
ALMINDELIGE BETINGELSER OG BETINGELSER TREB HORECALINNEN (TREB) TEN
FAVOR AF INDIVIDUALER, VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER

Artikel 1: Definitioner
Under disse forhold:
1. Betingelser: De nuværende generelle betingelser.
2. Anden part: Den fysiske person eller juridiske person, som Treb har indgået aftale med, eller som er i 
forhandlinger med den.
3. Parter: Treb Horecalinnen, Aristoteleslaan 123, 1277 AR HUIZEN, i det følgende benævnt Treb, og den fysiske 
person eller juridiske enhed, der har indgået eller forhandler en aftale.

Artikel 2: Omfanget af betingelserne
Bestemmelserne i disse betingelser gælder for alle opgaver, aftaler og aftaler, som Treb er part i.

Artikel 3: Nullitet eller ødelæggelse af (del af) betingelserne
1. En ugyldighed eller annullation af en eller flere bestemmelser i disse vilkår og betingelser eller en bestemmelse i 
en aftale indgået mellem parterne berører ikke virkningen af de øvrige bestemmelser i disse vilkår eller betingelser.
2. I tilfælde af ugyldighed eller annullering som nævnt i stk. 1 erstatter parterne en bestemmelse for den eller de 
bestemmelser, som bedst svarer til anvendelsesområdet.

Artikel 4: Slag mod formularer
1. Parterne udelukker anvendelsen af artikel 225 i den nederlandske borgerlige lovbog nr. 6 for sager, hvor den 
anden part også henviser til dens almindelige forretningsbetingelser.
2. I den situation, der henvises til i det foregående stykke, gælder de nuværende generelle betingelser altid med 
udelukkelse af anvendelsen af de øvrige partiers generelle vilkår.

Artikel 5: Etablering af aftalen
1. Aftaler indgås online ved accept af disse betingelser
2. Bare udstedelse af tilbud, tilbud, budget, beregning eller lignende notifikation forpligter ikke Treb til at indgå en 
aftale med den anden part.

Artikel 6: Aftalens indhold
1. For indholdet af aftalen er onlineoptagelsen af den af Treb aftalt afgørende.
2. Hvis en online bekræftelse eller ordrebekræftelse mangler, afgør indholdet af aftalen en online ordre accepteret af 
modparten til Treb, medmindre Treb har gjort indsigelse mod modparten online senest 15 dage efter modtagelsen.

Artikel 7: Forventet opløsning af aftalen
1. Treb er berettiget til at ophæve aftalen med den anden part, før de krav, der følger af aftalen, forfalder til betaling, 
hvis dens omstændigheder er blevet kendt, hvilket giver anledning til at frygte, at den anden part ikke vil opfylde 
sine forpligtelser over for Treb.
2. Et eksempel på omstændighederne i stk. 1 er den situation, som Treb bliver opmærksom på efter aftalens 
indgåelse, at den anden part tidligere har overtrådt forpligtelser i henhold til aftaler med tredjemand.

Artikel 8: Aftalens varighed
1. Medmindre parterne har aftalt andet, bliver aftaler ensartede
indtastet.

Artikel 9: Ophævelse, opløsning og opsigelse af aftalen
1. En påviselig online opsigelse er nødvendig for opsigelse af en aftale. Kundens aflysning skal finde sted senest 30 
minutter efter aftalens indgåelse.
2. Midlertidig opsigelse eller opløsning af aftalen er kun mulig, hvis en af parterne fejlagtigt forkyndes i opfyldelsen 
af aftalen. Hvis den anden part efter en af parternes opfattelse fejler tilskrives, vil den straks informere den anden 
part. Den misligholdende part får derefter mulighed for at overholde i 14 dage. Hvis den misligholdende part også 
fejler i denne periode, kan aftalen opsiges helt eller delvist eller opløst, medmindre denne mangel ikke begrunder 
opsigelse eller opløsning med dens konsekvenser på grund af dets særlige karakter eller mindre betydning.
3. En opsigelse eller opløsning er under alle omstændigheder ikke berettiget i tilfælde af:
- mindre eller uundgåelige afvigelser med hensyn til kvalitet, farve, make-up og lignende samt krympning
- skader forårsaget af bevægelse eller suspension af mekaniske anordninger, for så vidt som Treb har overholdt alle 
normale forholdsregler
- skade som følge af demontering af varer eller mekaniske anordninger
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- skade forårsaget af ukorrekte oplysninger fra den anden part

4. Aftalen slutter uden forudgående varsel:
1. Hvis en af parterne, der handler som kommerciel som en fysisk person eller i navnet på en enmans BV, dør
2. I tilfælde af nedlukning, likvidation og ved ansøgning om suspension af betaling af en konkurs eller konkurs af en 
af parterne.

Artikel 10: Betaling, afvikling, sikkerhed
1. Hvis den anden part ikke er enig med faktureret beløb siger han Treb det samme, men inden for den frist betaling 
af 7 dages skriftligt varsel modsat fald den anden part anses for at godkende beløbet faktureret.
2. Hvis betalingsperioden overskrides, er den anden part i misligholdelse uden forudgående varsel om forsinkelse 
eller advarsel. Ved hver forsinket betaling den anden part renter af det forfaldne beløb, der skal betales, er lig med 
en årlig stigning i de gældende rabat veksler med et tillæg på 2 procentpoint. Renterne beregnes pr. Dag, en del af 
dagen som en hel dag.
3. Enhver overskridelse af betalingsperioden giver Treb beføjelsen til øjeblikkeligt at suspendere sine forpligtelser 
over for den anden part og uden forudgående skriftlig anmeldelse.
4. Manglende eller for sen betaling den anden part ud over det skyldige beløb og den forfaldne renter, op til en fuld 
erstatning af både udenretslige og retslige opkrævningsomkostninger, herunder også udgifter til advokater, fogeder 
og inkassobureauer. Med mindst € 300,00 for hver måned, at betalinger ikke er lavet.
5. Enhver anden modregningsautoritet af den anden part er af en eller anden grund udelukket. Betalinger foretaget 
af den anden part i første omgang for at afvikle renter og omkostninger og efterfølgende de ældste ubetalte 
fakturaer, selv om den anden part, at betalingen vedrører en senere faktura.
6. Modparten forpligter sig ved Trebs første anmodning til at stille sikkerhed eller tilføre eksisterende værdipapirer 
for at sikre opfyldelsen af sine betalingsforpligtelser i henhold til aftalen.
7. Betalinger er mulige med undtagelse af Ideal (foretrukket), kreditkort, Paypal og på faktura basis.

Artikel 11: Ansvar
1. Treb er ikke ansvarlig for nogen af den anden part eller tredjemand, eller lider skade af nogen art eller omfang, 
der er forbundet med eller som følge af aftalens opfyldelse eller dermed mislykkes, medmindre der er opsat eller 
grov fejl.
2. Hvis og for så vidt som Treb kunne hvile bevise noget ansvar for den anden part, uanset årsagen, dette ansvar per 
hændelse / begivenhed er begrænset til det beløb for erstatningsansvar under de politiske betingelser ved 
forsikringsselskab Treb udbetales. En række relaterede skadesager / begivenheder betragtes som et krav / 
begivenhed. I mangel af en sådan forsikring fra Treb's side begrænses ansvaret som nævnt i dette stykke til 
maksimalt værdien af den aftalte tjeneste (ekskl. Moms) som fastsat ved faktura.
3. Hvis Treb forbindelse med enhver skade, som den er ansvarlig i henhold til kontrakten med den anden part c.q. 
disse betingelser, er det lavet af en tredjepart, vil partiet respekterer hende helt uskadelige.
4 Den anden part vil styre Treb-varer, som den modtager i forbindelse med aftalens gennemførelse som en god 
familiemand og bærer alle risici for disse varer. Hvis det ønskes, skal den anden part tegne forsikring for disse risici 
og er ansvarlig over for Treb for tab og skade på disse varer uanset årsagen.

Artikel 12: Klager
1. Hvis den anden part mener, at Treb på nogen måde ikke opfylder den aftale, han siger Treb det samme, men ikke 
senere end 7 dage efter, at skaden er eller inden for syv dage efter, at han med rimelighed Denne mangel 
informeret kan skriftligt informeres, hvis forhandleren ikke længere kan appellere til denne mangel.
2. Uanset stk, klager over behan¬deling af varer leveret af den anden part eller kvaliteten af Treb partiet leasede 
ejendom inden for to dage efter at varerne er leveret til den anden part i Treb meddeles skriftligt, hvis det ikke er 
godtgjort, at behandling eller kvalitet er i overensstemmelse med aftalen.
3. Klager afbryder ikke den anden parts betalingsforpligtelse.
4. Afvigelser af kvaliteten af de leverede varer eller tjenesteydelser i sektoren, der anses for tilladte eller 
uundgåelige, udgør ikke grundlag for klager eller opløsning af aftalen eller kompensation.

Artikel 13: Force majeure
1. Ud over bestemmelserne i artikel 9 og 11 af disse betingelser er, at fejl Treb, som ikke er på grund af hendes skyld 
og ikke i henhold til loven, retsakt eller generelt accepteret til sin konto, er den anden part ikke berettiger opløsning 
af aftalen eller kompensationen.
2. I de situationer, der er beskrevet i det foregående finder stk i hvert fald funktionsfejl, strejker, aktioner af 
fagforeninger, fravær af medarbejdere Treb, funktionsfejl eller begrænsninger af udbuddet af energi og materialer 
forsyning, trafikpropper, brand, eksplosion, krigshandlinger , hærværk, mobilisering, krig, eksport og alle andre mål 
for regeringer, der hindrer opfyldelsen af kontrakten helt eller delvist, frost, storm eller uigennemførlig vejr, 
oversvømmelser, hver afskærmning af tredjemand -whether eller ikke på begæring af Treb- er involveret i 
gennemførelsen af aftalen, mangler ekstra personer, maskindele brud, og hel eller delvis ødelæggelse af 
gennemførelsen af aftalen nødvendige varer, samt andre ulykker. Dette gælder også for virksomheder, der har 
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indgået aftale med Treb om at gennemføre aftalen.

Artikel 14: Ejendomsrettigheder for Treb
1. Alle varer leveret af Treb forbliver ejendomsretten til Treb, indtil betaling er sket.
2. Den anden part er ikke tilladt at bortskaffe på nogen måde leverede varer, resultat af tiltrædelsen ejendom, 
behæfte under tredje at stille sikkerhed for yderligere at leje eller på anden måde at bringe andres magt.
3. i brug eller leasede varer anses for at forblive bevægelige.

Artikel 15: Forsikring
1. Den anden part er forpligtet til fuldt ud at forsikre de varer, der leveres af Treb mod risici for brand, tyveri og 
vandskader.

Artikel 16: Tvister
1. I alle tvister mellem parter er distriktsretten tilladt i Treb's forretningssted.
2. I modsætning til bestemmelserne i det foregående afsnit skal der i tilfælde af tvist om kvaliteten af de varer, som 
Treb udlejer til modparten eller vedrørende håndtering af varer leveret af modparten, først indgives en bindende 
anbefaling i form af en rapport, der skal udstedes af et ekspertfirma.

Artikel 17: Lovvalg
Nederlandsk lov gælder for det retlige forhold mellem treb og den anden part.

Se også vores fortrolighedserklæring
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