
 

 

LGEMENE VOORWAARDEN FLEXBOX 

 

Artikel 1. DEFENITIES 

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden FlexBox zijn op …….. 2020 gedeponeerd 

door Mondial Van Dijk Verhuizingen B.V., statutair gevestigd te 

Boxmeer en kantoor houdende te 5835 CT Beugen aan het 

Transportcentrum 2b, ingeschreven in het Handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder nummer 17223223. 

Opdrachtnemer:  Mondial Van Dijk Verhuizingen B.V., tevens handelend onder de 

namen “FlexBox Opslag” en “FlexBox”, met wie Opdrachtgever een 

Overeenkomst heeft gesloten. 

Opdrachtgever:  de natuurlijke of rechtspersoon met wie Opdrachtnemer een 

Overeenkomst heeft gesloten.  

FlexBox:  een of meerdere mobiele opslagruimte(n), hierna ook te noemen: 

FlexBox. Daar waar gesproken wordt over FlexBox wordt ook bedoeld 

de aanhanger waarop de FlexBox bij (terug)levering is geplaatst. 

Vergoeding:  de vergoeding die Opdrachtgever periodiek, per periode van vier 

weken, verschuldigd is aan Opdrachtnemer voor het gebruik van de 

FlexBox. 

Overeenkomst:  de “Overeenkomst FlexBox” tussen Opdrachtnemer en 

Opdrachtgever, waarin Opdrachtgever het recht krijgt om tegen 

betaling van een vergoeding gedurende een bepaalde periode de door 

Opdrachtnemer ter beschikking gestelde FlexBox te gebruiken, en 

waarbij Opdrachtnemer zich verplicht te zorgen voor plaatsing, opslag 

en retournering van de FlexBox. 

 

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van alle 

overeenkomsten met betrekking tot het gebruik, de opslag, het plaatsen en retourneren van de 

FlexBox, aangegaan tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.  

2. Bedingen die afwijken van de Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor 

zover deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard. 

 

Artikel 3. OVEREENKOMST, DUUR EN OPZEGGING 

1. De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt elektronisch tot stand na het 

doen van een online reservering van de FlexBox door Opdrachtgever en de aanvaarding van de 

Algemene Voorwaarden en het doen van een eerste betaling door Opdrachtgever via een IDEAL 

betaling. Ter bevestiging van de totstandkoming van de Overeenkomst ontvangt Opdrachtgever 

van Opdrachtgever aansluitend een schriftelijke Overeenkomst of opdrachtbevestiging per post of 



 

 

per e-mail met het verzoek deze nogmaals voor akkoord te ondertekenen en aan Opdrachtnemer 

te retourneren. 

2. In het geval Opdrachtgever een of meerdere (rechts)personen betreft welke gebruik maken van 

de diensten van Opdrachtnemer ten aanzien van de FlexBox, kunnen tussen partijen afwijkende 

afspraken gemaakt worden. Het is eveneens mogelijk dat de Overeenkomst tussen partijen op een 

andere wijze tot stand komt. In dat geval zijn afspraken slechts bindend nadat tussen 

Opdrachtgever en Opdrachtnemer een schriftelijke Overeenkomst is ondertekend. 

3. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst wenst te annuleren binnen 14 dagen na het aangaan van 

de Overeenkomst, maar vóór plaatsing van de FlexBox, is aan Opdrachtnemer een vergoeding 

verschuldigd van € 250,- inclusief btw. Vindt annulering plaats op de dag van plaatsing, dan is 

Opdrachtnemer de volledige overeengekomen Vergoeding verschuldigd zoals bedoeld in lid 4. 

4. De Overeenkomst kan voor elke gewenste periode worden aangegaan, evenwel met een 

minimum periode van zestien (16) weken, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is 

overeengekomen. Na deze minimum periode wordt de Overeenkomst automatisch voor 

onbepaalde duur verlengd en kan de Overeenkomst op elk moment worden per e-mail worden 

opgezegd door zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer.  

5. Eindigt de Overeenkomst door opzegging, dan zorgt Opdrachtnemer voor bezorging van de 

opgeslagen FlexBox op het door Opdrachtgever opgegeven adres, uiterlijk zeven (7) werkdagen te 

rekenen vanaf de dagtekening van de opzegging. Heeft Opdrachtgever een of meerdere facturen 

met betrekking tot de ter beschikking stelling van de FlexBox niet voldaan op de dag voorafgaand 

aan de dag van bezorging, dan is Opdrachtnemer gerechtigd haar verplichting tot bezorging van 

de FlexBox op te schorten tot dat Opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

6. Indien meer dan één (natuurlijke of rechts-)personen zich als Opdrachtgever hebben verbonden, 

zijn deze steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel tegenover Opdrachtnemer aansprakelijk voor 

alle uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voortvloeiende verbintenissen.  

 

Artikel 4. BESTEMMING, GEBRUIK EN OPSLAG 

1. Opdrachtnemer stelt aan Opdrachtgever de FlexBox ter beschikking conform de bepalingen van 

de Overeenkomst met als enig doel de opslag van (toegestane) zaken gedurende een door 

Opdrachtgever opgegeven periode.  

2. Opdrachtgever is verplicht de FlexBox zodanig te gebruiken dat niet in strijd wordt gehandeld met 

de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of enig wettelijk voorschrift, plaatselijke 

verordening of andere regeling opgelegd door de overheid, nutbedrijven en/of verzekeraars 

3. De Overeenkomst is persoonlijk en Opdrachtgever kan de rechten uit deze Overeenkomst zonder 

schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet aan derden over te dragen. Het recht om de 

FlexBox te gebruiken kan daarom alleen door Opdrachtgever uitgeoefend worden. 

4. Opdrachtgever erkent en stemt er mee in dat niets in de Overeenkomst of in de Algemene 

Voorwaarden zo kan worden uitgelegd dat Opdrachtgever ten aanzien van de FlexBox een 

eigendomsrecht of enig ander zakelijk recht verwerft. 

5. Opdrachtnemer zal met betrekking tot de in de FlexBox opgeslagen zaken nooit fungeren als 

houder, bewaker of bewaarnemer. 

6. Opdrachtgever mag bij het gebruik van de FlexBox geen hinder of overlast veroorzaken. 

7. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de FlexBox na plaatsing op de door Opdrachtgever 

opgegeven locatie in goede staat en zonder gebreken blijft, dit behoudens normale slijtage en 

veroudering. De opgegeven locatie wordt vooraf door Opdrachtnemer gecontroleerd. Is voor de 



 

 

plaatsing van de FlexBox een vergunning vereist, dan zal Opdrachtgever zorgen dat deze op de dag 

van plaatsing van de FlexBox is afgegeven. 

8. Opdrachtgever is verplicht tijdig passende maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan 

of in de FlexBox en de aanhanger. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer terstond op de hoogte te 

stellen van eventueel opgetreden schade. 

9. Alle opgegeven afmetingen van de FlexBox zijn schattingen. Elke afwijking tussen de werkelijke 

grootte van de FlexBox en de aangegeven grootte kan niet leiden tot een aanpassing in de 

overeengekomen Vergoeding. 

10. Opdrachtnemer is verplicht de FlexBox op de overeengekomen plaats, tijd en wijze in ontvangst te 

nemen voor transport en zal de FlexBox transporteren naar een door haar te bepalen locatie.  

Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht de FlexBox gedurende de huurperiode naar een 

andere locatie te verplaatsen.  

 

Artikel 5. LADEN,TRANSPORT EN AANSPRAKELIJKHEID 

1. Het in en uitladen van de FlexBox geschiedt volledig voor risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever 

dient bij het in- en uitladen rekening te houden met de invloeden van weersomstandigheden op de 

zaken die worden opgeslagen in de FlexBox, zoals onder andere vocht en warmte. 

Ook het transport van de FlexBox vindt plaats voor risico van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan 

door Opdrachtgever nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de door in de FlexBox 

opgeslagen zaken, behoudens indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van 

Opdachtnemer, haar medewerkers of van hulppersonen die bij de uitvoering van de overeenkomst 

zijn ingeschakeld. Opdrachtnemer is daarentegen wel aansprakelijk voor vertragingsschade op het 

moment dat zij in gebreke blijft tot teruglevering van de FlexBox op de afgesproken datum en 

locatie, behoudens indien sprake is van overmacht zoals bedoeld in lid 2.  

2. Onder overmacht wordt in deze verstaan: een situatie waarbij een tekortkoming niet aan de 

Opdrachtnemer kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan zijn schuld, waaronder 

in elk geval maar niet uitsluitend begrepen opgelegde noodmaatregelen door een 

overheidsinstantie, weersomstandigheden, brand, terroristische of oorlogshandelingen, ziekten, 

epidemieën en pandemieën zoals, maar niet beperkt tot, COVID-19, en welke noch krachtens wet, 

rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.  

3. Indien Opdrachtnemer ondanks de uitsluitingen zoals bepaald in dit artikel jegens Opdrachtgever 

aansprakelijk wordt geacht voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende 

serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Overeenkomst, dan is haar 

aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat volgens haar aansprakelijkheidsverzekeraar voor het 

betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit 

hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, de 

aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van 

Opdrachtnemer beperkt tot het factuurbedrag van de meest recente door de Opdrachtgever onder 

de Overeenkomst betaalde factuur. Indien Opdrachtgever een hoger maximum bedrag aan 

aansprakelijkheid wenst overeen te komen dient hij dit voor het sluiten van de Overeenkomst 

kenbaar te maken.  

4. Opdrachtnemer verstrekt aan Opdrachtgever bij het aangaan van de Overeenkomst een of 

meerdere (video) instructies, waarin zij aangeeft op welke wijze de zaken die in de FlexBox worden 

opgeslagen deugdelijk moeten worden ingepakt en ingeladen. Indien Opdrachtnemer deze 

instructies opvolgt kunnen de zaken veilig en schadevrij worden vervoerd en opgeslagen.  



 

 

5. Opdrachtnemer is gerechtigd het transport van de FlexBox op te schorten danwel te weigeren 

indien deze naar haar uitsluitende oordeel ondeugdelijk is geladen. In dat geval is Opdrachtgever 

verplicht de zaken opnieuw volgens de inpak- en laadinstructie te laden. Opdrachtgever is 

gehouden tot vergoeding alle kosten gemaakt door Opdrachtnemer indien de FlexBox niet op het 

overeengekomen tijdstip kan worden vervoerd.  

6. Opdrachtgever zal de FlexBox voordat deze wordt vervoerd, altijd afsluiten door middel van een 

hangslot of verzegeling.  

Opdrachtgever begrijpt en aanvaardt het veiligheids- en beveiligingsniveau van de FlexBox in het 

complex waarin de FlexBox zich bevindt. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de veiligheids- 

en beveiligingsverwachtingen van Opdrachtgever. 

7. De in de FlexBox opgeslagen zaken komen volledig voor risico van Opdrachtgever. Opdrachtnemer 

heeft geen kennis van de soort en aard van de in de FlexBox opgeslagen zaken, en oefent daarop 

ook geen controles uit. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade aan zaken van 

Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van 

Opdrachtnemer. 

8. Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor alle schade die de in de FlexBox opgeslagen zaken 

veroorzaken en/of die voortvloeit uit handelingen van hemzelf en van alle personen die hij tot de 

FlexBox heeft toegelaten, tenzij Opdrachtgever bewijst dat hem geen schuld treft en dat hem 

dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten. Onder Opdrachtgever vallen in dit verband ook de 

personen die Opdrachtgever tot de FlexBox heeft toegelaten.  

9. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle boetes en aanspraken van derden, waaronder 

maar niet beperkt tot, directe en indirecte schade, gevolgschade, letselschade, kosten, uitgaven, 

eigendomsgeschillen etc., waarmee Opdrachtnemer wordt geconfronteerd en die voortvloeien uit 

of in verband staan met doen of nalaten van Opdrachtgever.  

10. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat gegeven (a) de beschikbaarheid van verzekering teneinde 

de waarde van de in de FlexBox opgeslagen zaken te beschermen, (b) het feit dat Opdrachtnemer 

geen toegang heeft tot de FlexBox om het gebruik door Opdrachtgever van de FlexBox te 

controleren, (c) het feit dat Opdrachtnemer niet de gelegenheid heeft om het risico correct in te 

schatten, en (d) het potentieel grote verschil tussen de door Opdrachtgever betaalde 

huurgelden/kosten en de schade die Opdrachtgever mogelijkerwijze lijdt, de uitsluitingen en 

beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel billijk en redelijk zijn. 

 

Artikel 6. PERSOONSGEGEVENS 

1. In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst kan Opdrachtgever aan Opdrachtnemer 

persoonsgegevens verstrekken. Opdrachtgever verstrekt bij het aangaan van de Overeenkomst, 

door ondertekening daarvan, toestemming aan Opdrachtnemer om de persoonsgegevens van 

Opdrachtgever in een bestand op te nemen en te verwerken.  

2. Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende 

privacyregelgeving, waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), verwerken. 

Opdrachtnemer houdt de persoonsgegevens geheim en treft de benodigde maatregelen om 

geheimhouding van persoonsgegevens te waarborgen. 

3. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze bekend met de zaken die in de FlexBox zijn opgeslagen. 

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de geldende privacyregelgeving, 

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opdrachtgever dient bij het 

opslaan van persoonsgegevens in de FlexBox hiermee rekening te houden. Het veiligheids- en 



 

 

beveiligingsniveau van de FlexBox kan hiervoor onvoldoende zijn. Artikel 4 lid 10 van deze 

Voorwaarden geldt in dergelijke gevallen onverminderd.  

 

Artikel 7. OPLEVERING EN TERUGLEVERING GEHUURDE 

1. Opdrachtgever bevestigt door ondertekening van de Overeenkomst dat Opdrachtgever heeft 

beoordeeld dat de FlexBox geschikt is voor opslag van de zaken die Opdrachtgever gedurende de 

gewenste periode wil opslaan in de FlexBox. 

2. Bij het einde van de Overeenkomst is Opdrachtgever verplicht de FlexBox aan Opdrachtnemer 

schoon, geheel ontruimd, ontgrendeld en in dezelfde staat als op de aanvangsdatum van de 

Overeenkomst terug te leveren (een en ander met in acht name van normale slijtage). Indien 

Opdrachtgever hiermee in gebreke blijft, zal Opdrachtgever de door Opdrachtnemer gemaakte 

kosten of geleden schade vergoeden. 

3. Alle zaken die Opdrachtgever na beëindiging van de Overeenkomst in de FlexBox achterlaat, 

worden geacht door Opdrachtgever hetzij ‘om niet’ aan Opdrachtnemer te zijn overgedragen, 

hetzij te zijn afgestaan, zulks ter keuze van Opdrachtnemer. De achtergelaten zaken zullen door 

Opdrachtnemer op kosten van Opdrachtgever verwijderd worden. Opdrachtnemer is gerechtigd 

deze kosten te verrekenen met de eventueel te veel betaalde Vergoeding zoals bedoeld in artikel 

8. Opdrachtgever blijft volledig aansprakelijk voor alle kosten en schade voortvloeiende uit het 

achterlaten van deze zaken. Opdrachtnemer wordt hierbij, voor zover nodig, onherroepelijk 

gemachtigd door Opdrachtgever om diens zaken eventueel te verkopen. 

 

Artikel 8. FACTUUR EN BETALING VERGOEDING 

1. De eerste termijn van de door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding wordt voldaan bij het 

aangaan van de Overeenkomsten door middel van een IDeal betaling. Betaling van de overige 

termijnen vindt plaats per automatische incasso, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

2. Opdrachtnemer factureert per periode van 4 weken vooraf, tenzij anders is overeengekomen. 

Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer een machtiging om de Vergoeding per periode van 4 

weken te incasseren. 

3. Indien de Overeenkomst eindigt gedurende de in lid 2 bedoelde periode van 4 weken, ontvangt 

Opdrachtnemer de te veel betaalde Vergoeding van Opdrachtnemer terug, waarbij een afronding 

plaatsvindt op hele weken, behoudens indien en voor zover Opdrachtnemer gerechtigd is tot 

verhaal of verrekening.  

4. Opdrachtnemer mag naar eigen inzicht voor de verzending van de facturen papieren dan wel 

elektronische facturen opstellen en daarvoor het door Opdrachtgever opgegeven e-mail adres 

gebruiken. 

 

Artikel 9. VERANDERING VERGOEDING  

1. Opdrachtnemer is gerechtigd de Vergoeding eenmaal per jaar eenzijdig aan te passen. De aldus 

aangepaste Vergoeding is niet eerder van toepassing dan dertig (30) dagen nadat Opdrachtnemer 

aan Opdrachtgever een schriftelijk bericht van aanpassing heeft verstuurd. 

2. Opdrachtgever aanvaardt bij voorbaat een in het eerste lid bedoelde aanpassing van de 

Vergoeding indien de stijging van de Vergoeding minder is dan 10%. Indien de stijging van de 

Vergoeding meer is dan 10%, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk – binnen 



 

 

14 dagen nadat Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een schriftelijk bericht van aanpassing heeft 

verstuurd – te ontbinden per de dag waarop de aangepaste Vergoeding van toepassing is, en met 

in achtneming van de daarvoor geldende bepalingen in artikel 18 van deze Voorwaarden. 

3. Een aan Opdrachtgever gegeven korting laat het recht van Opdrachtnemer om de Huurprijs aan te 

passen onverlet.  

 

Artikel 10. VERZUIM  

1. Opdrachtgever zal direct, zonder ingebrekestelling, in verzuim zijn door het enkele verloop van 

een bepaalde termijn, dan wel door een feitelijke gedraging van Opdrachtgever die in strijd is met 

de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of de wet. 

2. Opdrachtnemer zendt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en 

geeft Opdrachtgever de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering 

alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de in de betalingsherinnering gestelde termijn nog 

steeds niet is betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen 

vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, evenals de door hem in redelijkheid gemaakte 

buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van deze buitengerechtelijke incassokosten is 

onderworpen aan wettelijke grenzen. In geval van niet tijdige betaling van de Vergoeding door 

Opdrachtgever die geen consument is, bedragen de verschuldigde buitengerechtelijke 

incassokosten ten minste 15% van het onbetaalde bedrag, tenzij de incassokosten een bedrag van 

15% overstijgen. In dat geval brengt Opdrachtnemer de werkelijke kosten in rekening.  

3. Indien Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet een juridische procedure tegen Opdrachtgever 

aanhangig te maken, dan zijn alle daarmee gemoeid zijnde kosten, waaronder in ieder geval 

begrepen de door Opdrachtnemer gemaakte kosten van rechtsbijstand en de proceskosten, 

volledig voor rekening van Opdrachtgever. 

4. Indien Opdrachtgever in verzuim verkeert heeft Opdrachtnemer de in artikel 16 van de Algemene 

Voorwaarden genoemde rechten, waaronder het recht om de FlexBox af te sluiten door middel 

van een extra slot waarvan alleen de Opdrachtnemer de sleutel of code bezit. Opdrachtgever zal 

nadien nog slechts toegang tot de FlexBox kunnen verkrijgen door alsnog zijn verplichtingen na te 

komen.  

 

Artikel 11. GEBRUIK 

1. Opdrachtgever zal de FlexBox uitsluitend gebruiken overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 1. 

Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden in de FlexBox de volgende zaken op te slaan:  

• zaken die rook, geur of stank afgeven;  

• dieren of enig andere levende organismen;  

• aan bederf onderhevige zaken; 

• afval en alle mogelijke afvalstoffen (waaronder ook dierlijke en giftige/gevaarlijke afvalstoffen);  

• voedsel en andere aan bederf onderhevige zaken;  

• ontvlambare, explodeerbare, radioactieve of oplosbare stoffen of zaken; 

• vuurwapens, springstoffen of munitie of andere zaken die in strijd zijn met de wet of gelieerd zijn 

aan criminele activiteiten van welke aard dan ook; 

• en voorts geen zaken waarvan de opslag in de FlexBox voor Opdrachtnemer of diens 

verhuurder(s) een hogere dan de normale premie voor de opstalverzekering en/of een hoger eigen 

risico met zich meebrengen. 



 

 

2. Indien Opdrachtgever handelt in strijd met het bepaalde in dit artikel is Opdrachtgever jegens 

Opdrachtnemer aansprakelijk voor alle schade die Opdrachtnemer hierdoor mocht lijden. 

Opdrachtgever is er van op de hoogte dat Opdrachtnemer de door Opdrachtgever in de FlexBox 

opgeslagen zaken niet zal controleren en dat Opdrachtnemer niet zal nagaan of de door 

Opdrachtgever in de FlexBox opgeslagen zaken geschikt zijn voor opslag dan wel of deze in 

overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen en de bepalingen en/of beperkingen van de 

Overeenkomst en Algemene Voorwaarden.  

3. In het geval Opdrachtnemer vermoedt dat Opdrachtgever in strijd handelt met de Overeenkomst 

of de Algemene Voorwaarden, meer in het bijzonder in strijd met dit artikel, heeft Opdrachtnemer 

het recht om de bevoegde instanties of overheden hieromtrent in te lichten en toegang te 

verlenen tot de FlexBox voor verificatie doeleinden. Alle kosten die verband houden met dit 

onderzoek komen ten laste van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer kan, maar is niet verplicht, 

Opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.  

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van inspecties of controles door bevoegde 

(overheids)instanties. Opdrachtnemer is derhalve (zonder enige beperking) niet aansprakelijkheid 

voor schade aan de zaken en/of sloten en/of aangebrachte installaties, ontstaan tijdens dergelijke 

inspecties en controles. Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die 

Opdrachtnemer zou kunnen lijden als gevolg van de inspecties of controles. 

 

Artikel 12. VERZEKERING  

1. Opdrachtgever is gehouden om een passende inboedelverzekering af te sluiten voor alle zaken die 

Opdrachtgever opslaat in de FlexBox. Opdrachtnemer heeft geen kennis van hetgeen in de FlexBox 

wordt opgeslagen en sluit daarvoor ook geen verzekering af.  

2. Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van het verzekerd 

bedrag en de aard van de dekking en de opgave van de aard van de zaken bij de betreffende 

verzekeraar.  

3. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld indien bij schade blijkt dat de aard van de 

zaken, dan wel de omvang van het verzekerd bedrag of de aard van de dekking leidt tot een lagere 

uitkering dan de werkelijke omvang van de schade.  

4. De verzekering moet een artikel in het voordeel van Opdrachtnemer bevatten op grond waarvan de 

verzekeraar afziet van alle rechten van verhaal jegens Opdrachtnemer, de verzekeraars van de 

Opdrachtnemer en contractuele partners. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle 

aanspraken van verzekeraars en anderen. 

 

Artikel 13. PANDRECHT  

1. De in de FlexBox opgeslagen zaken dienen tot meerdere zekerheid van al hetgeen Opdrachtgever 

verschuldigd is en/of nog verschuldigd zal zijn aan Opdrachtnemer. In verband daarmee wordt op in 

de FlexBox opgeslagen zaken op eerste verzoek van Opdrachtnemer een bezitloos pandrecht 

gevestigd.  

2. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van Opdrachtnemer zijn medewerking te verlenen aan 

alle noodzakelijke handelingen die nodig zijn om het pandrecht te vestigen, waaronder in elk geval 

begrepen het ondertekenen van een pandakte, en voor zover nodig het bezitloos pandrecht om te 

zetten in een vuistpandrecht. 

2. Opdrachtgever verklaart dat hij geen eerdere rechten op voornoemde zaken heeft gevestigd en dat 

hij bevoegd is om het pandrecht als bedoeld in het eerste lid van dit artikel te vestigen ten behoeve 

van Opdrachtnemer.  



 

 

3. Ten aanzien van het bestaan van en de hoogte van de schuld aan Opdrachtnemer geldt de 

administratie van Opdrachtnemer als bewijs, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever.  

4. Verkoop (executie) van de verpande zaken geschiedt voor rekening van Opdrachtnemer op de bij de 

wet of in de pandakte bepaalde wijze, of indien daaromtrent overeenstemming bestaat, onderhands.  

5. Opdrachtnemer aanvaardt geen pandrecht op zaken die naar zijn inzicht waardeloos zijn; het 

gevestigde pandrecht wordt dan geacht te zijn vervallen.  

6. De vestiging van een pandrecht laat het recht van Opdrachtnemer om andere incassomaatregelen 

te treffen onverlet.  

 

Artikel 14. MEDEDELINGEN  

1. Vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst mag Opdrachtnemer, alle mededelingen of 

communicaties aan Opdrachtgever richten hetzij per post (op het adres vermeld in de Overeenkomst) 

hetzij per e-mail of andere elektronische middelen (op het e-mailadres of enig ander elektronisch 

adres dat door Opdrachtgever medegedeeld werd).  

2. Opdrachtgever moet Opdrachtnemer schriftelijk inlichten omtrent elke wijziging van het (post) 

adres, elektronisch adres of telefoonnummer en dit alvorens een dergelijke wijziging in werking 

treedt.  

 

Artikel 15. RECHTSMIDDELEN  

1. In het geval dat Opdrachtgever:  

a. niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, 

b. een of meerdere verplichtingen direct of indirect voortvloeiende uit de Overeenkomst of Algemene 

Voorwaarden niet nakomt;  

c. failleert danwel op hem de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt toegepast, 

verkrijgt Opdrachtnemer het recht te allen tijde de Overeenkomst met onmiddellijk te beëindigen, 

derhalve zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder dat dit afbreuk doet aan haar 

bestaande rechten en verhaalsmogelijkheden. Bovendien zal Opdrachtnemer gerechtigd zijn al 

hetgeen zij uit hoofde van de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst nog te vorderen heeft, te 

verhalen op Opdrachtgever.  

2. Indien Opdrachtgever in verzuim is ingevolge artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden heeft 

Opdrachtnemer, naast de overige rechten zoals bepaald in de Overeenkomst en de Algemene 

Voorwaarden, de volgende rechten: 

• een nieuw / extra slot aan te brengen, waarmee de toegang tot de FlexBox wordt ontzegd, totdat 

Opdrachtgever aan al zijn (betalings)verplichtingen ten opzichte van Opdrachtnemer heeft voldaan; 

• zichzelf op kosten van Opdrachtgever toegang tot de FlexBox te verschaffen en zich de macht over 

de FlexBox en de zich daarin bevindende zaken te verschaffen, tenzij Opdrachtgever alsnog binnen 14 

dagen nadat de toegang tot de FlexBox is ontzegd, aan zijn verplichtingen voldoet;  

• de in de FlexBox aanwezige zaken te verwijderen en deze over te brengen naar (een) alternatieve 

opslaglocatie(s) zonder enige aansprakelijkheid voor enig verlies of schade aan de zaken ten gevolge 

van deze verwijdering / overdracht;  

• met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden, waarbij als einddatum van de 

Overeenkomst geldt 14 dagen nadat Opdrachtnemer aan Opdrachtgever schriftelijk de ontbinding 

heeft medegedeeld; 

• de FlexBox te retourneren, waarbij Opdrachtgever zal worden geïnformeerd over datum en tijdstip 

en vervolgens 3 uren tijd wordt gegund de FlexBox leeg te ruimen; indien Opdrachtgever nalaat 

hiertoe over te gaan, zal Opdrachtnemer gebruik kunnen maken van de rechten verleend onder dit 



 

 

artikel met inbegrip van het recht de zaken te verkopen of er zich van te ontdoen; 

• schadevergoeding te vorderen, waaronder maar niet beperkt tot, verwijderingskosten en 

opslagkosten; en/of  

• haar pandrecht zoals bedoeld in de Algemene Voorwaarden uit te oefenen. Opdrachtnemer verkrijgt 

dan ook het recht om de zaken te (laten) vernietigen of te verkopen en de opbrengst daarvan te 

behouden.  

4. Opdrachtgever wordt in het lid 2 van dit artikel bedoelde geval geacht in te stemmen met 

(onderhandse) verkoop van de zaken. De opbrengsten van een verkoop komen aan Opdrachtnemer 

toe voor zover noodzakelijk ter betaling van eventuele kosten van Opdrachtnemer naar aanleiding van 

de uitoefening van de rechten onder dit artikel en ter kwijting van alle andere sommen verschuldigd 

aan Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst. Het saldo van de opbrengsten zal aan 

Opdrachtgever terugbetaald worden.  

5. Indien Opdrachtgever niet gelokaliseerd kan worden of nalaat het saldo van de opbrengsten te 

innen, zal Opdrachtnemer het saldo van de opbrengsten verder bijhouden voor rekening van 

Opdrachtgever.  

6. Niets in dit artikel zal afbreuk doen aan het recht van Opdrachtnemer op betaling inzake hetgeen 

Opdrachtgever verschuldigd is uit hoofde van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden en dit 

ongeacht of Opdrachtnemer er al dan niet voor gekozen heeft de rechten als bedoeld in art. 9 lid 5 van 

deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen.  

7. Kosten gemaakt in verband met incasso en het naleven van de overeenkomst worden door 

Opdrachtgever vergoed conform de bepalingen van de Wet vergoeding voor buitengerechtelijke 

incassokosten. Op grond van deze wet heeft Opdrachtnemer recht op een minimumvergoeding.  

 

Artikel 16. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK  

1. Alle geschillen die kunnen voortvloeien uit of in verband staan met de Overeenkomst en/of deze 

Algemene Voorwaarden vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van de plaats van vestiging 

van Opdrachtnemer. Dit doet geen afbreuk aan het recht van Opdrachtnemer om een beroep te doen 

op een andere rechtbank die bevoegd is conform de toepasselijke wetgeving.  

2. Op de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

 

Artikel 17. WIJZIGING  

1. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze 

wijzigingen treden eerst in werking 30 dagen na de dag waarop de wijzigingen bekend zijn gemaakt, 

tenzij in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding wordt vermeld. Opdrachtnemer zal 

het wijzigen van de Algemene Voorwaarden tijdig, te weten minimaal 30 dagen voor de 

inwerkingtreding van de wijzigingen, aan Opdrachtgever schriftelijk bekend maken. Opdrachtgever en 

Opdrachtnemer zijn gebonden aan de gewijzigde voorwaarden en regels vanaf de dag dat deze in 

werking treden. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna 

Opdrachtnemer de FlexBox met in achtneming van een termijn van maximaal zeven (7) werkdagen zal 

retourneren.  

 

Artikel 18. OVERIG  

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden onverminderd voor derden die Opdrachtgever op welke wijze 

dan ook toegang geeft tot de FlexBox.  

2. Opdrachtgever verleent met het aangaan van de Overeenkomst, voor het geval van (gedeeltelijke) 



 

 

overdracht van de onderneming van Opdrachtnemer, er bij voorbaat medewerking aan dat zijn 

rechtsverhouding met Opdrachtnemer in het kader van die (gedeeltelijke) overdracht (gedeeltelijk) op 

een derde partij overgaat. De derde partij is in dat geval gehouden de dan ontstane rechtsverhouding 

met Opdrachtgever na te komen.  

3. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de Overeenkomst niet kan worden aangemerkt als een 

overeenkomst tot bewaarneming als bedoeld in art. 7:600 BW.  

4. Als een deel van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat 

dit de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden onverlet. In 

plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk 

toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen Partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de 

nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.  

5. Bij het sluiten van de Overeenkomst met Opdrachtnemer zijn de Algemene Voorwaarden aan 

Opdrachtgever digitaal ter inzage verstrekt en door Opdrachtgever geaccepteerd. Pas na acceptatie is 

de Overeenkomst tot stand gekomen. 

Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer een papieren exemplaar toezenden. De 

voorwaarden zijn eveneens online te raadplegen op de website van 

Opdrachtnemerwww.flexboxopslag.nl/Algemenevoorwaarden. 
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