
Specifieke voorwaarden JP Haarlem  

 

Indien en voor zover er sprake is van strijdigheid tussen de specifieke voorwaarden en algemene 

voorwaarden, prevaleren de specifieke voorwaarden. 

 

Specifieke voorwaarden 

 

 

- Goederen aanwezig bij JP Haarlem waarvan het eigendom ligt bij de opdrachtgever of door 

de opdrachtgever verkocht zijn, hebben een verzekering waarvoor de opdrachtgever zorg 

draagt. Verzekeringen voor het meubilair dienen door de opdrachtgever zelf afgesloten te 

worden. Dit betreft de verzekeringen voor de meubelen die bij JP Haarlem in de daartoe 

betreffende opslagruimte aanwezig zijn. Hiertoe dient een ander risico-adres aangegeven te 

worden bij de verzekeraar (Uitgevoerde risicoklasse:3) 

- De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor eventuele aanvullende verzekeringen voor 

goederentransport, overslag en opslag.   

- Indien blijkt dat een consument niet in staat is de openstaande betaling te verrichten (geen 

saldo, betalingslimieten, storingen of andere oorzaken) dan wordt er in overleg met de 

winkel gehandeld. In geval er geen contact gelegd kan worden met de winkel, ongeacht de 

oorzaak, wordt er aan de betreffende consument gevraagd om het openstaande bedrag over 

te maken aan de opdrachtgever of aan JP Haarlem 

- JP Haarlem is niet verantwoordelijk voor negatieve gevolgen van het incassobeleid. 

- JP Haarlem is niet verantwoordelijk voor annuleringen of andere financiële consequenties 

ten gevolge van een vertraagde, foutieve of niet nagekomen levering.  

- JP Haarlem is niet verantwoordelijk voor schades aan het meubilair. Alleen voor schades die 

tot stand zijn gekomen door de volgende gebeurtenissen wordt de verantwoording door JP 

Haarlem gedragen: 

1. Ten gevolge van een val. 

2. Ten gevolge van een auto-ongeval. 

3. Ten gevolge van een grove fout waarvan JP Haarlem aangeeft dat de schuld op haar is te 

verhalen.  

(houdt er rekening mee dat uitkeringen in bovenstaande gevallen op basis van AVC (2002) 

per kg worden uitgekeerd, daarom adviseren wij de opdrachtgever aanvullende 

verzekeringen af te sluiten m.b.t. goederentransport, opslag en overslag) 

- JP Haarlem kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schades door transport vanaf de 

eerste deur/eerste ingang. Conflicten kunnen voorkomen worden door de klant hierop te 

attenderen. JP Haarlem gaat ervan uit dat de opdrachtgever dit communiceert met haar 

klanten. 

- Schades worden afgewikkeld zoals vermeld in de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 

2002). AVC 2002 kunt u bij ons opvragen. 

- Meerkosten door slechte bereikbaarheid worden middels ons uurtarief doorberekend 

- Factuurbetalingen dienen binnen 14 dagen na ontvangst op onze rekening te zijn 

bijgeschreven. Indien deze termijn is overschreden behouden wij het recht een rentetarief 

van 9,4% in rekening te brengen. 

- Voor JP Haarlem en voor de opdrachtgever geldt een opzegtermijn van 3 maanden 

voorafgaand aan een proeftijd van 1 maand na de eerste uitlevering. 

- JP Haarlem behoudt het recht om een levering af te breken indien haar chauffeurs aangeven 

dat de afleversituatie onverantwoord is. Transportkosten en eventuele meerkosten zijn voor 

rekening van de opdrachtgever. 

- Annuleringen binnen 24 uur voor levering worden doorberekend tegen het tarief zoals 

eerder in dit overzicht is gecorrespondeerd. 

 


