
1. Algemeen 

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en handelingen tussen de Iron 
Man(verder: Opdrachtnemer opdrachtgever(verder: Opdrachtgever). 
b. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van derden. 
c. Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn slechts dan van toepassing indien de Opdrachtnemer hiermee 
uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. 
d. Alle eventueel afwijkende bedingen gelden enkel indien ze schriftelijk zijn vastgelegd. 

2. Uitvoering van de overeenkomst 

a. Kostbare goederen dienen eveneens afzonderlijk te worden aangeboden, met de vermelding: “Kostbaarheid”. 
b. Indien de Opdrachtgever gewassen linnengoed ontvangt wat niet zijn eigendom is, dan dient de Opdrachtgever 
direct contact op te nemen met de Opdrachtnemer ter retournering daarvan. 
c. Wordt aan de voorgaande leden door de Opdrachtgever niet of niet voldoende voldaan, dan kan de 
Opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade die hieruit voortvloeit. Daarnaast heeft de 
Opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de hierdoor ontstane kosten bij 
de Opdrachtgever in rekening te brengen. 
d. Mocht de Opdrachtgever niet aanwezig zijn op de afgesproken locatie, datum en tijdstip, bij gebruik van de 
bezorgdienst, worden de bezorgkosten aslnog in rekening gebracht. 
e. Bezorgdienst is mogelijk bij een besteding van minimaal €25,-. Mocht het bedrag lager zijn, dan word het bedrag 
verhoogd naar de minimale besteding. 
f. Klachten over schade en/of verlies dienen binnen drie dagen schriftelijk ingediend te worden na aflevering. Hierna 
is geen vergoeding meer mogelijk. 
g. Uw goederen dient u binnen vierteen dagen opgehaald te hebben. Hierna is Opdrachtnemer niet langer 
aansprakelijk voor uw goederen. 
h. Vlekbehandelingen zijn altijd op eigen risico. 
i. Bij gebruik van de afhaal- en/of bezorgdienst, onze distributiepunten of onze winkel(s) dient Opdrachtgever direct 
bij aflevering te controlleren of alle goederen retour zijn gegaan. Mochten er goederen ontbreken, dan dient 
Opdrachtgever dit direct te melden aan de bezorger en/of winkelmedewerker, waarna Opdrachtgever binnen 24 uur 
schriftelijk een klacht in moet dienen om in aanmerking te komen voor een vergoeding (schriftelijk). 

3. Aansprakelijkheid 

a. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze 
bepaling is geregeld. 
b. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is 
uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 
c. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 
Opdrachtnemer beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order 
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  
d. Het krimpen van gordijnen is op eigen risico. Ook bij gevoerde gordijnen. 
e. Bij verlies of schade dient binnen drie dagen na aflevering schriftelijk een klacht ingediend te worden. 
f. Zonder afgiftebon en betaalbewijs kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen ingeval van verlies of schade. 
g. Opdrachtnemer kan niet instaan voor verlies of schade aan knopen, gespen, ritssluitingen, ceinturen, overige 
accessoires of schade ontstaan door onjuiste, onvolledige of onleesbare etikettering. 
h. Mocht de etikettering/wasvoorschrift onleesbaar of afwezig zijn, dan is reiniging altijd op risico van opdrachtgever. 
i. Zonder wasformulier, voorzien van paraaf medewerker Iron Man en ingeleverd voorafgaand van de reiniging, of 
betaalbon kan opdrachtgever geen rechten ontlenen bij verlies omdat niet bewezen kan worden dat deze artikelen 
aanwezig waren. 
j. Voor tapijt en vloerkleden zullen wij nimmer aansprakelijkheid accepteren voor: kleden die niet kleurvast / kleurecht 
zijn. In deze sporadische gevallen kunnen kleuren doorlopen of vervagen c.q. veranderen. Verschillend uitzetting/ 
krimp coëfficiënt door en van kleden met een geplakte of gelijmde foam onderzijde. Wij kunnen geen garantie geven 
op eventuele slijtage of hoogteverschillen die na de reiniging zichtbaar zijn. U dient rekening te houden dat de pool 
van het kleed net als op het moment van de aanschaf weer naar boven zult komen en er een vleug zichtbaar zult zijn. 
k. Het eventueel beschadigen van muren en/of trapleuningen tijdens het verplaatsen van de machine is voor eigen 
risico. Verhuiswerkzaamheden zijn op eigen risico. 
n. Na de reiniging kunnen verborgen vlekken zichtbaar worden. Vlekverwijdering is niet gegarandeerd. De Iron Man 
is niet aansprakelijk mocht u van mening zijn dat een vlek ontstaan is tijdens de reiniging. 



4. Tarieven, kosten en betaling 

a. De betalingstermijn van de facturen van de leverancier is 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders 
is overeengekomen. 
b. De Opdrachtnemer heeft het recht een aanbetaling en/of betalingszekerheid te verlangen, waaraan dient te zijn 
voldaan alvorens met de diensten wordt gestart. 
c. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim; vanaf het moment van 
verzuim is over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels-)rente verschuldigd. 
d. Alle kosten die door de Opdrachtnemer moeten worden gemaakt ter voldoening van de vordering in en buiten 
rechte komen voor rekening van de Opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15 % 
van het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,-. Het is de Opdrachtgever niet 
toegestaan om te verrekenen of bedragen in te houden op de facturen van de Opdrachtnemer. 
e. Een ingediende klacht schort echter niet de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever op. 
f. Opdrachtnemer mag de Opdrachtgever verplichten tot contante betaling, overschrijving per bank en pinbetaling.  
g. Wanneer opdrachtgever de facturen niet binnen de betalingstermijn voldoet is opdrachtnemer gerechtigd het 
hele resterende jaarbedrag in rekening te brengen. Ook voor diensten welke nog geleverd moeten worden in geval 
van overeenkomsten met nog een bestaande looptijd. 

 


