of, wanneer redelijkerwijs mogelijk, vervanging te leveren. 
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• Opdrachtgever dient materiaalpech of andere gebreken direct te melden, zodat de 

dienstverlener een passende oplossing kan bieden. Opdrachtgever kan zich niet achteraf 

beroepen op compensatie van welke aard dan ook door materiaalpech of andere gebreken. 

• Als door materiaalpech voortvloeiende gebreken ontstaan kan door de opdrachtgever geen 

aanspraak gemaakt worden op (extra) vergoeding. 

• Schade aan materiaal ontstaan door afwijkend, onverantwoord, hardhandig gebruik van 

goederen en/of nalatigheid wordt bij de opdrachtgever in rekening gebracht (zowel 

materiaal als manuren). 

• Per verloren of gestolen smoothiefiets wordt € 6.399,- excl. 21% BTW in rekening gebracht. 

Per verloren of gestolen loopfiets wordt € 345,- excl. 21% BTW in rekening gebracht. 

 

Art. 6: Materiaalpech en schade bij aanschaf 

• Bij materiaalpech of schade in het eerste jaar na aanschaf van de smoothiefiets of loopfiets 

zal de dienstverlener zich inspannen om dit te verhelpen of voor een vervangend onderdeel 

te zorgen. Na het eerste jaar kan hiervoor een service pakket worden aangeboden. 

 

• Opdrachtgever dient materiaalpech of andere gebreken direct te melden, zodat de 

dienstverlener een passende oplossing kan bieden. 

 

Art 7: Verantwoord gebruik  

• Verantwoord gebruik betekent dat alle onderdelen die verstelbaar zijn of kunnen worden 

vastgezet (cq losgemaakt), zoals de blender, zonder kracht worden bediend.  

• Handvast is zodoende vast genoeg. Bij gebruik van kracht op de schroeven is het risico dat 

het lam wordt gedraaid. 

• De blender van de smoothiefiets moet met enige regelmaat worden schoongemaakt; dit 

doe je door het glas tegendraads los te draaien en zo los te koppelen van het 

snijmechanisme. 

• De smoothiefiets of loopfiets moet niet langdurig in de regen of in een natte omgeving 

worden geplaatst: hout is een natuurproduct dat reageert op vocht.  

 



 
 

3 
 

 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN  & GEBRUIKERSHANDLEIDING 

 

• Het is niet de bedoeling dat de smoothiefiets uit elkaar wordt gehaald, al is dit technisch 

mogelijk. Met de inbussleutels kan het stuur worden gedraaid voor efficiëntere opslag of 

vervoer.  

• De loopfiets kan volledig uit elkaar worden gehaald en de hoogte van het zadel kan worden 

versteld.  

  

Art 8: Betaling 

• De standaard betaaltermijn van facturen bedraagt 14 dagen na verzending, tenzij anders 

schriftelijk overeengekomen. 

• Betaalt opdrachtgever niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft opdrachtgever in gebreke na 

twee keer de betaaltermijn, 28 dagen na verzending, dan is dienstverlener gerechtigd de 

verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft 

voldaan. 

 


