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ALGEMENE VOORWAARDEN 

 
 

Definities en toepasselijkheid 
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt: 
 
De Inpakservice: De Inpakservice, gevestigd op de Soesterbergsestraat 2F, 3768 EH te Soest en ingeschreven 

in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67310397 
 
klant: De wederpartij van De Inpakservice, de natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie De Inpakservice een 

overeenkomst (mondeling en / of schriftelijk) heeft gesloten. 
 
Overeenkomst: Een meerzijdige rechtshandeling, gesloten tussen klant en De Inpakservice. 

 
Disclaimer: Voorwaarden die de aansprakelijkheid van De Inpakservice beperken of uitsluiten. 

 
Deze algemene voorwaarden, inclusief disclaimer, zijn op alle rechtsbetrekkingen van toepassing die tussen klant 
en De Inpakservice zijn gesloten. De toepasselijkheid van eventuele (andere) voorwaarden van de klant zijn 
uitgesloten. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen. 
  
Alle aanbiedingen van De Inpakservice – met betrekking tot alle tekst en afbeeldingen op de website 
(www.deinpakservice.nl) – zijn geheel vrijblijvend en wordt gezien als een uitnodiging tot het afnemen van een 
dienst.   
 

Prijzen & betalingen 
Indien schriftelijk niet anders is overeengekomen, zijn de door De Inpakservice opgegeven prijzen inclusief BTW 
(21%) en exclusief eventueel verplichte wettelijke heffingen. 
 
Indien door een overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden 
ingevoerd of gewijzigd, kan De Inpakservice deze wijzigingen doorvoeren in de prijs. Ook indien de prijs in een 
overeenkomst is vastgesteld. De klant kan de overeenkomst op deze grond niet annuleren. 
 
De inpakservice heeft het recht om wijzigingen in arbeidsloon of in de kostprijs van grondstoffen en materialen, 
voor zover die in direct verband staan met de overeenkomst, door te berekenen. 
 
De Inpakservice behoudt zich het recht om eventuele verpakkingskosten en vervoerskosten geheel of gedeeltelijk 
door te berekenen. 
 
De betaling (€) wordt overgemaakt op het moment dat het goed of de dienst is geleverd. De betaling wordt 
overgemaakt op rekening NL70BUNQ2035382785 van De Inpakservice. 
 
Annuleren van de overeenkomst is mogelijk tegen een volledige vergoeding van het factuurbedrag. De 
Inpakservice behoudt zich het recht om hiervan af te wijken. 
 

Levering & uitvoering 
De leveringstermijnen, die voortvloeien uit de overeenkomst, worden naar eer en geweten opgesteld en worden 
zoveel mogelijk in acht genomen. Deze leveringstermijnen zijn niet bindend. Bij het overschrijden van de 
leveringstermijn volgt er overleg met klant.  
 
De Inpakservice behoudt zich het recht voor de opdracht in gedeelten te leveren en voor iedere deellevering een 
factuur te sturen. 
 

http://www.deinpakservice.nl/


Levering via pakketbezorging vindt plaats op aangeven en verantwoordelijkheid van klant en De Inpakservice is 
niet aansprakelijk voor eventuele (in)directe schade. 
 
Klant is verplicht tot afname van de door hem overeengekomen goederen en of diensten op het opgegeven 
adres. Daarnaast verleent de klant alle medewerking aan De Inpakservice. 
 
De Inpakservice is niet aansprakelijk voor enige (in)directe schade in het geval van onvoorziene omstandigheden 
(drukte, calamiteiten, etc.). Klant is verantwoordelijk voor alle personen en goederen op locatie. 
 

Geschillenregeling 
Alle geschillen die tussen klant en De Inpakservice ontstaan, met betrekking tot de overeenkomst, zullen zoveel 
mogelijk door goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, 
dan kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van De Inpakservice. 
 

Geheimhouding 
Persoonlijke gegevens van klanten worden opgenomen in een database (online en offline) en worden niet 
geopenbaard. Tenzij enige bepalingen uit (inter)nationaal  wet- of regelgeving De Inpakservice verplicht tot 
openbaarmaking of openbaarmaking in het belang is van klant. klant heeft recht op inzage en correctie. 
 

Toepasselijk recht 
Op alle overeenkomsten, inclusief de algemene voorwaarden en alle correspondentie met betrekking tot De 
Inpakservice, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mochten er zaken ontbreken in de overeenkomst 
dan wordt er gekeken – naast de taalkundige uitleg – naar wat klant en De Inpakservice in de gegeven 
omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan die bepaling(en) mochten toekennen en op wat zij te dien 
aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Tevens kan belang worden gehecht aan de 
maatschappelijke kringen waarin klant en De Inpakservice participeren en welke rechtskennis van beide partijen 
kan worden verwacht. 


