
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

Artikel 1 Algemeen 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere prijsopgave, opdracht en overeenkomst 
tussen Sabine te Veldhuis, ook handelend onder Stylinghome, gevestigd te Deventer, hierna 
te noemen “Stylinghome”, en een klant. De algemene voorwaarden maken een onverbrekelijk 
onderdeel uit van de overeenkomst (“de overeenkomst”) en worden voor of bij het sluiten 
van de overeenkomst aan de klant op verzoek verstrekt. De overeenkomst kan schriftelijk of 
digitaal worden afgesloten.  

De algemene voorwaarden zijn altijd beschikbaar op de website van Stylinghome 
(www.stylinghome.nl). 

Als zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan moet 
deze situatie worden beoordeeld naar wat is bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

 

Artikel 2 Prijsopgaven en kosten 

De kosten van de levering van de dienst of het aanschaffen van een of meer producten van 
Stylinghome worden in rekening gebracht bij en moeten betaald worden door de klant.  

Aanbiedingen zijn vrijblijvend en maximaal 1 maand geldig. Levertijden in prijsopgaven zijn 
indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding en/of 
schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 

Stylinghome berekent, tenzij anders aangegeven of opgenomen in een voor de klant 
bestemde prijsopgave, de kosten van de dienst of het product volgens de door haar 
gehanteerde prijzen/prijslijst, die op de website van Stylinghome staan/staat vermeld. 
Wijzigingen van de prijzen worden voorbehouden. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 
verschuldigde BTW, tenzij anders vermeld. 

De vermelde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijzen. Verhogingen van deze 
kostprijzen die door Stylinghome niet voorzien konden worden ten tijde van de prijsopgave  
of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging van 
de dienst of het product. Partijen kunnen vooraf een vaste prijs overeenkomen in de 
overeenkomst. 

Indien geen vaste prijs is overeengekomen kan Stylinghome het tarief baseren op werkelijk 
bestede uren volgens het gebruikelijke uurtarief van Stylinghome. Indien sprake is van een 
richtprijs, is Stylinghome gerechtigd om hier vanaf te wijken met een marge van 10%. 

Stylinghome is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks per 1 januari te verhogen volgens de 
consumentenprijsindex (CPI). 



Stylinghome kan niet aan haar prijsopgaven worden gehouden als de klant in redelijkheid kan 
begrijpen dat de prijsopgave, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of 
verschrijving bevat. 

Een samengestelde prijsopgave verplicht Stylinghome niet tot het verrichten van een 
gedeelte van de levering van de dienst of het product tegen een overeenkomstig deel van de 
opgegeven prijs. Prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige leveringen van 
diensten of producten. 

De klant zorgt er voor dat alle gegevens, waarvan Stylinghome aangeeft dat deze nodig zijn of 
waarvan de klant kan begrijpen dat deze nodig zijn voor de levering van de dienst of het 
product, aan Stylinghome worden verstrekt.  

De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Stylinghome 
verstrekte informatie.  

Stylinghome is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan 
van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie.  

 

Artikel 3 Levering dienst 

Stylinghome mag de nakoming van de verplichtingen opschorten of de levering stopzetten, 
als de klant de betalingsverplichtingen uit de levering van de dienst of het product niet, niet 
volledig of niet op tijd nakomt, of als na het sluiten van de overeenkomst Stylinghome 
omstandigheden verneemt die goede reden geven te vrezen dat de klant de verplichtingen 
niet zal nakomen, of als door vertraging aan de kant van de klant niet langer van Stylinghome 
kan worden gevraagd dat zij de levering van de dienst of het product tegen de oorspronkelijk 
overeengekomen voorwaarden zal nakomen. 

Als Stylinghome tot opschorting of stopzetting overgaat, is zij op geen enkele manier verplicht 
tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enige wijze ontstaan. 

Als de stopzetting aan de klant toerekenbaar is, heeft Stylinghome recht op vergoeding van 
de schade, daaronder begrepen directe en indirecte kosten. 

Producten en diensten die op verzoek en naar specificaties van de klant op maat zijn gemaakt 
en/of persoonlijk zijn, kunnen niet worden getourneerd of geannuleerd, en zijn uitgezonderd 
van herroepingsrecht/bedenktijd. 

Stylinghome is gerechtigd om werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. 

 

Artikel 4 Intellectuele eigendom 

Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt Stylinghome alle 
intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, 
tekeningen-en modellenrecht etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met 
gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes etc. 

De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van 
Stylinghome worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op 
andere wijze worden gebruikt. 

 



Artikel 5 Overmacht 

Stylinghome is niet gehouden tot het nakomen van een verplichting tegenover de klant als zij 
daarbij gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en die 
ook niet volgens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor 
haar rekening komt. 

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat daarmee in de 
wet en jurisprudentie wordt bedoeld, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-
voorzien, waarop Stylinghome geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Stylinghome haar 
verplichtingen niet kan nakomen.  

 

Artikel 6 Wijziging opdracht of overeenkomst 

Als tijdens de uitvoering van de opdracht of overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke 
uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, 
passen partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht of overeenkomst aan. 

Als partijen overeenkomen dat de opdracht of overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, 
kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed. Stylinghome stelt de klant 
hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

Als de wijziging van of aanvulling op de opdracht of overeenkomst financiële en/of 
kwalitatieve consequenties heeft, informeert Stylinghome de klant hierover zo spoedig 
mogelijk. Als partijen een vast tarief zijn overeengekomen, geeft Stylinghome daarbij aan in 
hoeverre de wijziging of aanvulling van de opdracht of overeenkomst een overschrijding van 
het tarief tot gevolg heeft. 

 

Artikel 7 Betaling en incassokosten 

Afspraken voor levering van diensten moeten minimaal 24 uur voor de geplande afspraak op 
werkdagen worden afgezegd. Bij niet of niet op tijd afzeggen van de afspraak zal Stylinghome 
de gereserveerde tijd volledig in rekening brengen. 

Alle facturen zullen door de klant worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde 
betalingscondities. De klant dient facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen, 
tenzij anders is overeengekomen.  

Als de klant in gebreke blijft met op tijd betalen van een openstaand bedrag, dan is de klant 
van rechtswege in verzuim. De klant is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het 
opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het 
moment van betaling van het volledig verschuldigde bedrag. 

Bezwaren tegen de hoogte van een openstaand bedrag schorten de betalingsverplichting niet 
op. Klachten over te betalen bedragen moeten binnen 7 dagen na factuurdatum bij 
Stylinghome schriftelijk worden gemeld, anders wordt er vanuit gegaan dat de klant de 
factuur als juist heeft geaccepteerd. Verrekening met tegenvorderingen is niet toegestaan.  

Als de klant in gebreke of in verzuim is met het (op tijd) nakomen van zijn verplichtingen, dan 
komen alle redelijke kosten om voldoening buiten rechte te krijgen voor rekening van de 
klant.  

 



Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud 

De bij Stylinghome aanwezige producten blijven eigendom van Stylinghome totdat de klant de 
gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan Stylinghome zich beroepen op 
eigendomsvoorbehoud en de producten terugnemen. 

Als overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet tijdig worden voldaan, heeft 
Stylinghome het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen 
deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in 
dat geval niet aan Stylinghome worden tegengeworpen. 

Als producten nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet 
conform afspraak is voldaan, heeft Stylinghome het recht van retentie. Het product wordt dan 
niet geleverd totdat de klant volledig en conform afspraak heeft betaald. 

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid 

Als Stylinghome aansprakelijk zou zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze 
bepaling is geregeld.  

Stylinghome voert de overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig 
de eisen van goed vakmanschap. 

De aansprakelijkheid van Stylinghome is beperkt tot maximaal het bedrag van de betreffende 
factuur of aankoopprijs, en is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door 
Stylinghome afgesloten beroeps-/ bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend 
geval aanspraak geeft.  

Stylinghome is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat zij 
is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie. 

Stylinghome is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.  

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade 
te wijten is aan opzet of grove schuld van Stylinghome.  

 

Artikel 10 Overdracht van rechten 

Partijen zijn niet gerechtigd om de rechten en verplichtingen uit de opdracht of 
overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande instemming van de andere 
partij. 

 

Artikel 11 Toepasselijk recht, boete en geschillen 

Op alle rechtsverhoudingen waarbij Stylinghome partij is, is Nederlands recht van toepassing.  

Overtreedt de klant een artikel van deze algemene voorwaarden, dan verbeurt de klant ten 
behoeve van Stylinghome een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000,- voor elke 
overtreding en daarnaast een bedrag van € 100,- per dag voor elke dag dat die overtreding 
voortduurt. Hiervoor is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure 
nodig. Alle overige rechten van Stylinghome blijven ongewijzigd in stand. 



Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene 
voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van Rechtbank Gelderland 
te Arnhem. 
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