
      Algemene Voorwaarden 

 

1. Algemeen 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes en alle afgesloten 

overeenkomsten met Top Leerherstel. 

 

2. Offertes / prijsopgave 

Alle offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders in de offerte 

aangegeven. Alle offertes en prijsopgaven zijn onder voorbehoud van technische 

mogelijkheden. De inhoud van alle bij de offerte verstrekte prijslijsten en andere gegevens is 

zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Top Leerherstel staat niet in voor de juistheid en 

volledigheid van hierin opgenomen gegevens. 

 

3. Prijzen 

Alle prijzen zijn excl. BTW tenzij ten behoeve van een cliënt in de offerte specifiek is vermeld 

dat de prijs inclusief BTW is. 

 

4. Betaling en incassokosten 

4.1 Betaling van de prijs dient te geschieden a contant het moment waarop de zaak waarop 

de overeenkomst betrekking heeft door Top Leerherstel aan opdrachtgever wordt afgeleverd. 

4.2 Indien is overeengekomen dat de prijs wordt betaald na de aflevering van de zaak dient 

opdrachtgever de prijs te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van 

deze termijn is de wederpartij in verzuim en is deze aan Top Leerherstel de wettelijke rente 

verschuldigd over alle te late betalingen. Indien Top Leerherstel geen betaling heeft 

ontvangen is zij gerechtigd de vordering uit handen te geven en is de wederpartij ook de 

daaraan verbonden kosten verschuldigd. De wederpartij is tevens alle andere kosten 

verschuldigd die Top Leerherstel heeft moeten maken om de vordering te incasseren. 

 

5. Aansprakelijkheid 

5.1 

De aansprakelijkheid van Top Leerherstel voor schade die een gevolg is van een 

toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad of welke op een andere rechtsgrond kan 

worden gebaseerd is naar keuze van Top Leerherstel tot gratis herstel of tot ten hoogste het 

bedrag dat gelijk is aan de factuurwaarde in verband met de overeenkomst waarbij de schade 

is ontstaan.                                                                                                                                

 

5.2 

De eigenaar van het voertuig is aansprakelijk voor schaden aan en met het voertuig 

toegebracht, ook indien de werkzaamheden elders worden uitgevoerd en de berijder van het 

voertuig een ander is dan de eigenaar. 

 

6. Toepassing 

De algemene voorwaarden blijven van toepassing tot het moment dat er een nieuwe 

algemene voorwaarden worden gedeponeerd en/of aan cliënt worden uitgereikt.  


