
OGÓLNE WARUNKI TREB HORECALINNEN (TREB) TEN
FAVOR INDYWIDUALNYCH, SPÓŁEK I INSTYTUCJI

Artykuł 1: Definicje
W tych warunkach:
1. Warunki: niniejsze warunki ogólne.
2. Druga strona: osoba fizyczna lub osoba prawna, z którą Treb zawarł umowę lub która prowadzi negocjacje w tej 
sprawie.
3. Strony: Treb Horecalinnen, Aristoteleslaan 123, 1277 AR HUIZEN, zwana dalej "Treb", oraz osoba fizyczna lub 
prawna, która zawarła lub negocjuje umowę.

Artykuł 2: Zakres warunków
Postanowienia niniejszych warunków mają zastosowanie do wszystkich zleceń, umów i umów, których stroną jest 
Treb.

Artykuł 3: Nieważność lub zniszczenie (części) warunków
1. Nieważność lub unieważnienie jednego lub więcej postanowień niniejszych warunków lub postanowień zawartych 
w umowie zawartej między stronami nie ma wpływu na skutki pozostałych postanowień niniejszych warunków lub 
postanowień tej umowy.
2. W przypadku nieważności lub zniweczenia, o których mowa w akapicie pierwszym, strony zastępują postanowienie 
dotyczące tego przepisu, który najlepiej odpowiada zakresowi zasto- sowania.

Artykuł 4: Bitwa o formy
1. Strony wyłączają zastosowanie art. 225 księgi 6 holenderskiego kodeksu cywilnego dla przypadków, w których 
druga strona odsyła również do swoich ogólnych warunków.
2. W sytuacji, o której mowa w poprzednim paragrafie, niniejsze ogólne warunki będą miały zawsze zastosowanie, z 
wyłączeniem stosowania ogólnych warunków drugiej strony.

Artykuł 5: Zawarcie umowy
1. Umowy zawierane są online za zgodą tych warunków
2. Sam fakt wydania oferty, oferty, budżetu, szacunku lub podobnej komunikacji nie zobowiązuje Treb do zawarcia 
umowy z drugą stroną.

Artykuł 6: Treść umowy
1. Treść umowy określa zapis online uzgodniony przez Treb.
2. W przypadku braku potwierdzenia online lub potwierdzenia zamówienia, treść umowy określa zamówienie online 
zaakceptowane przez kontrahenta Treb, chyba że Treb zgłosił sprzeciw wobec kontrahenta online w ciągu 15 dni od 
otrzymania.

Artykuł 7: Antycypacyjne rozwiązanie umowy
1. Treb jest uprawniony do rozwiązania umowy z drugą stroną, zanim roszczenia wynikające z umowy staną się 
należne i wymagalne, jeśli okoliczności sprawy staną się znane, co uzasadnia obawy, że druga strona nie wywiąże się 
ze swoich zobowiązań wobec Treb.
2. Przykładem okoliczności, o których mowa w ust. 1, jest sytuacja, w której Treb dowiedział się po zawarciu umowy, 
że druga strona wcześniej nie dopełniła zobowiązań wynikających z umów ze stronami trzecimi.

Artykuł 8: Okres obowiązywania umowy
1. O ile strony nie uzgodniły inaczej, umowy stają się jednorazowe
zakontraktowane.

Artykuł 9: Anulowanie, rozwiązanie i rozwiązanie umowy
1. Aby można było wypowiedzieć umowę, konieczne jest udowodnienie online. Odwołanie przez klienta musi nastąpić 
nie później niż 30 minut po zawarciu umowy.
2. Tymczasowe rozwiązanie lub rozwiązanie umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy jedna ze stron nie wywiąże się w 
sposób właściwy z wykonania umowy. Jeżeli w opinii jednej ze stron druga strona nie wywiąże się w sposób wiążący, 
niezwłocznie poinformuje drugą stronę pocztą elektroniczną. Wadliwa strona otrzyma wówczas możliwość w ciągu 14 
dni, aby nadal prawidłowo przestrzegać. Jeżeli strona niedotrzymująca umowy zakończy się niepowodzeniem w tym 
okresie, umowa może zostać rozwiązana w całości lub w części lub rozwiązana, chyba że brak ten nie uzasadnia 
rozwiązania lub rozwiązania z jego skutkami ze względu na jego szczególny charakter lub niewielkie znaczenie.
3. Rozwiązanie lub rozwiązanie jest w każdym razie nieuzasadnione w przypadku:
- niewielkie lub nieuniknione odchylenia w odniesieniu do jakości, koloru, makijażu itp., a także skurcz;
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- uszkodzenia spowodowane ruchem lub zawieszeniem urządzeń mechanicznych, o ile Treb przestrzegał wszystkich 
zwykłych środków ostrożności;
- uszkodzenia wynikające z demontażu towarów lub urządzeń mechanicznych;
- szkody spowodowane przez nieprawidłowe informacje od drugiej strony.

4. Umowa wygasa bez uprzedzenia:
1. Jeżeli jedna ze stron, działająca komercyjnie jako osoba fizyczna lub na jednoosobową spółkę BV, umiera;
2. W przypadku zamknięcia, likwidacji oraz w momencie złożenia wniosku o zawieszenie płatności lub bankructwa 
jednej ze stron.

Artykuł 10: Płatność, rozrachunek, bezpieczeństwo
1. Jeśli druga strona nie zgadza się z rozliczone kwoty mówi TREB go natychmiast, ale w terminie płatności 7 dni 
pisemnego zawiadomienia rygorem której drugą stroną jest za wyrażenie zgody na kwotę rozliczenia.
2. Jeżeli termin płatności zostanie przekroczony, druga strona jest w stanie spóźnienia się bez wcześniejszego 
powiadomienia o niewypłacalności lub ostrzeżenia jest wymagane. Na każdym razie zwłokę drugi zainteresowanie 
stroną na przeterminowanej kwoty należnego jest równa rocznej wzrostem odpowiednich notach zniżka blanco z 
dodatkową opłatą w wysokości 2 punktów procentowych. Odsetki naliczane są za dzień, część dnia za cały dzień.
3. Każde przekroczenie terminu płatności daje firmie Treb prawo do natychmiastowego zawieszenia jej zobowiązań 
wobec drugiej strony i bez uprzedniego pisemnego powiadomienia.
4. Brak lub opóźnienia w płatnościach druga strona oprócz kwoty należnej i należne odsetki, aż do pełnego 
odszkodowania zarówno sądowych i pozasądowych kosztów poboru, w tym również koszty dla prawników, 
komorników i firm windykacyjnych. Przy minimum 300,00 € za każdy miesiąc, w którym płatności nie są dokonywane.
5. Żaden inny organ kompensujący drugiej strony, z jakiegokolwiek powodu, nie jest wykluczony. Płatności 
dokonywane przez drugą stronę w pierwszej kolejności do rozliczenia odsetek i kosztów, a następnie najstarszych 
niezapłaconych faktur, nawet jeśli druga strona twierdzi, że płatność dotyczy faktury późniejszej.
6. druga strona zobowiązuje się dostarczyć pierwsze żądanie bezpieczeństwa TREB lub uzupełnienia istniejącego 
zabezpieczenia w celu zabezpieczenia realizacji swoich zobowiązań wynikających z umowy.
7. Płatności są możliwe z wyjątkiem Idealny (preferowany), karta kredytowa, Paypal i na podstawie faktury.

Artykuł 11: Odpowiedzialność
1. TREB nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przez inne strony lub stron trzecich, albo ponieść szkody 
jakiegokolwiek rodzaju lub stopnia związane z lub wynikające z wykonania umowy lub w ten sposób, chyba że nie 
jest intencją lub ciężkie poczucie winy.
2. Jeżeli io ile TREB mogła odpocząć udowodnić żadnej odpowiedzialności wobec drugiej strony, z jakiegokolwiek 
powodu, to odpowiedzialność za zdarzenie / zdarzenia jest ograniczona do kwoty w odniesieniu do odpowiedzialności 
zgodnie z warunkami polityki przez ubezpieczyciela Treb jest wypłacany. Seria pokrewnych spraw / zdarzeń 
związanych ze szkodami ma tu zastosowanie jako jedno roszczenie / zdarzenie. Jeśli takie zapewnienie brakuje ze 
strony TREB, odpowiedzialność w niniejszym ustępie, jest ograniczona do maksymalnie określonej wartości 
uzgodnionego wydajności (bez VAT) na fakturze.
3. Jeżeli TREB szacunek szkody, za które ponosi odpowiedzialność na mocy umowy z drugiej strony c.q. tych 
warunkach, jest ona wykonana przez osobę trzecią, partia będzie respektował jej całkowicie nieszkodliwe.
4 Partia będzie TREB towary, które w ramach realizacji umowy będą między sobą zarządzać jako dobry ojciec rodziny 
i ponosi wszelkie ryzyko w odniesieniu do tych kwestii. Sama strona jest pożądane ubezpieczenie obejmujące takiego 
ryzyka i zjazd w kierunku TREB odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia takiej nieruchomości przez 
jakiejkolwiek przyczyny.

Artykuł 12: Skargi
1. W przypadku gdy druga strona uważa, że TREB w żaden sposób nie wypełni umowę mówi TREB niezwłocznie, 
jednak nie później niż 7 dni po stwierdzeniu wady lub w ciągu siedmiu dni po tym jak rozsądnie to niedociągnięcie 
poinformowany mogą, w formie pisemnej, w przeciwnym razie którym wederpar¬tij nie może opierać się bardziej na 
tym niedociągnięcie.
2. Niezależnie od ust, skargi dotyczące behan¬deling towarów dostarczanych przez drugą stronę lub jakości TREB 
partia leasingu w ciągu dwóch dni po towary są dostarczane na drugą stronę TREB zostać poinformowany na piśmie 
w przeciwnym razie ustalono, że leczenie lub jakość jest zgodna z umową.
3. Reklamacje nie zawiesić druga strona zapłacić.
4. W przemyśle lub uznane za dopuszczalne nieuniknionych odchyleń od jakości dostarczonych towarów lub 
świadczonych usług nie są podstawą do reklamacji lub do rozwiązania umowy lub rekompensaty

Artykuł 13: Siła wyższa
1. Oprócz postanowień artykułu 9 i 11 tych warunków jest to, że awarie TREB, które nie są ze względu na jej winy, a 
nie na mocy prawa, akt prawny lub ogólnie przyjętymi na jego koncie to druga strona nie upoważniają rozwiązanie 
umowy lub rekompensaty.
2. W sytuacjach opisanych w poprzednim akapicie w każdym przypadku usterki, strajki, działania związków 
zawodowych, braku personelu TREB, awarii lub ograniczeń dostaw energii i materiałów dostaw, korkach, pożaru, 
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wybuchu działań wojennych , wandalizm, mobilizacja, wojna, eksport i wszystkie inne działania rządów, które stoją 
na przeszkodzie realizacji zamówienia w całości lub w części, mróz, burzy lub niewykonalne pogody, powodzie, każdy 
wykluczenia osób trzecich -Czy lub nie na wniosek Treb- biorą udział w realizacji umowy, braki osób pomocniczych, 
pęknięcia maszynie i częściowego lub całkowitego zniszczenia realizacji umowy niezbędnych towarów, a także w 
innych wypadkach. Odnosi się to również do firm, które pozwoliły TREB do realizacji umowy.

Artykuł 14: Własność TREB
1. Wszystkie towary pozostają własnością TREB TREB aż zapłacił.
2. Druga strona nie jest uprawniony do rozporządzania w jakikolwiek sposób dostarczonych towarów, po 
przystąpieniu do nieruchomości, obciążać pod trzecią w celu zapewnienia zabezpieczenia dalszego wypożyczenia lub 
w inny sposób, aby dostarczać innych.
3. W trakcie użytkowania CQ danych. Oczekuje się, że towary będące przedmiotem leasingu, aby kontynuować 
mieszanie.

Artykuł 15: Ubezpieczenia
1. Druga strona musi w pełni ubezpieczyć towar dostarczony przez jej TREB przed ryzykiem pożaru, kradzieży i 
uszkodzenia wody.

Artykuł 16: Spory
1. We wszystkich sporach między stronami, Sąd Rejonowy w ugodie Treb jest uprawniony.
2. W przeciwieństwie do postanowień poprzedniego paragrafu, w przypadku sporu dotyczącego jakości towarów 
wydzierżawionych przez Treb kontrahentowi lub dotyczących obsługi towarów dostarczonych przez kontrahenta, 
wiążące zalecenie zostanie najpierw wydane formę raportu, który ma zostać wydany przez firmę ekspercką.

Artykuł 17: Prawo właściwe
Holenderskie prawo stosuje się do stosunku prawnego między Treb a drugą stroną.

Zobacz także naszą Politykę prywatności
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