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Werkingssfeer
De hiergenoemde algemene voorwaarden Eikelenboom Cleaning zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen en opdrachten, hiervan kan
enkel worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst en mits hetgeen overeengekomen niet strijdig is met de nationale en/of internationale
geldende wet- en regelgeving. Door het aangaan van een overeenkomst tot opdracht wordt verondersteld dat de opdrachtgever onvoorwaardelijk
akkoord gaat met de algemene voorwaarden Eikelenboom Cleaning, laatste versie. Deze algemene voorwaarden zijn (digitaal) gratis op te vragen
bij Eikelenboom Cleaning en gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde
versie c.q. de versie die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst. Eikelenboom Cleaning behoudt zich het recht voor deze
algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht 1 maand nadat belanghebbenden schriftelijk op de hoogte zijn
gesteld. Op al onze overeenkomsten en geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.
Van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen en opdrachten zijn:


ATCN Algemene Tankreinigingsvoorwaarden, opvraagbaar via www.atcn.nl.

Naast en in aanvulling op bovenstaande condities, is thans van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen en overeenkomsten:
Tariefclausule
Al onze offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van standaard 1 jaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
De vermelde tarieven zijn standaard geldig onder de volgende bepalingen:
er niet meer dan 20 kg restlading in de tank aanwezig is;
de prijs voor het verwijderen van restproduct bedraagt € 57,75 per 100 kg / ltr exclusief arbeid- en energiekosten;
er geen resten van andere producten in de tanks aanwezig zijn;
het een tank is met bodem uitloop;
de tank in goede conditie is, met centraal geplaatste mangaten (maximaal. 25000 liter);
het bodemluik op normale wijze verwijderd kan worden (zonder additionele handelingen of equipment);
Voor diensten verricht tijdens het weekend wordt een additionele weekendtoeslag berekend.
In de vermelde tarieven is niet inbegrepen:
arbeid voor (de)montage van appendages;
reinigen van jumbo trailers / containers met een dubbele capaciteit;
reinigen van speciaal equipement, b.v. kiemfilter;
specifieke of afwijkende reinigingsprocedures.
Betalingcondities
Betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum. Op alle betalingen zijn van toepassing de algemene betalingsvoorwaarden van Koninklijk
Nederlands Vervoer – Goederenvervoer Nederland, laatste versie.
Veiligheid
Het in eigen beheer uitvoeren van werkzaamheden of betreden van tanks of tankcontainers op het terrein van Eikelenboom, alsmede in de
reinigingshallen, geschiedt op eigen risico. Chauffeurs dienen geschikte uitrusting te dragen voor het betreden van de reinigingshallen, waaronder
veiligheidsschoenen, beschermende kleding en handschoenen. Deze worden niet door Eikelenboom verstrekt. Het bedienen of betreden van
reinigingsinstallaties is, zonder expliciete toestemming van het personeel, niet toegestaan. Chauffeurs dienen rekening te houden met mogelijk
gladde vloeren en de temperatuur van reinigingswater en gereinigde onderdelen.
Aansprakelijkheid
1. Alle objecten door de opdrachtgever op of bij het terrein van Eikelenboom Cleaning gebracht, verblijven daar geheel voor risico van de
opdrachtgever.
2. De aan Eikelenboom Cleaning opgedragen werkzaamheden leveren een inspanningsverbintenis op en geen resultaatverbintenis.
3. Aard en omvang van de opgedragen werkzaamheden worden bepaald aan de hand van de door of namens de opdrachtgever verstrekte
gegevens, waaronder de opgave omtrent de laatste lading. Eikelenboom Cleaning is niet gehouden doch gerechtigd deze gegevens te
controleren.
4. Aanwijzingen door Eikelenboom Cleaning ter uitvoering van de opdracht gedaan aan de opdrachtgever of diens personeel dienen te worden
opgevolgd.
5. Eikelenboom Cleaning is behoudens het in punt 6 genoemde niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever of diens personeel lijdt als
gevolg van of in enigerlei verband staande met de uitvoering van de gegeven opdracht. Onder schade zijn alle vormen van schade begrepen.
6. Indien door schuld aan de zijde van Eikelenboom Cleaning een tank niet conform de opdracht is gereinigd, is aansprakelijkheid van
Eikelenboom Cleaning te allen tijde beperkt tot het opnieuw uitvoeren van een reinigingshandeling.
7. Na inontvangstname van de tankwagen vervalt het recht op een nieuwe reinigingshandeling als genoemd in punt 6. Het verlaten van het
terrein van Eikelenboom Cleaning geldt als inontvangstname van het voertuig.

