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PRIVACYVERKLARING | ALGEMENE VOORWAARDEN 

SALON MOOIMAEKERS 

 

 

 

PRIVACYVERKLARING SALON MOOIMAEKERS 

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen 

en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te 

lezen. 

Bijgewerkt op: 18 april 2018 

Privacy beleid: www.salonmooimaekers.nl 

 

● Via de website worden diverse diensten aangeboden. Daarbij verwerken wij 

privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Het is van 

groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met deze persoonsgegevens en 

worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt om aan de eisen van de 

privacywetgeving te voldoen 

● Middels deze privacyverklaring vermelden we voor welke doeleinden wij 

persoonsgegevens gebruikt worden; 

○ het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de 

persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze 

worden verwerkt; 

○ vragen om uitdrukkelijke toestemming door op de knop verzenden te 

drukken; 

○ Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij wij daar 

wettelijk toe verplicht zijn; 

● wanneer wij jouw gegevens delen, (enkel bij wettelijke noodzaak) afspraken 

maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere 

doeleinden worden gebruikt; 

○ passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw 
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persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in 

opdracht van ons persoonsgegevens verwerken; 

○ jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag 

ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 

● Indien u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt 

opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens. 

Telefonisch:0492-833069 

Mail: info@salonmooimaekers.nl 

● Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat 

kunnen persoonsgegevens zijn. 

● Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk 

van welke diensten en functionaliteiten op onze websites u kiest te gebruiken. 

● Persoonsgegevens 

● Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, 

kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken: 

○ naam 

○ e-mail 

○ telefoonnummer 

○ Waarover en hoe u contact wilt ontvangen 

○ Overige door u aan ons toevertrouwde informatie via het bericht dat u 

aan ons verzend. 

● Doeleinden 

● Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende 

doeleinden; 

○ De mogelijkheid artikelen te bestellen via onze website om deze te 

kunnen verwerken en u te kunnen informeren over het verloop 

hiervan. 

○ Voor communicatiedoeleinden zoals e-mail, telefoon, WhatsApp en 

andere persoonlijke communicatiemiddelen. 

● Verstrekking aan derden 

● Uw gegevens worden niet doorgeven aan derde partijen, tenzij wij daar wettelijk 

toe verplicht zijn; 

● Profilering en cookies 

● Wij koppelen geen cookies aan uw persoonsgegevens. 
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● Beveiligen en bewaren 

● Er worden beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en 

ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken om ervoor te 

zorgen alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat 

de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen 

regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan 

noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is 

om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de 

gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. 

● Websites van derden 

● Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel 

van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen 

dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw 

persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende 

website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de 

manier waarop zij met jouw gegevens omgaan. 

● Minderjarigen 

● Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van jouw ouders 

of wettelijke vertegenwoordigers persoonsgegevens doorgeven via onze website. 

● Wijzigingen in deze privacyverklaring 

● Deze privacyverklaring van tijd tot tijd gewijzigd worden. Wijzigingen zullen op de 

website worden gepubliceerd. Uw gegevens worden niet zonder toestemming 

voor andere doeleinden gebruikt. 

● Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, 

zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

● Autoriteit Persoonsgegevens 

● Natuurlijk helpen wij u graag verder indien er klachten zijn over de verwerking 

van uw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons 

uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een 

klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens . 

● Inwerkingtreding 

● Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 18 April 2018 
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ALGEMENE VOORWAARDEN SALON MOOIMAEKERS 

 

● Artikel 1. DEFINITIES 

● 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en 

overeenkomsten en/of van opdrachten en/of diensten waaronder behandelingen 

van Salon Mooimaekers. De algemene voorwaarden liggen in de salon ter 

inzage; 

● 1.2. Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk 

overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze 

gemaakt zijn; 

● 1.3. De gedrag- en beroepsregels van Salon Mooimaekers maken deel uit van 

deze algemene voorwaarden. De wederpartij verklaart de daaruit voortvloeiende 

verplichtingen steeds te zullen respecteren; 

● Artikel 2. AANBIEDINGEN / INTAKE 

● 2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 

30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een 

termijn bevat kan door Salon Mooimaekers desondanks worden herroepen, zelfs 

na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die 

opdracht; 

● 2.2. In prijsbladen, offertes en in andere documenten vermelde prijzen, 

hoeveelheden, gewichten, maten, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het 

karakter van een benaderende aanduiding en binden Salon Mooimaekers niet; 

● 2.3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige 

opdrachten; 

● 2.4. Voorafgaand aan het eerste consult voert Salon Mooimaekers een 

kennismakingsgesprek. Wederpartij is verplicht het gezondheidsprofiel naar 

waarheid mede te delen. Het staat de wederpartij vrij om reden van privacy 

bepaalde informatie niet te verstrekken; 

● Artikel 3. OVEREENKOMSTEN 

● 3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen 

nadat Salon Mooimaekers de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de 

uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt 

bepaald door deze algemene voorwaarden; 

● 3.2. Salon Mooimaekers heeft een inspanningsverplichting jegens wederpartij en 
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geen resultaatverplichting. Salon Mooimaekers verklaart tegenover de 

wederpartij de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk 

handelend vakgenoot mag worden verwacht echter kan niet instaan voor het 

bereiken van een uiteindelijk resultaat of rechtsgevolg, maar zal zich naar beste 

vermogen inspannen (inspanningsverbintenis). 

● 3.3. Een overeenkomst voor behandeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, 

tenzij uit inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anderszins voortvloeit, of 

partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen; 

● Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 

● 4.1. Salon Mooimaekers zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en 

in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond 

van de op dat moment bekende stand van de wetenschap; 

● 4.2. Bij ziekte van Salon Mooimaekers wordt een behandeling verzet. 

Daarentegen heeft Salon Mooimaekers het recht bepaalde onderdelen van de 

overeenkomst te laten verrichten door derden. Salon Mooimaekers is niet 

aansprakelijk voor de uitvoering van een behandeling door deze derden; 

● 4.3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Salon 

Mooimaekers aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij 

redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren 

van een behandeling, tijdig aan Salon Mooimaekers worden verstrekt; 

Artikel 5. VERTROUWELIJKHEID / GEHEIMHOUDING 

● 5.1. Behoudens wettelijk voorschrift is Salon Mooimaekers verplicht tot 

geheimhouding van alle informatie en gegevens van wederpartij jegens derden 

en zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter 

bescherming van de belangen van de wederpartij. De wederpartij zal zonder 

instemming van Salon Mooimaekers, eveneens aan derden geen mededelingen 

doen over aanpak, werkwijze en rapportages; 

● 5.2. Partijen verbinden zich tot volledige geheimhouding over en weer van alle 

gegevens en informatie, zowel voor, tijdens als na beëindiging van de 

overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens 

vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben; 

● 5.3. Salon Mooimaekers zal geen gegevens die door wederpartij aan haar ter 

beschikking zijn gesteld ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, of 

waarvan Salon Mooimaekers tijdens de uitvoering van de opdracht kennis heeft 
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genomen, aan derden bekend maken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering 

van de opdracht of tenzij Salon Mooimaekers daarvoor toestemming heeft 

verkregen van de wederpartij; 

● 5.4. Gesprekken en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Salon 

Mooimaekers en de wederpartij plaatsvinden, worden eveneens als strikt 

vertrouwelijk beschouwd; 

● Artikel 6. PRIJZEN 

● 6.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Salon Mooimaekers in rekening brengt, 

zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de 

overeenkomst geldende prijzen en inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen; 

● 6.2. Indien tijdens de periode van behandeling belastingen en/of andere factoren 

die de prijs van de diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Salon 

Mooimaekers gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen 

van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te 

ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de 

desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft 

wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade; 

● Artikel 7. BETALING 

● 7.1. Betaling dient te geschieden binnen 3 dagen na factuurdatum. Mochten 

andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur; 

● 7.2. Na overschrijding van de betalingstermijn is wederpartij de wettelijke 

aanmaningskosten verschuldigd van € 40,00 inclusief BTW; 

● 7.3. In geval van een gezamenlijke opdracht zoals bijvoorbeeld ouderlijk gezag, is 

iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele 

factuurbedrag. 

● 7.4. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel 

genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, 

ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden 

toegerekend; 

● 7.5. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Salon Mooimaekers 

alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.% 

per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag; 

● Artikel 8. PERSOONSGEGEVENS 
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● Salon Mooimaekers zal alle gegevens en informatie van de wederpartij uitsluitend 

verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De verslagen en dossier 

behoren in eigendom toe aan Salon Mooimaekers zulks op grond van de 

Auteurswet en m.n. artikel 10. e.v.; 

● Artikel 9. ANNULERING 

● 9.1. Indien het niet mogelijk is, dat de behandeling op de overeengekomen dag 

plaatsvindt, is de wederpartij verplicht zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk twee 

werkdagen voor de behandeling Salon Mooimaekers hiervan op de hoogte te 

stellen; 

● 9.2. Indien een afgesproken behandeling 24 uur voor deze behandeling wordt 

geannuleerd of zonder berichtgeving niet wordt nagekomen, wordt 50 % van de 

behandeling in rekening gebracht bij de wederpartij; 

● 9.3. Indien Salon Mooimaekers door overmacht, wijziging in de overeenkomst, 

enzovoort niet binnen de overeengekomen termijn de behandeling kan uitvoeren, 

wordt een nieuwe afspraak gemaakt; 

● 9.4. Indien de behandeling wordt vertraagd door omstandigheden die in 

redelijkheid voor rekening van de wederpartij komen, dient de schade welke 

Salon Mooimaekers lijdt voor rekening van de wederpartij te komen; 

● Artikel 10. KLACHTEN 

● 10.1. Klachten over de uitvoering van de behandeling dienen door de wederpartij 

binnen 2 dagen na voltooiing van de behandeling te worden gemeld aan Salon 

Mooimaekers. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in 

behandeling genomen. Salon Mooimaekers zal wederpartij binnen 18 werkdagen 

na de ontvangst van de reclamatie schriftelijk op de hoogte brengen van de 

gegronde, dan wel ongegronde bevinding. De ingebrekestelling dient een zo 

gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat 

Salon Mooimaekers in staat is adequaat te reageren; 

● 10.2. Indien een klacht gegrond is, zal Salon Mooimaekers te hare keuze 

respectievelijk een nieuwe behandeling aanbieden dan wel een prijsreductie 

verlenen; 

● 10.3. Reclamatie is niet mogelijk indien: 

● - de onvolkomenheden vallen binnen een redelijke tolerantie; 

● - in geval van bijwerkingen van tijdelijke aard; 

● - de klacht is ontstaan door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in 
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strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Salon 

Mooimaekers; 

● - wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Salon Mooimaekers (zowel 

financieel als anderszins) heeft voldaan; 

● Artikel 11. OPSCHORTING EN ONTBINDING 

● 11.1. Salon Mooimaekers is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te 

schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 

● - wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; 

● - na het sluiten van de overeenkomst Salon Mooimaekers ter kennis gekomen 

omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de 

verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede 

● grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk 

zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming 

haar rechtvaardigt; 

● - wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen 

voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze 

zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 

● - er sprake is van ongewenste intimiteiten en/of onzedelijk gedrag; 

● 11.2. Voorts is Salon Mooimaekers bevoegd de overeenkomst te (doen) 

ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat 

nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid 

en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins 

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde 

instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht; 

● 11.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Salon 

Mooimaekers op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Salon 

Mooimaekers de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar 

aanspraken uit de wet en overeenkomst; 

● 11.4. Salon Mooimaekers behoudt steeds het recht schadevergoeding te 

vorderen. 

● Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID 

● 12.Salon Mooimaekers is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van 

enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) noch voor schade 

die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie dan wel een handelen of 
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nalaten van of namens wederpartij. Elke vordering tot schadevergoeding, uit 

welke hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld 

van Salon Mooimaekers; 

● 12.2. Salon Mooimaekers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of 

namens haar verstrekte adviezen; 

● 12.3. De aansprakelijkheid van Salon Mooimaekers voor een beroepsfout 

waardoor de wederpartij schade lijdt is beperkt tot maximaal gelijk aan het 

declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de 

aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 1.000,00 (Zegge: 

duizend euro); Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige 

schadevergoeding. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het 

bedrag van de door de assuradeur van Salon Mooimaekers in het voorkomende 

geval te verstrekken uitkering. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en 

volledige schadevergoeding; 

● 12.4. Wederpartij dient Salon Mooimaekers altijd in de gelegenheid te stellen een 

klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de 

schadeloosstelling; 

● 12.5. Salon Mooimaekers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, 

daaronder begrepen gevolgschade zoals bijwerkingen, milde roodheid na 

behandeling met hars, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door 

bedrijfsstagnatie; 

● 12.6. Indien wederpartij tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een 

product, is de daaruit voor Salon Mooimaekers voortvloeiende aansprakelijkheid 

beperkt tot de verplichting het niet deugdelijke product kosteloos nieuw te leveren 

tegen retournering van het ondeugdelijk gebleken product; 

● 12.7. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de 

aansprakelijkheid van Salon Mooimaekers, uit welke hoofde ook, beperkt tot het 

bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken. Voldoening aan deze bepaling 

geldt als enige en volledige schadevergoeding; 

● 12.8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

● - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de 

schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze 

voorwaarden; 

● - de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor 
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zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van 

directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden; 

● 12.9. Wederpartij is bekend met de op de goederen aangebrachte 

waarschuwingen aan de consument. Salon Mooimaekers is niet aansprakelijk 

voor schade, waaronder begrepen immateriële schade en schade aan de 

gezondheid, die wederpartij en/of een derde mocht lijden en die verband houdt 

met het gebruik en/of consumptie van de goederen; 

● 12.11. De wederpartij vrijwaart Salon Mooimaekers tegen alle aanspraken van 

derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst 

samenhangen; 

● 12.12. Salon Mooimaekers is niet aansprakelijk voor schade bij wederpartij noch 

derden, die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie dan wel een 

handelen of nalaten van of namens wederpartij. Salon Mooimaekers zal bij het 

inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de wederpartij 

en bij de selectie van in te schakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht 

nemen. Salon Mooimaekers is echter nimmer aansprakelijk voor schade van 

wederpartij die het gevolg is van handelen of nalaten van derden in de 

uitoefening van hun beroep en welke door Salon Mooimaekers namens 

wederpartij zijn ingeschakeld; 

● Salon Mooimaekers aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de 

wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het 

uitvoeren van een behandeling, tijdig aan Salon Mooimaekers worden verstrekt; 

● Artikel 13. OVERMACHT 

● 13.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij 

daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten 

aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het 

maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt; 

● 13.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat 

daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende 

oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Salon Mooimaekers geen invloed 

kan uitoefenen, doch waardoor Salon Mooimaekers niet in staat is de 

verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Salon Mooimaekers 

worden daaronder begrepen; 

● 13.3. Salon Mooimaekers heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen 
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indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Salon 

Mooimaekers haar verplichtingen had moeten nakomen; 

● 13.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de 

verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt 

dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te 

ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij; 

● 13.5. Voor zover Salon Mooimaekers ten tijde van het intreden van overmacht 

inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of 

deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen 

gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Salon Mooimaekers gerechtigd om het 

reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. 

Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een 

afzonderlijke overeenkomst; 

● - wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen 

voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze 

zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 

● - er sprake is van ongewenste intimiteiten en/of onzedelijk gedrag; 

● Artikel 14. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

● 14.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt 

ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Salon Mooimaekers aan 

wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in 

het kader van levering verrichte (montage)werkzaamheden, alsmede ter zake 

van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van 

deze overeenkomsten; 

● 14.2. Salon Mooimaekers is in de in artikel 15 lid 1 genoemde gevallen bevoegd 

de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid van dit artikel haar 

eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een 

ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij 

machtigt Salon Mooimaekers voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende 

zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden; 

● 14.3. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van 

zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het 

eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze 

bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het 
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eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van 

de eigendomsrechten van Salon Mooimaekers te leveren. Hij is eveneens 

verplicht Salon Mooimaekers op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op 

de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval 

wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan 

Salon Mooimaekers om dit pandrecht tot stand te brengen; 

● Artikel 15. PARTIELE NIETIGHEID 

● Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet 

geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats 

van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van 

partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch 

effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert; 

● Artikel 16. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE 

RECHTER 

● 16.1. De vestigingsplaats van Salon Mooimaekers is de plaats waar wederpartij 

aan zijn verplichtingen jegens Salon Mooimaekers moet voldoen, tenzij 

dwingende bepalingen zich daartegen verzetten; 

● 16.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Salon Mooimaekers is 

uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; 

● 16.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en 

Salon Mooimaekers gesloten overeenkomst dan wel van nadere 

overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht 

door de daartoe bevoegde rechter; 

● 16.4. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel; 

● 16.5. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene 

voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend; 

● 16.6. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie 

zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. 


