
ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN INITIAL B.V.
Zoals gedeponeerd op 23 september 2014 ter Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage.

Artikel 1 Definities
In deze algemene verhuurvoorwaarden wordt verstaan onder: “INITIAL”: INITIAL B.V. en/of aan haar verbonden 
ondernemingen.
“Opdrachtgever”: degene aan wie INITIAL Objecten in gebruik geeft en/of aan wie INITIAL Verbruiksartikelen levert en/of voor 
wie INITIAL diensten verricht. Tezamen met INITIAL “Partijen”.
“Overeenkomst(en)”: alle Overeenkomsten tussen INITIAL en Opdrachtgever betreffende de verhuur van Objecten en/of in 
verband daarmee door INITIAL verrichte diensten en leveringen, alsmede iedere andere opdracht die Opdrachtgever aan 
INITIAL verstrekt, alsmede alle (rechts)handelingen die met een en ander verband houden.
“Algemene Voorwaarden”: de onderhavige algemene verhuurvoorwaarden.
“Object(en)”: zaken die in eigendom toebehoren aan INITIAL en die middels de Overeenkomst in gebruik worden gegeven aan 
Opdrachtgever. Deze worden ingedeeld in de groepen beroepskleding, hygiëne, linnengoed en schoonloopmatten.
“Verbruiksartikel(en)”: door INITIAL geleverde middelen en producten die in of in verband met een Object gebruikt  
dienen te worden.
“Uitleverdatum”: de datum waarop INITIAL de Objecten aan Opdrachtgever of een door hem aangewezen derde voor  
gebruik ter beschikking stelt.
“Nieuwwaarde”: de in de Overeenkomst overeengekomen minimale gebruiksduur van een Object in maanden 
vermenigvuldigd met de in de Overeenkomst overeengekomen vroegtijdige vervangingsvergoeding per Object per maand.
“Restwaarde”: het resterende aantal maanden van de in de Overeenkomst overeengekomen minimale gebruiksduur van een 
Object vermenigvuldigd met de in de Overeenkomst overeengekomen vroegtijdige vervangingsvergoeding per  
Object per maand.
“Facility Management Bedrijf”: een bedrijf dat zich bedrijfsmatig bezighoudt met het facilitair management ten behoeve   van 
de kernactiviteiten van een organisatie en dat in het kader van zijn bedrijfsuitoefening Overeenkomsten sluit met INITIAL. 
“Principaal”: de wederpartij van een Facility Management Bedrijf.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offertes van INITIAL, de Overeenkomst 
en alle overige (rechts)handelingen tussen INITIAL en Opdrachtgever.
2.2  Opdrachtgever tekent op de Overeenkomst voor bekendheid met de Algemene Voorwaarden. Door ondertekening 
bevestigd Opdrachtgever dat de Algemene Voorwaarden haar op de juiste wijze ter hand zijn gesteld.
2.3  INITIAL zal ervoor zorg dragen dat ten tijde van het tekenen van de Overeenkomst de Algemene Voorwaarden worden 
overhandigd, dan wel dat deze worden meegestuurd met de offerte, dan wel via elektronische weg, dan wel dat zij de 
Algemene Voorwaarden op een ander moment voor het sluiten van de Overeenkomst, aan Opdrachtgever ter beschikking stelt. 
2.3  Indien Opdrachtgever in zijn aanbod of andere correspondentie met betrekking tot de Overeenkomst zou verwijzen naar 
andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig anders luidend beding in 
dergelijke andere voorwaarden doet aan het voorafgaande niet af. Indien er sprake is van een vertaling zal altijd de 
oorspronkelijke Nederlandse versie prevaleren.
2.4 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst en/ of enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden zijn 
slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking 
op de betreffende Overeenkomst.
2.5 In afwijking van artikel 2.3 is INITIAL te allen tijde gerechtigd om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan 
te vullen, waarbij de wijzigingen en/of aanvullingen Opdrachtgever binden vanaf het moment dat de wijzigingen en/of 
aanvullingen schriftelijk aan Opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt.
2.6  Wanneer de inhoud van de Overeenkomst afwijkt van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de inhoud 
van de Overeenkomst.
2.7  Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van 
deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen INITIAL en Opdrachtgever in overleg treden teneinde 
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het 
doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht zal worden genomen. 
2.8  Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door INITIAL wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en 
kan Opdrachtgever daaraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige Overeenkomsten.
2.9 Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door INITIAL wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en 
kan Opdrachtgever daaraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige Overeenkomsten.
2.10 De Opdrachtgever met wie eenmaal met toepassing van deze Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de 
toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op latere Overeenkomsten tussen haar en INITIAL.

Artikel 3 Offertes en de Totstandkoming van Overeenkomsten
3.1  Alle offertes van INITIAL zijn steeds vrijblijvend, kunnen door haar te allen tijde worden herroepen of gewijzigd en zijn 
gebaseerd op de bij de aanvraag door Opdrachtgever verstrekte gegevens.
3.2  Overeenkomsten komen pas tot stand door de schriftelijke bevestiging van een order of opdracht door INITIAL, dan wel 
als met de uitvoering daarvan door INITIAL is begonnen.
3.3 Het staat INITIAL vrij om vervolgopdrachten van Opdrachtgever te allen tijde te weigeren, zonder dat Opdrachtgever in 
verband daarmee enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden jegens INITIAL.
3.4 Alle mondeling opgegeven speciale prijzen en/of extra kortingen die afwijken van de normaal geldende prijzen en/of 
kortingen van INITIAL zijn enkel en alleen als bindend te beschouwen indien dit door INITIAL schriftelijk is bevestigd, en 
hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst. 
•    Deze schriftelijke bevestiging is eveneens voorwaarde voor gebondenheid indien de Overeenkomst is gesloten door 

tussenkomst van een vertegenwoordiger van INITIAL. Afspraken met personeel binden INITIAL niet.
•    Indien Opdrachtgever niet binnen 8 (acht) dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan INITIAL 

kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. 
Wijzigingen dienen te allen tijde schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan INITIAL. Mondeling of per telefoon 
doorgegeven wijzigingen komen voor risico van de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk bevestigd door INITIAL.

Artikel 4 Prijzen en Toeslagen
4.1 Alle prijzen luiden in Euro (€) en zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief BTW, administratie- en 
ingebruiknamekosten, milieu- en distributietoeslagen en andere (overheids)heffingen en/of toeslagen. INITIAL is gerechtigd 
om de kosten die verbonden zijn aan installatie en demontage van een Object en/of Verbruiksartikel, aan verpakking van een 
Object en/of Verbruiksartikel, aan het gebruik van Waszakken en/of containers, aan het aanpassen dan wel vervaardigen van 
een Object en/of Verbruiksartikel door INITIAL in opdracht van Opdrachtgever en aan opstart-, maatname-, vermaak- en 
ontwerpkosten dienaangaande afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.2  Alle door INITIAL opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het    uitbrengen van de offerte bekende 
materiaal-, energie-, en distributiekosten en overige prijsbepalende factoren.
4.3 INITIAL is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor in gebruik gegeven, nog niet geleverde en/of nog niet 
betaalde Objecten en Verbruiksartikelen alsmede voor nog niet verrichte diensten aan te passen aan eventuele 
kostprijscomponenten, zoals grondstofprijzen, lonen, valutawisselkoersen en deze aan Opdrachtgever door te berekenen. Een 
stijging van wettelijke prijsbepalende factoren, waaronder een stijging van de BTW of andere overheidsheffingen, zal steeds 
automatisch worden doorberekend.
4.4 Indien Opdrachtgever papieren bestelbonnen en/of facturen wenst te ontvangen is INITIAL gerechtigd daarvoor kosten 
in rekening te brengen. 

Artikel 5 Betaling
5.1  Volledige betaling door Opdrachtgever van alle facturen van INITIAL zal plaatsvinden binnen veertien (14) dagen, of 
binnen de daarvoor schriftelijk overeengekomen afwijkende termijn na factuurdatum, zonder enige aftrek, compensatie 
(verrekening), schuldvergelijking, korting of opschorting, uit welke hoofde dan ook. INITIAL heeft het recht een factuur 
elektronisch aan opdrachtgever ter beschikking te stellen. 
5.2. Indien Opdrachtgever een factuur anders dan via automatische incasso voldoet, is INITIAL gerechtigd een toeslag per 
factuur aan administratiekosten in rekening te brengen.
5.3 INITIAL is te allen tijde gerechtigd voor iedere (deel)levering van Objecten, Verbruiksartikelen en/of diensten gehele of 
gedeeltelijke vooruitbetaling of contante betaling te verlangen.
5.4 Indien Opdrachtgever de juistheid van een factuur van INITIAL betwist, dient Opdrachtgever dat schriftelijk en onder 
opgave van redenen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum aan INITIAL te melden.
5.5 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum zonder dat betaling heeft plaatsgevonden is de Opdrachtgever in 
verzuim en in gebreke. INITIAL is in voornoemd geval bevoegd om, zonder nadere ingebrekestelling, tot incasso over te gaan. 
De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een (vertragings)rente verschuldigd 
gelijk aan 1,5% per maand. Een gedeelte van een maand wordt als hele maand beschouwd. Indien Opdrachtgever niet binnen 
de overeengekomen termijn betaalt en dus  in verzuim is, zijn vanaf dat moment alle bij INITIAL op Opdrachtgever 
openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
5.6 Indien Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen is INITIAL gerechtigd de uitvoering 
van de Overeenkomst(en) op te schorten. Indien een levertijd is overeengekomen wordt deze verlengd met de termijn  
van opschorting. 
5.7 Indien op verzoek van Opdrachtgever de dienstverlening door INITIAL wordt opgeschort, om welke reden dan ook, zal 
INITIAL de overeengekomen weektarieven in rekening blijven brengen en blijft Opdrachtgever verplicht om de factureerde 
bedragen te voldoen. Onder overeengekomen weektarieven wordt verstaan de in de Overeenkomst vastgelegde 
tegenprestatie voor iedere week dat Opdrachtgever een Object in gebruik heeft, waarbij een ingegane week als een volle 
wordt beschouwd.
5.8 Indien Opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn genoemd in artikel 5.1, aan haar betaalverplichting voldoet, is zij 
gehouden alle (buiten)gerechtelijke kosten te voldoen die INITIAL heeft moeten maken in verband met het feit dat 
Opdrachtgever in gebreke is gebleven tijdig en behoorlijk zijn verplichtingen na te komen. 5.9 Opdrachtgever verleent 
op eerste verzoek van INITIAL zekerheid, al dan niet aanvullend, voor de nakoming van zijn (toekomstige) 
betalingsverplichtingen. INITIAL is bevoegd naar haar keuze te bepalen welke vorm van zekerheid door Opdrachtgever 
verstrekt dient te worden. Indien Opdrachtgever weigert de verlangde betalingen als bedoeld in artikel 5.1 te doen en/of 
(aanvullende) zekerheid ten genoegen van INITIAL te verstrekken, is INITIAL gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst 
op te schorten, zulks onverminderd haar wettelijke opschortingsrechten.
5.10 Betalingen van Opdrachtgever strekken allereerst in mindering op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en 
vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oudere vorderingen voor nieuwe gaan.
5.11 Opdrachtgever is niet bevoegd zijn schuld aan INITIAL te verrekenen met een vordering die hij op INITIAL heeft. Dit laat 
onverlet de bevoegdheid van Opdrachtgever om gebreken, anders dan gebreken die voor rekening en risico van Opdrachtgever 
komen, zelf te verhelpen en de redelijke kosten daarvan in mindering te brengen op de door Opdrachtgever op grond van de 
Overeenkomst verschuldigde tegenprestatie indien INITIAL met het verhelpen daarvan in verzuim is.

Artikel 6 Duur en beëindiging van de Overeenkomst
6.1 De Overeenkomst voor de duur van tenminste drie (3) jaar. Deze contractduur zal tevens in de Overeenkomst genoemd 
worden. Na verloop van deze periode zal de Overeenkomst telkens met een (1) jaar stilzwijgend verlengd worden.
6.2 Er kan slechts schriftelijk van de contractduur, genoemd in artikel 6.1, afgeweken worden. Opdrachtgever dient voor 
afwijking een schriftelijke bevestiging van INITIAL te ontvangen.
6.3 Vereisten voor een kosteloze opzegging:
•  Opzegging dient te geschieden middels aangetekend schrijven;
• Opzegging dient te geschieden tegen de einddatum van de Overeenkomst;
•  Opzegging dient te geschieden met inachtneming van een termijn van zes (6) maanden. 
6.4 Indien Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds wenst te beëindigen is zij ten alle tijden een vergoeding verschuldigd.
6.5  Is het moment van beëindiging van de Overeenkomst de alsdan lopende contractperiode nog niet verstreken, dan is 
Opdrachtgever gehouden om aan INITIAL voor elk jaar van de nog resterende contractperiode een vergoeding te betalen gelijk 
aan de omzet over het jaar voorafgaande aan de beëindiging. Onder omzet wordt in dit verband verstaan: “de door INITIAL aan 
opdrachtgever gefactureerde bedragen exclusief BTW en exclusief eventuele kortingen.”
 
Artikel 7 Retournering van Objecten
7.1 Na beëindiging van de Overeenkomst dient Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en behoudens 
normale slijtage en veroudering, voor zijn eigen rekening alle Objecten binnen veertien (14) dagen door INITIAL te laten de-
installeren (hygiëne) c.q.  terug te bezorgen zonder gebreken en in de staat die INITIAL mag verwachten van een goed 
onderhouden zaak van de soort waarop de Overeenkomst betrekking heeft. 
7.2 Onverminderd de herstelbevoegdheid als bedoeld in lid 1 van dit artikel, zijn de kosten voor enig herstel of reiniging van 
een Object om een Object (terug) te brengen in een goede verhuurstaat voor rekening van Opdrachtgever.
7.3 Indien Opdrachtgever een Object niet tijdig terug levert, is Opdrachtgever, in afwijking van artikel 7.1, in verzuim zonder 
dat enige ingebrekestelling van INITIAL is vereist. Voorts is INITIAL gerechtigd om de plaats waar een Object zich bevindt te 
betreden om een Object terug te nemen en Opdrachtgever dient voor zover nodig zijn medewerking te verlenen. Hieraan 
verbonden kosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 8 Restwaarde bij beëindiging Overeenkomst
8.1 Alle Objecten blijven, tenzij anders overeengekomen, eigendom van INITIAL. Opdrachtgever is derhalve bij beëindiging 
van de Overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, een restwaarde verschuldigd voor de gehuurde objecten.
8.2 Een restwaarde is alleen dan verschuldigd, wanneer INITIAL de objecten niet opnieuw in kan zetten. 
8.3 Indien een Overeenkomst die (mede) strekt tot verhuur van Objecten, zoals genoemd in artikel 1, wordt beëindigd uit 
welke hoofde dan ook, is Opdrachtgever aan INITIAL verschuldigd:
•  100% van de Nieuwwaarde van de Objecten, indien en voor zover die Objecten op het moment van eindigen van de 

Overeenkomst nog niet langer dan één (1) jaar bij Opdrachtgever in gebruik zijn;
• 50% van de Nieuwwaarde van de Objecten, indien en voor zover die Objecten op het moment van eindigen van de 
Overeenkomst reeds langer dan één (1) jaar bij Opdrachtgever in gebruik zijn;
Indien een Overeenkomst die (mede) strekt tot het wassen, herstellen dan wel repareren van Objecten, zoals genoemd in 
artikel 1, en deze Objecten opgenomen zijn in een roulatieschema zoals genoemd in artikel 13, wordt beëindigd uit welke 
hoofde dan ook, is Opdrachtgever aan INITIAL verschuldigd:
•  100% van de Nieuwwaarde van het in de Overeenkomst vastgelegde aantal Objecten dat ten behoeve van Opdrachtgever 

in voorraad gehouden is door INITIAL of door de confectionairs waarvan INITIAL bij de uitvoering van de Overeenkomst 
gebruik maakt;

•  100% van de Nieuwwaarde van een in voorraad gehouden Object of Verbruiksartikel dat door INITIAL in opdracht van 
Opdrachtgever is aangepast dan wel vervaardigd. INITIAL zal dergelijke Objecten of Verbruiksartikelen na voldoening van 
de Nieuwwaarde door Opdrachtgever op verzoek van Opdrachtgever afleveren.

8.4 Voor schoonloopmatten geldt dat indien een Overeenkomst uit welke hoofde dan ook wordt beëindigd, Opdrachtgever 
aan INITIAL is verschuldigd:
•  100% van de nieuwwaarde van de schoonloopmatten, indien en voor zover die schoonloopmatten op het moment van 

eindigen van de Overeenkomst nog niet langer dan één (1) jaar bij Opdrachtgever in gebruik zijn;
•  60% van de nieuwwaarde van de schoonloopmatten, indien en voor zover die schoonloopmatten op het moment van 

eindigen van de Overeenkomst in het tweede jaar van de contractduur bij Opdrachtgever in gebruik zijn;
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•  30% van de nieuwwaarde van de schoonloopmatten, indien en voor zover die schoonloopmatten op het moment van 
eindigen van de Overeenkomst in het derde jaar van de contractduur bij Opdrachtgever in gebruik zijn.

De nieuwwaarde (exclusief BTW) van een schoonloopmat bedraagt vijftien (15) maal de op dat moment laatstelijk bij 
Opdrachtgever gefactureerde tegenprestatie, per week per schoonloopmat.

Artikel 9 Uitvoering(stermijn) van de Overeenkomst
9.1 Een overeengekomen, dan wel opgegeven termijn, voor de uitvoering van de Overeenkomst geldt als een streeftermijn 
en geldt nimmer als een fatale termijn. Enkele overschrijding van een termijn levert daarom geen verzuim op aan de zijde van 
INITIAL en kan derhalve niet leiden tot enige schadeplichtigheid aan de zijde van INITIAL. De Overeenkomst kan wegens 
overschrijding van een termijn niet worden ontbonden, tenzij INITIAL de Overeenkomst niet uitvoert binnen een na afloop van 
een termijn schriftelijk door Opdrachtgever aangezegde redelijke termijn. Een redelijke termijn als bedoeld in de vorige zin 
bedraagt ten minste één (1) maand.
9.2 Opdrachtgever is gehouden de voor de uitvoering van de Overeenkomst door INITIAL vereiste voorbereidende 
handelingen te verrichten en dient er – zo nodig – voor zorg te dragen dat INITIAL de overeengekomen werkzaamheden direct 
kan aanvangen. Zo nodig dient Opdrachtgever INITIAL vrije toegang te verlenen tot de bedrijfsruimte(n) die INITIAL daartoe 
moet betreden.
  
Artikel 10 Ingebruikgeving en installatie van Objecten
10.1 Met ingang van de overeengekomen Uitleverdatum en gedurende de contractduur zal INITIAL de in de Overeenkomst 
beschreven Objecten in gebruik geven aan Opdrachtgever. Opdrachtgever ontleent derhalve enkel een gebruiksrecht.
10.2 Ingeval Opdrachtgever een Object dat conform de Overeenkomst wordt aangeboden om welke reden dan ook niet 
(tijdig) in ontvangst neemt, komen alle door INITIAL in verband daarmee vergeefs gemaakte kosten, waaronder eventuele 
kosten van vervoer, bewaring en opslag, voor rekening van Opdrachtgever.
10.3  Indien installatie van een Object noodzakelijk is, geschiedt dit uitsluitend door of vanwege INITIAL.
10.4 Bij installatie van een Object zal INITIAL alle voorzorgsmaatregelen in acht nemen die zij in de gegeven omstandigheden 
redelijkerwijs in acht behoort te nemen. INITIAL is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij installatie of demontage van een 
Object zoals aan wanden, vloeren en dergelijke, tenzij meer schade dan noodzakelijk is toegebracht als gevolg van opzet of 
grove schuld aan de zijde van INITIAL.
10.5 Er wordt een voorraadlijst opgesteld van de Objecten die zich bij Opdrachtgever bevinden bij   aanvang van het contact 
en bij beëindiging. INITIAL is gerechtigd op enig moment gedurende de looptijd van het contract, tussentijdse 
voorraadinventarisaties te houden. Bij een afwijkende voorraadinventarisatie van meer dan 5% daling is INITIAL gerechtigd 
aan te nemen dat deze voorraad verdwenen is, tenzij opdrachtgever binnen zes (6) weken na berichtgevingen door INITIAL de 
afwijkende voorraad retourneert.

Artikel 11 Eigendom en zekerheid
11.1  De gehuurde zaken blijven te allen tijde het eigendom van INITIAL, ongeacht de duur van de Overeenkomst. Indien de 
Opdrachtgever zich opzettelijk de gehuurde toe-eigent, is sprake van verduistering. De Overeenkomst wordt door het niet 
tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de Opdrachtgever blijft.
11.2 Opdrachtgever is, behoudens schriftelijke toestemming van INITIAL, niet gerechtigd de gehuurde zaken te vervreemden, 
te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.
11.3 Opdrachtgever zal INITIAL onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien de zaak in beslag wordt genomen of 
anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaak. Indien Opdrachtgever kennis draagt van een mogelijk 
of dreigend beslag op de zaak, dient hij INITIAL hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal Opdrachtgever aan INITIAL 
telkens en op eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de betreffende zaak zich bevindt.
11.4 Bij beslag op (een deel van) een gehuurde zaak, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van Opdrachtgever, 
zal de Opdrachtgever de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de 
(eigendoms-) rechten van INITIAL.
11.5 Opdrachtgever is steeds verplicht op het eerste verzoek van INITIAL terstond genoegzame en in de door INITIAL  
gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen. Zolang Opdrachtgever daaraan niet heeft voldaan, is 
INITIAL gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
11.6 Indien Opdrachtgever aan het verzoek, als bedoeld in artikel 11.5, niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende 
schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, is Opdrachtgever in verzuim. INITIAL is gerechtigd alle leveringen op te 
schorten en zelfs de gesloten overkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij tot enige schadevergoeding 
gehouden zal zijn, onverminderd haar verder toekomende rechten, waarbij Opdrachtgever de hieruit voor INITIAL 
voortvloeiende kosten en schade dient te vergoeden. 

Artikel 12 Verbruiksartikelen
12.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan andere dan door INITIAL verstrekte Verbruiksartikelen te gebruiken in of in  
verband met een Object.
12.2 Opdrachtgever is verplicht de bij een Object behorende Verbruiksartikelen bij INITIAL af te nemen. Indien Opdrachtgever 
de Verbruiksartikelen niet bij INITIAL afneemt, is INITIAL niet aansprakelijk voor de schade die daarvan het gevolg is en is het 
INITIAL toegestaan de Overeenkomst per direct eenzijdig te beëindigen.
12.3 De bezorging van Verbruiksartikelen komt voor rekening van INITIAL mits de bezorging plaatsvindt binnen de 
gebruikelijke Initial planning. Indien Opdrachtgever de bezorging extra wil laten plaatsvinden of op een afwijkende dag en 
tijdstip, dan is INITIAL gerechtigd administratie- en bezorgkosten in rekening te brengen aan Opdrachtgever.

Artikel 13 Rouleerschema Objecten en Verbruiksartikelen
13.1 Indien schriftelijk overeengekomen, zal INITIAL volgens het met Opdrachtgever in de Overeenkomst vastgelegde 
rouleerschema zorgdragen voor onderhoud, reparatie, reiniging en/of vervanging van Objecten alsmede voor aanvulling van 
de in of in verband met Objecten te gebruiken Verbruiksartikelen. Indien Opdrachtgever bezorging op specifieke dagen en 
tijdstippen wenst te ontvangen, is INITIAL gerechtigd daarvoor aanvullende kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
13.2 Indien schriftelijk is overeengekomen dat INITIAL Verbruiksartikelen zal aanvullen, is INITIAL per de in het rouleerschema 
overeengekomen tijdsfrequentie enkel gehouden tot het aanvullen van de voorraad van de Verbruiksartikelen tot de in de 
Overeenkomst overeengekomen maximale hoeveelheid.
13.3. De kosten voor de leveringen en diensten als in dit artikel bedoeld zijn begrepen in de overeengekomen prijs, maar 
uitsluitend voor zover deze voortvloeien uit normaal gebruik van de Objecten. Onderhoud, herstel en vervanging, nodig als 
gevolg van ander dan normaal gebruik of schade die aan Opdrachtgever is toe te rekenen zijn steeds voor rekening  
van Opdrachtgever.
13.4. Indien opdrachtgever niet op de aangewezen dagen en tijdstippen op een juiste voorgeschreven wijze de te rouleren 
Objecten aanbiedt aan INITIAL, is INITIAL gerechtigd daarvoor aanvullende kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 Staat/Gebrek
14.1 Opdrachtgever is gehouden het door INITIAL aan hem in gebruik gegeven en/of door INITIAL onderhouden, gerepareerde 
en/of gereinigde Object nadat deze aan hem dan wel Principaal ter beschikking is gesteld, onverwijld grondig op 
deugdelijkheid en volledigheid te controleren en na te gaan of een Object vrij is van gebreken als bedoeld in artikel 14.2 en 
geschikt is voor het gebruik dat Opdrachtgever daarvan wil maken. INITIAL is niet aansprakelijk voor gebreken die INITIAL bij 
het aangaan van de Overeenkomst niet kende en niet behoorde te kennen.
14.2 Er is sprake van een gebrek van een Object als het gezien de staat of gezien een eigenschap of een andere niet aan 
Opdrachtgever toe te rekenen omstandigheid niet aan Opdrachtgever het genot kan verschaffen dat Opdrachtgever daarvan 
bij het aangaan van de Overeenkomst mag verwachten.
14.3 Eventuele beschadigingen en kwaliteitsverlies van Objecten worden geacht te zijn veroorzaakt door normale slijtage of 
onoordeelkundig gebruik door Opdrachtgever, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever dat dit niet het geval is.

14.4 Herstel van gebreken vindt uitsluitend plaats door of vanwege INITIAL. De maten van beroepskledingstukken, worden 
door INITIAL bij benadering opgenomen en verstrekt en hebben – voor zover relevant – betrekking op beroepskledingstukken 
in gewassen toestand.

Artikel 15 Verplichtingen Opdrachtgever tijdens gebruik
15.1 Gedurende de tijd dat een Object zich bij Opdrachtgever bevindt, komt dit Object volledig voor risico van Opdrachtgever.
15.2 Opdrachtgever zal als goed huisvader zorgdragen voor een Object en ieder Object behoorlijk en uitsluitend 
overeenkomstig de bestemming gebruiken.
15.3 Opdrachtgever zal ieder Object gebruiken met inachtneming van alle aanwijzingen die door of namens INITIAL zijn 
gegeven en die verband houden met (de uitvoering van) de Overeenkomst en ervoor zorgdragen dat dergelijke aanwijzingen 
worden opgevolgd.
15.4 Tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald of INITIAL daartoe haar schriftelijke toestemming heeft 
gegeven, is het Opdrachtgever niet toegestaan om een Object of Verbruiksartikel aan derden te verhuren, onder te verhuren, 
in gebruik te geven, anderszins ter beschikking te stellen of een Object of Verbruiksartikel zelf, dan wel door derden, te (laten) 
bewassen, bewerken, herstellen, aanpassen, aanvullen en dergelijke.
15.5 Indien sprake is van natrekking, vermenging, zaaksvorming of enige andere ver- of bewerking van een Object van 
INITIAL, waardoor INITIAL haar eigendomsrechten met betrekking tot een Object verliest of zou kunnen verliezen, zal 
Opdrachtgever op eerste verzoek van INITIAL alle medewerking verlenen die nodig is voor het vestigen van een al dan niet 
bezitloos pandrecht op de betreffende zaken ten behoeve van INITIAL.
15.6 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat INITIAL steeds haar eigendomsrechten met betrekking tot een Object zal kunnen 
uitoefenen. Indien zich een omstandigheid voordoet die ertoe zou kunnen leiden dat INITIAL het eigendom van een Object 
verliest, dient Opdrachtgever INITIAL onverwijld op de hoogte te stellen en zodanige maatregelen te nemen dat INITIAL het 
Object tijdig kan terugnemen. Indien en zodra zich enige omstandigheid voordoet waaruit een (dreigend) nadeel voor INITIAL 
ter zake van een Object zou kunnen ontstaan en/of indien zich enige omstandigheid voordoet die INITIAL het recht geeft om 
de Overeenkomst met Opdrachtgever te beëindigen dan wel de verplichtingen van INITIAL jegens Opdrachtgever op te 
schorten, is INITIAL terstond, zonder enige nadere aankondiging, gerechtigd dit zich nog bij Opdrachtgever bevindende Object 
onder zich te nemen. 

Artikel 16 Zaken van Opdrachtgever en onderhoud, reparatie en/of reiniging daarvan
16.1 Door Opdrachtgever in verband met de uitvoering van de Overeenkomst aan INITIAL ter beschikking gestelde zaken 
dienen vrij te zijn van losse onderdelen en onderdelen die los zouden kunnen raken. Voor verlies van dergelijke onderdelen is 
INITIAL hoe dan ook niet aansprakelijk.
16.2 INITIAL is gerechtigd zaken van Opdrachtgever die zij om welke reden dan ook onder zich heeft, onder zich te houden 
totdat Opdrachtgever INITIAL al hetgeen hij uit welke hoofde dan ook aan haar verschuldigd is, heeft voldaan.
16.3 Opdrachtgever dient INITIAL schriftelijk op de hoogte te stellen van de geldende veiligheidseisen met betrekking tot 
door Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken en eventuele wijzigingen daarvan.
16.4 Indien Opdrachtgever milieuonvriendelijke en/of gevaarlijke zaken ter onderhoud, reparatie, reiniging of om enige 
andere reden wenst aan te bieden, dient hij INITIAL hiervan vooraf in kennis te stellen. INITIAL behoudt zich het recht voor om 
deze zaken te weigeren. Bij acceptatie van deze zaken door INITIAL rusten alle risico’s in verband daarmee bij Opdrachtgever 
en zijn alle kosten die INITIAL maakt in verband met het onder zich nemen en houden van deze zaken voor rekening van 
Opdrachtgever.
16.5 Indien en voor zover de Overeenkomst (mede) strekt tot onderhoud, reparatie en/of reiniging van zaken die aan 
Opdrachtgever toebehoren, geldt hetgeen in artikel 16.6 is bepaald, alsmede hetgeen in de artikelen 22.2, 22.3 en 28.4 tot en 
met 28.7 is bepaald, met dien verstande dat de vermindering ziet op het aantal te onderhouden, repareren en/of reinigen 
zaken van Opdrachtgever en de in verband daarmee te verlenen diensten per artikelsoort, dan wel het verhoogde aantal als 
bedoeld in artikel 16.6 (derde zin) en de in verband daarmee te verlenen diensten.
16.6 Opdrachtgever is gerechtigd het overeengekomen aantal te onderhouden, repareren en/of reinigen zaken per 
artikelsoort en de in verband daarmee te verlenen diensten te verminderen. De vermindering mag er niet toe leiden dat het 
aantal te onderhouden, repareren en/of reinigen zaken per artikelsoort daalt beneden 90% van het oorspronkelijke aantal dat 
per artikelsoort was overeengekomen. Indien het aantal te onderhouden, repareren en/of reinigen zaken per artikelsoort 
tijdens de loop van de Overeenkomst is verhoogd, mag de vermindering niet leiden tot een daling beneden 90% van dat 
hogere aantal.

Artikel 17 (Overheids)voorschriften/Keuringsprocedures
17.1 Gedurende de contractduur is Opdrachtgever verplicht alle ter zake geldende gebruiks-, veiligheids- en (overheids)
voorschriften in acht te nemen, waaronder alle verplichtingen die voor Opdrachtgever voortvloeien uit de Richtlijn 89/686/
EEG van de Raad van de Europese Unie van 21 december 1989 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der 
Lidstaten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen, alsmede de Europese Richtlijn 89/391/EEG en 89/656/ EEG waarin 
de eisen zijn opgenomen waaraan werkgevers minimaal moeten voldoen op het gebied van veiligheid en gezondheid bij het 
gebruik van beschermden kleding door werknemers en de Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de 
Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van 
chemische stoffen, tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen enz. en de daarop gebaseerde 
regelgeving. Alle boetes, schade, en/of overige consequenties voortvloeiende uit het niet door Opdrachtgever in acht nemen 
van dergelijke voorschriften komen voor rekening van Opdrachtgever.
17.2 Opdrachtgever vrijwaart INITIAL tegen alle aanspraken van derden, overheidsinstanties daaronder begrepen, die het 
gevolg zijn van schending door Opdrachtgever van zijn verplichtingen op grond van artikel 17.1.
17.3 Indien op grond van (overheids)voorschriften of op grond van voorschriften van andere daartoe bevoegde instanties bij 
aanvang van de Overeenkomst of op een later tijdstip aan een Object wijzigingen nodig zijn in verband met de bestemming 
die Opdrachtgever aan een Object wil geven of heeft gegeven, zijn de kosten die daarmee verband houden voor  
rekening van Opdrachtgever.
17.4 Indien ingevolge (overheids)voorschriften of op grond van voorschriften van andere daartoe bevoegde instanties een 
keuringsmerk is vereist ter zake van middels de Overeenkomst in gebruik gegeven beroepskledingstukken die vallen onder het 
bereik van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad van de Europese Unie van 21 december 1989 inzake de onderlinge aanpassing 
van de wetgevingen der Lidstaten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en daarop gebaseerde regelgeving, draagt 
Opdrachtgever alle kosten die daarmee verband houden en is INITIAL gerechtigd die kosten aan Opdrachtgever in rekening te 
brengen. Onder deze kosten worden in ieder geval verstaan kosten die samenhangen met het (opnieuw) melden van 
beroepskledingstukken bij de voorgeschreven keuringsinstantie en/of het (opnieuw) doorlopen van de (wettelijk) 
voorgeschreven keuringsprocedure aangaande de beroepskledingstukken. Weigering of intrekking van een vereist keurmerk 
zal geen aanleiding kunnen geven tot beëindiging van de Overeenkomst of tot enige andere of verdere actie tegen INITIAL.
17.5 Indien INITIAL de beschikking over een Object wenst te hebben voor keuring, onderhoud of reparatie geeft Opdrachtgever 
hieraan onverwijld en volledig zijn medewerking na een daartoe strekkend verzoek van INITIAL.
17.6 Indien een Object als gevolg van een door Opdrachtgever verzochte aanpassing niet meer voldoet aan de toepasselijke 
(overheids)voorschriften is geen sprake van een gebrek als bedoeld in artikel 14.2.

Artikel 18 Registraties
18.1 INITIAL zal bij het aangaan van de Overeenkomst de duur van het gebruik van een Object door Opdrachtgever per  
Object registreren.
18.2 Wat betreft aantallen in gebruik te geven, te leveren, onderhouden, reinigen of repareren, dan wel in gebruik gegeven, 
geleverde, onderhouden, gereinigde of gerepareerde Objecten, Verbruiksartikelen en overige zaken, zijn de door INITIAL 
geregistreerde aantallen bindend.
18.3 INITIAL zal – voor zover relevant – de kwaliteitsaspecten van een Object (de   maten, grondstoffensamenstelling en 
standaard levensduur) vermelden.
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Artikel 19 Beschadiging en verlies van Objecten
19.1 INITIAL is bevoegd om over te gaan tot vervanging van Objecten en Verbruiksartikelen die dermate beschadigd zijn dat 
normaal onderhoud naar haar oordeel niet meer mogelijk is.
19.2 Opdrachtgever dient tijdig alle redelijke maatregelen te treffen ter voorkoming van beschadiging, tenietgaan, 
vermissing of verlies van een Object. Beschadiging, tenietgaan, verlies of vermissing van een Object gedurende de 
contractduur dient door Opdrachtgever schriftelijk of per e-mail en onverwijld na ontdekking hiervan aan INITIAL gemeld te 
worden, op straffe van verval van alle rechten die Opdrachtgever in verband daarmee ten opzichte van INITIAL zou kunnen 
doen gelden.
•  Beschadiging van een Object – ongeacht de mate van beschadiging en de oorzaak daarvan en met uitzondering van de 

schade die uit het normale gebruik van een Object voortvloeit – komt voor rekening van Opdrachtgever onder de 
verplichting de daardoor door INITIAL geleden schade te vergoeden.

•  In geval van beschadiging, tenietgaan, verlies of vermissing van een Object is Opdrachtgever gehouden aan INITIAL de 
Restwaarde van het beschadigde, tenietgegane, verloren of vermiste Object te vergoeden. In geval een Object dat binnen 6 
(zes) weken na afmelding nog niet aan INITIAL is geretourneerd wordt deze  geacht vermist te zijn. Indien een Object dat 
werd verondersteld tenietgegaan, verloren of vermist te zijn alsnog door Opdrachtgever aan INITIAL wordt geretourneerd, 
dan kan Opdrachtgever daaraan geen recht tot verrekening of (terug)betaling ontlenen. Het staat ter uitsluitende 
beoordeling van INITIAL of een beschadiging van een Object van dien aard is dat zij met een tenietgaan, verlies of 
vermissing moet worden gelijkgesteld.

•  Opdrachtgever is gehouden een Object te verzekeren tegen risico’s van tenietgaan, verlies, vermissing en beschadiging, 
bijvoorbeeld ten gevolge van brand, diefstal, waterschade, vandalisme en dergelijke, zulks op genoegzame wijze en in elk 
geval onder zodanige condities dat ter zake van deze risico’s tenminste wordt uitgekeerd  de waarde die Opdrachtgever aan 
INITIAL op grond van deze Algemene Voorwaarden als schadevergoeding moet betalen. Opdrachtgever zal een kopie van 
de door hem afgesloten verzekeringspolis(sen) op eerste verzoek aan INITIAL ter beschikking stellen. Opdrachtgever draagt 
bij voorbaat onherroepelijk aan INITIAL over alle aanspraken die Opdrachtgever op haar verzekeraar ter zake van deze 
uitkeringen heeft, dan wel zal verkrijgen en verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan INITIAL al datgene te doen 
om te bewerkstelligen dat de verzekeraar deze uitkeringen rechtstreeks aan INITIAL zal doen.

Artikel 20 Vervanging en uitbreiding Objecten en Verbruiksartikelen
•  Indien een Object vervangen dient te worden voordat de in de Overeenkomst vermelde minimale levensduur is verstreken, 

is Opdrachtgever gehouden het Object tegen de Restwaarde van het Object aan INITIAL te vergoeden.
•  Indien de collectie, serie, modellenreeks etc. waarvan een Object of Verbruiksartikel deel uitmaakt wordt gewijzigd, niet 

langer verkrijgbaar is of door INITIAL uit haar assortiment wordt genomen, is INITIAL bij vervanging van een dergelijk 
Object of bij een verzoek om uitbreiding van het aantal reeds in gebruik zijnde Objecten niet verplicht om exact gelijke 
zaken aan Opdrachtgever te leveren, maar kan INITIAL volstaan met de levering van soortgelijke zaken. Het door INITIAL in 
gebruik geven van soortgelijke Objecten en Verbruiksartikelen zal geen aanleiding kunnen geven tot beëindiging van de 
Overeenkomst of tot enige andere of verdere aanspraak jegens INITIAL.

Artikel 21 Inwisselen van beroepskleding / Maatwissels / Emblemen
•  Opdrachtgever heeft het recht om een kledingstuk in te wisselen voor een ander kledingstuk. Dergelijke inwisselingen zijn 

kosteloos tot maximaal 10% van het oorspronkelijke aantal overeengekomen kledingstukken per artikelsoort. Indien 
Opdrachtgever het in de vorige zin bedoelde aantal kosteloze inwisselingen heeft overschreden, is Opdrachtgever bij 
verdere inwisselingen gehouden de Restwaarde van de ingewisselde kledingstukken aan INITIAL te vergoeden.

•  Opdrachtgever heeft het recht om een kledingstuk in te wisselen voor hetzelfde kledingstuk in een andere maat.  Indien 
Opdrachtgever het in de vorige zin bedoelde aantal kosteloze maatwissels heeft overschreden, is Opdrachtgever gehouden 
bij verdere maatwissels de Restwaarde van die gewisselde kledingstukken aan INITIAL te vergoeden. De overige kosten van 
INITIAL die met een maatwissel gemoeid zijn, komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

•  Met betrekking tot emblemen geldt dat INITIAL te allen tijde gerechtigd is om zonder de voorafgaande goedkeuring van 
Opdrachtgever minimaal vijftien (15) stuks voor zover het digitaal gedrukte emblemen betreft en vijfentwintig (25) stuks 
voor zover het alle overige embleemsoorten betreft bij te bestellen en op voorraad te houden teneinde toenames, 
vervangingen en maatwissels van aan Opdrachtgever in gebruik gegeven kledingstukken, onmiddellijk van emblemen te 
kunnen voorzien. Het aantal bij te bestellen emblemen zal in geen geval groter zijn dan maximaal twintig (20) % van het 
aantal kledingstukken, waarop de betreffende emblemen worden geplaatst dat bij Opdrachtgever in omloop is. De kosten 
voor de bijbestelling van emblemen komen voor rekening van Opdrachtgever en worden aan Opdrachtgever in rekening 
gebracht op basis van de in de Overeenkomst overeengekomen prijzen.

Artikel 22 Vermindering van Beroepskleding
•  Opdrachtgever is tot zes (6) maanden voorafgaand aan de einddatum van de Overeenkomst gerechtigd het overeengekomen 

aantal Kledingstukken per artikelsoort en de in verband daarmee te verlenen diensten te verminderen indien en uitsluitend 
voor zover de omvang van haar personeelsbestand is verminderd. Indien Opdrachtgever een beroep op dit artikel doet, zal 
Opdrachtgever op eerste verzoek van INITIAL tot haar genoegen bewijs verstrekken waaruit blijkt dat en in welke mate het 
personeelsbestand van Opdrachtgever is verminderd. De vermindering mag er niet toe leiden dat het aantal Kledingstukken 
per artikelsoort daalt beneden 90% van het oorspronkelijke aantal overeengekomen Kledingstukken per artikelsoort. 
Indien het aantal Kledingstukken per artikelsoort tijdens de loop van de Overeenkomst is verhoogd, mag de vermindering 
niet leiden tot een daling beneden 90% van dat hogere aantal.

•  De vermindering als bedoeld in artikel 22.1 dient uiterlijk tien (10) werkdagen voor de ingangsdatum van de vermindering 
schriftelijk aan INITIAL te worden gemeld. De door Opdrachtgever te betalen tegenprestatie zal worden verminderd in 
evenredigheid met het aantal Kledingstukken per artikelsoort waarmee Opdrachtgever het totale aantal Kledingstukken 
per artikelsoort vermindert en zal ingaan dertig (30) dagen na het einde van de maand waarin de vermindering plaatsvindt.

•  Indien de vermindering ertoe leidt dat het aantal Kledingstukken per artikelsoort daalt beneden 90% van het aantal 
oorspronkelijke overeengekomen Kledingstukken per artikelsoort, dan wel het verhoogde aantal Objecten als bedoeld in 
artikel 22.1 (vierde zin), dan is INITIAL gerechtigd de door Opdrachtgever te betalen tegenprestatie voor de dan nog 
gebruikte Kledingstukken en de in verband daarmee te verlenen diensten, te herzien. INITIAL is in dat geval tevens 
gerechtigd haar prijzen voor het resterende aantal Kledingstukken en de in verband daarmee te verlenen diensten, aan te 
passen. INITIAL behoudt zich het recht voor om tot het einde van de Overeenkomst een bedrag van 90% van het 
oorspronkelijke aantal overeengekomen Kledingstukken per artikelsoort, dan wel het verhoogde aantal Kledingstukken als 
bedoeld in artikel 22.1 (vierde zin), aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

•  Opdrachtgever is in geval van een vermindering als bedoeld in artikel 22.3 gehouden de Kledingstukken die de kosteloze 
vermindering van 10% van het aantal oorspronkelijke overeengekomen Kledingstukken per artikelsoort, dan wel het 
verhoogde aantal Kledingstukken als bedoeld in artikel 22.1 (vierde zin), overschrijden tegen de Restwaarde van die 
Kledingstukken aan INITIAL te vergoeden.

•  Opdrachtgever is niet gerechtigd om een vermindering aan te brengen in het overeengekomen aantal Kledingstukken per 
artikelsoort als deze door INITIAL in opdracht van Opdrachtgever zijn aangepast dan wel vervaardigd, tenzij Opdrachtgever 
aan INITIAL de Restwaarde vergoedt van de Kledingstukken die hij niet langer wenst te gebruiken.

•  Opdrachtgever zal vóór de ingangsdatum van de vermindering van het aantal Kledingstukken per artikelsoort aan INITIAL 
de Kledingstukken binnen 6 weken retourneren die hij niet langer zal gebruiken. De artikelen 8.1 tot en met 8.3 zijn van 
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat INITIAL gerechtigd is om aan Opdrachtgever de Restwaarde van de 
Kledingstukken in rekening te brengen als Opdrachtgever de Kledingstukken niet of niet tijdig retourneert.

Artikel 23 Klachten
•  Opdrachtgever dient INITIAL schriftelijk of per e-mail in kennis te stellen van een onjuiste of onvolledige uitvoering van de 

Overeenkomst binnen acht (8) dagen na aflevering van de Objecten, levering van Verbruiksartikelen, dan wel verrichting 
van de diensten, bij gebreke waarvan het (af)geleverde of verrichte wordt geacht te zijn ontvangen in deugdelijke en 
onbeschadigde staat en conform hetgeen Opdrachtgever mocht verwachten. Met betrekking tot overige tekortkomingen 
dient Opdrachtgever binnen acht (8) dagen nadat Opdrachtgever met een tekortkoming bekend is geworden dan wel 
redelijkerwijs bekend had moeten zijn, INITIAL schriftelijk of per e-mail in kennis te stellen. Indien Opdrachtgever een 
tekortkoming niet tijdig mededeelt, vervallen de rechten van Opdrachtgever die zij ter zake heeft.

•  Een klacht dient een duidelijke en nauwkeurige omschrijving te geven van de tekortkoming waarop Opdrachtgever zich 
beroept. Het indienen van een klacht ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

•  Indien een klacht naar het oordeel van INITIAL gerechtvaardigd is, zal INITIAL naar haar keuze overgaan tot: (1) herstel en/
of vervanging van een Object of Verbruiksartikel respectievelijk de verrichte diensten, of (2) creditering van de vergoeding 
die Opdrachtgever voor de Objecten of Verbruiksartikelen heeft betaald onder terugname van de (af)geleverde Objecten of 
Verbruiksartikelen, of (3) verstrekking aan Opdrachtgever van een financiële vergoeding die INITIAL gezien de aard en 
omvang van de klacht en alle bijkomende omstandigheden redelijk acht onder terugname van de (af)geleverde Objecten 
of Verbruiksartikelen.

•  Rechtsvorderingen met betrekking tot klachten en meldingen als bedoeld in dit artikel dienen te worden ingesteld binnen 
zes (6) maanden nadat Opdrachtgever INITIAL conform dit artikel van de klacht in kennis heeft gesteld.

Artikel 24 Intellectueel Eigendom
•  Alle rechten van intellectueel eigendom ten aanzien van de in gebruik gegeven Objecten, Verbruiksartikelen en diensten 

berusten bij INITIAL. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van INITIAL de 
Objecten – voor zover dat gezien de aard van de zaken mogelijk is – geheel of ten dele te verveelvoudigen, openbaar te 
maken of na te bootsen, noch is Opdrachtgever bevoegd de hoedanigheid van de door hem van INITIAL afgenomen 
Objecten waaronder mede zijn begrepen etikettering, opdrukken en instructies, te wijzigen.

•  De Overeenkomst bevat geen overdracht dan wel licentiëring van enige intellectuele eigendomsrechten in het kader van de 
aan Opdrachtgever geleverde Objecten, dan wel aan Opdrachtgever verleende diensten en daarbij behorende documenten.

Artikel 25 Geheimhouding
•  Opdrachtgever is verplicht tot absolute geheimhouding van alle van INITIAL afkomstige informatie (waaronder ideeën, 

kennis, handelsgeheimen, gegevens, procedures, stoffen, monsters en dergelijke) die hem in het kader van (de uitvoering 
van) de Overeenkomst ter kennis komt en die door INITIAL is aangemerkt als vertrouwelijk dan wel waarvan Opdrachtgever 
het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs kan vermoeden. Opdrachtgever beperkt de toegang tot dergelijke informatie tot 
de personen die deze voor (de uitvoering van) de Overeenkomst nodig hebben. Behoudens voorafgaande schriftelijke 
toestemming van INITIAL maakt Opdrachtgever dergelijke informatie niet bekend of openbaar aan enige persoon, firma, 
vennootschap of andere entiteit en zal Opdrachtgever dergelijke informatie of enig deel daarvan niet gebruiken anders dan 
voor (de uitvoering van) de Overeenkomst.

•  De geheimhoudingsplicht bedoeld in artikel 25.1 geldt niet voor informatie waarvan Opdrachtgever kan aantonen dat 
deze:

•  voorafgaand aan openbaarmaking door INITIAL volledig in zijn bezit was zonder dat Opdrachtgever daarbij aan een 
geheimhoudingsplicht jegens INITIAL of een derde was gebonden; of

•  op het moment van openbaarmaking door INITIAL reeds algemeen bekend of beschikbaar was of dit nadien is geworden, 
anders dan door een doen of nalaten van Opdrachtgever; of

•  door Opdrachtgever werd verworven van een derde die niet gebonden was door een geheimhoudingsplicht met betrekking 
tot die informatie; of

• door Opdrachtgever zelfstandig is ontwikkeld zonder enige gebruikmaking van door INITIAL geopenbaarde informatie; of
•  op grond van de wet, enig voorschrift of regel van een van overheidswege erkende instantie, dan wel een bindende en niet 

voor beroep vatbare uitspraak van een rechter of een ander overheidsorgaan, door Opdrachtgever openbaar moet worden 
gemaakt. In dat geval zal Opdrachtgever INITIAL hiervan tijdig schriftelijk berichten zodat de omvang van de 
openbaarmaking door Opdrachtgever, in overleg met INITIAL, kan worden beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk is.

•  Opdrachtgever is verplicht dezelfde verplichting als bedoeld in artikel 25.1 op te leggen aan zijn werknemers of derden die 
hij bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld. Opdrachtgever staat er voor in dat deze werknemers / derden 
niet in strijd handelen met de uit dit artikel voortvloeiende geheimhoudingsplicht.

Artikel 26 Aansprakelijkheid voor schade / Vrijwaring
•  INITIAL is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van Opdrachtgever als gevolg van een (toerekenbaar) 

tekortschieten van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en/of de wet dan wel enig ander handelen (direct of 
indirect) verband houdende met de Overeenkomst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot enig handelen dat als 
onrechtmatig handelen in de zin van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek kan worden aangemerkt, tenzij de schade het gevolg 
is van een gebrek dat na het aangaan van de Overeenkomst is ontstaan en het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid 
aan de zijde van enkel het leidinggevende personeel van INITIAL, alsmede indien het gebrek bij het aangaan van de 
Overeenkomst aanwezig was en INITIAL het toen kende of had behoren te kennen of toen aan Opdrachtgever heeft te 
kennen gegeven dat een Object het gebrek niet had.

•  Indien en voor zover INITIAL aansprakelijk mocht blijken te zijn voor schade uit welke hoofde dan ook, is deze 
aansprakelijkheid per schadegeval of gebeurtenis beperkt tot een bedrag gelijk aan maximaal zes (6) maanden van de 
gefactureerde omzet voorafgaand aan het schadegeval of de gebeurtenis. Een reeks van samenhangende schadegevallen 
of gebeurtenissen geldt als één schadegeval of gebeurtenis.

•  Opdrachtgever dient de door hem geleden schade zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen acht (8) dagen na het ontstaan 
of het bekend worden daarvan per aangetekende brief bij INITIAL te melden. Schade die niet binnen deze termijn is 
gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van Opdrachtgever jegens 
INITIAL na verloop van zes (6) maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de Overeenkomst 
opeisbaar werd c.q. de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvond.

•  Opdrachtgever vrijwaart INITIAL tegen alle vorderingen uit welke hoofde dan ook van derden en Principalen die verband 
houden met de door INITIAL aan Opdrachtgever geleverde Objecten en Verbruiksartikelen alsmede voor Opdrachtgever 
verrichte diensten, behoudens voor zover Opdrachtgever aantoont dat een vordering van een derde of Principaal op geen 
enkele wijze verband houdt met enige omstandigheid die in de risicosfeer van Opdrachtgever ligt.

•  Opdrachtgever draagt zorg voor een adequate verzekering om de in artikel 17.2 en artikel 26.4 bedoelde 
vrijwaringsverplichtingen jegens INITIAL volledig te kunnen nakomen. Opdrachtgever zal INITIAL op eerste verzoek inzicht 
geven in zijn verzekeringspolissen.

Artikel 27 Overmacht
•  Ingeval van overmacht aan de zijde van een der partijen wordt de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk 

opgeschort voor de duur van de overmachtsperiode, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake 
gehouden zullen zijn. Indien de overmachtstoestand naar redelijke verwachting langer dan drie (3) maanden zal duren of 
deze reeds drie (3) maanden duurt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met 
onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat daarbij enig recht op schadevergoeding 
zal ontstaan. Onder overmacht aan de zijde van INITIAL wordt in ieder geval verstaan:

•  omstandigheden met betrekking tot personen, grondstoffen en/of materialen, waarvan INITIAL zich bij de uitvoering van 
de Overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat uitvoering van de Overeenkomst daardoor 
onmogelijk wordt dan wel voor INITIAL dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar dat nakoming   van de 
Overeenkomst van INITIAL niet meer of niet onmiddellijk kan worden gevergd;
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•  de omstandigheid dat INITIAL een prestatie, die van belang is in verband met de door haarzelf te leveren prestatie, niet, 
niet-tijdig of niet-behoorlijk geleverd krijgt;

• stakingen, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen;
• brand, waterschade, overstroming, extreme weersomstandigheden, besmettelijke ziekten;
• oorlog(sgevaar), oproer, molest en dergelijke.

Artikel 28 Opschorting en Ontbinding
28.1 Opdrachtgever is alleen dan bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de 
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, door een aangetekende schriftelijke verklaring, zonder rechterlijke tussenkomst (en met 
onmiddellijke ingang) te ontbinden (zonder dat Opdrachtgever gehouden is een kostenvergoeding te voldoen ex artikel 6.4 
van deze Algemene Voorwaarden), indien er sprake is van een tekortkoming aan de zijde van INITIAL in de nakoming van haar 
verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en/ of deze Algemene Voorwaarden.
28.2 Indien er sprake is van een tekortkoming, zoals genoemd in artikel 28.1, dient opdrachtgever INITIAL onverwijld, doch 
binnen acht (8) dagen in gebreke te stellen, zodat INITIAL in de gelegenheid wordt gesteld om de tekortkoming te herstellen. 
Indien Opdrachtgever niet voldoet aan deze eis vervalt haar recht tot ontbinding dan wel opschorting van de Overeenkomst. 

28.3 INITIAL is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst geheel 
of gedeeltelijk, door een schriftelijke verklaring, zonder rechterlijke tussenkomst (en met onmiddellijke ingang) te ontbinden 
(zonder dat INITIAL gehouden zal zijn een schadevergoeding te voldoen, in het geval van;
•  een tekortkoming door Opdrachtgever in de nakoming van (één van) hun verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst 

en/of deze Algemene Voorwaarden;
•  (een aanvraag tot) surséance van betaling, faillietverklaring of crediteurenaanbod van een der partijen;
• ondercuratelestelling of onderbewindstelling van een der partijen;
• verkoop, verpanding of beëindiging van de onderneming van een der partijen;
• intrekking van vergunningen een der partijen die voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn; of
• beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van een der partijen dan wel derdenbeslag.
28.4 Alle vorderingen die INITIAL in de hierboven in artikel 28.3 genoemde gevallen op Opdrachtgever mocht hebben of 
verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
28.5 Een beroep op ontbinding van de Overeenkomst door Opdrachtgever dient per aangetekende brief te worden gedaan en 
Opdrachtgever dient de grond(en) voor de ontbinding daarin duidelijk aan te geven.
28.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 28.3 is INITIAL tevens gerechtigd de Overeenkomst, dan wel de Overeenkomst voor 
zover die op het onderhoud, de reparatie en/of reiniging van zaken van Opdrachtgever ziet, met onmiddellijke ingang te 
ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling dan wel rechtelijke tussenkomst zal zijn vereist, indien Opdrachtgever een 
vermindering aanbrengt als bedoeld in artikel 22.3.
28.7 Indien de Overeenkomst wordt beëindigd op grond van artikel 28.6, dan verbeurt Opdrachtgever aan INITIAL een direct 
opeisbare boete. Deze boete is gelijk aan het door INITIAL aan Opdrachtgever gefactureerde jaarbedrag voor de in gebruik 
gegeven Objecten, dan wel voor het onderhoud, de reparatie en/of reiniging van zaken van Opdrachtgever, exclusief BTW en 
eventuele kortingen, over het jaar voorafgaande aan de beëindiging van de Overeenkomst vermenigvuldigd met het aantal 
jaren dat de Overeenkomst nog zou hebben voortgeduurd als zij niet was ontbonden, waarbij een ingegaan jaar als een vol 
jaar geldt. Indien de resterende contractduur korter is dan één (1) jaar, dan vindt vermenigvuldiging plaats met een evenredig 
deel van het gefactureerde jaarbedrag. Indien de Overeenkomst op het moment van beëindiging nog geen jaar heeft geduurd, 
dan vindt vermenigvuldiging plaats met het jaarbedrag dat op grond van de Overeenkomst in het eerste jaar van de 
contractduur door INITIAL aan Opdrachtgever gefactureerd zou zijn als de Overeenkomst niet zou zijn beëindigd. Het 
voorgaande laat onverlet het recht van INITIAL op volledige schadevergoeding, voor zover de geleden schade de verbeurde 
boete overtreft, met dien verstande dat INITIAL gerechtigd is de werkelijk door INITIAL geleden schade in verband met de 
beëindiging van de Overeenkomst – waaronder de daadwerkelijk gederfde winst – van Opdrachtgever te vorderen.
28.8 Indien Opdrachtgever een vermindering als bedoeld in artikel 22.3 aanbrengt, is het bepaalde in artikel 28.7 van 
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de boete bepaald wordt aan de hand van het gefactureerde jaarbedrag, 
een evenredig deel van het gefactureerde jaarbedrag, dan wel het jaarbedrag dat gefactureerd zou worden, voor elke Object 
dat door de vermindering door Opdrachtgever niet langer door INITIAL wordt verhuurd, dan wel voor elke zaak die door de 
vermindering door Opdrachtgever niet langer door INITIAL wordt onderhouden, gerepareerd en/of gereinigd.
28.9 Bij niet (tijdige) betaling door Opdrachtgever van enige verschuldigde boete is Opdrachtgever wettelijke rente 
verschuldigd aan INITIAL over de verschuldigde boete. De verschuldigdheid van wettelijke rente ontstaat onmiddellijk op het 
moment dat de boete verschuldigd is, zonder dat Opdrachtgever in gebreke gesteld behoeft te worden door INITIAL voor 
betaling van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:82 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 29 Toestemming
•  Een door INITIAL gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende gevallen. INITIAL is gerechtigd 

om te allen tijde aan haar toestemming voorwaarden te verbinden.

Artikel 30 Verval van rechten
•  Behoudens voor zover deze Algemene Voorwaarden een kortere termijn voorschrijven, dient Opdrachtgever zijn rechten uit 

de Overeenkomst binnen zes (6) maanden nadat deze zijn ontstaan geldend te maken door het aanvangen van een 
rechtsgeding, bij gebreke waarvan zijn rechten van rechtswege komen te vervallen.

Artikel 31 Uitbesteding / Overdracht
•  Het staat INITIAL vrij om onder eigen verantwoordelijkheid werkzaamheden uit hoofde van de met Opdrachtgever gesloten 

Overeenkomst aan derden uit te besteden.
•  Opdrachtgever verleent INITIAL bij voorbaat toestemming om de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende de rechten en 

verplichtingen bij wege van contract overneming als bedoeld in artikel 6:159 BW en/of de uitvoering van de verplichtingen 
die voor INITIAL uit de Overeenkomst voortvloeien geheel of gedeeltelijk aan (een) derde(n) over te dragen.

•  Het is Opdrachtgever niet toegestaan de rechten en verplichtingen en/of de uitvoering van zijn verplichtingen die voor hem 
uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voortvloeien geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van INITIAL.

Artikel 32 Ongeldigheid van één of meer bepalingen/Conversie
•  De ongeldigheid van een bepaling uit de Overeenkomst en/of uit deze Algemene Voorwaarden heeft geen gevolgen voor 

de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
•  Wanneer één of meer bepalingen uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden ongeldig, of onder de gegeven 

omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, mocht zijn, geldt tussen partijen een 
bepaling die alle omstandigheden in aanmerking genomen aanvaardbaar is.

Artikel 33 Toepasselijk recht/Bevoegde rechter
•  De rechtsverhouding tussen INITIAL en Opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting 

van het Weens Koopverdrag.
•  Behoudens geschillen omtrent de technische hoedanigheid van de geleverde Objecten zoals bedoeld in artikel 33.3, 

worden alle geschillen tussen Opdrachtgever en INITIAL beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage. INITIAL is 
tevens gerechtigd geschillen ter beslechting voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Opdrachtgever.

•  Geschillen die betrekking hebben op de hoedanigheid van de door INITIAL aan Opdrachtgever geleverde Objecten, zullen 
op verzoek van de meest gerede partij worden beslecht door middel van bindend advies in de zin van artikel 7:900 lid 2 
Burgerlijk Wetboek. 

  Het bindend advies zal worden gevraagd aan deskundigen van de Nederlandse Organisatie voor Toegepast-
natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) of het Technisch en Wetenschappelijk Centrum voor de Belgische Textielnijverheid 
(Centexbel). Daarbij geldt dat:

•  de partij die verzoekt om beslechting van een geschil als in dit artikel bedoeld zal aangeven of het geschil zal worden 
voorgelegd aan TNO of aan Centexbel;

• de technische hoedanigheid vastgesteld zal worden door één deskundige;
• de deskundige aangewezen zal worden door TNO respectievelijk Centexbel;
• het oordeel van de deskundige beslissend is en partijen derhalve gehouden zijn dit oordeel na te leven; en
•  de kosten van de deskundige worden gedragen door de in het ongelijk gestelde partij, tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen.

Artikel 34 Overeenkomsten met Facility Management Bedrijven ten behoeve van Principaal
•  De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op Overeenkomsten met Facility 

Management Bedrijven ten behoeve van Principaal. Het Facility Management Bedrijf geldt als Opdrachtgever onder de 
Overeenkomst en Algemene Voorwaarden.

•  In aanvulling op het bepaalde in artikel 28.2 is INITIAL tevens gerechtigd de Overeenkomst met een Facility Management 
Bedrijf te beëindigen indien Principaal surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, een 
crediteurenakkoord aanbiedt of onder curatele of bewind wordt gesteld, tot verkoop, verpanding of beëindiging overgaat 
van zijn onderneming, onder hem beslag wordt gelegd op een belangrijk deel van zijn bedrijfsmiddelen, dan wel te zijnen 
laste derdenbeslag wordt gelegd of indien vergunningen van Opdrachtgever die voor de uitvoering van de Overeenkomst 
noodzakelijk zijn, worden ingetrokken.

•  Het Facility Management Bedrijf is gehouden ten behoeve van INITIAL bij wege van derdenbeding als bedoeld in artikel 
6:253 Burgerlijk Wetboek in de Overeenkomst met Principaal onherroepelijk te bedingen dat Principaal in plaats van het 
Facility Management Bedrijf de contractspartij van INITIAL wordt onder deze Overeenkomst, indien de overeenkomst 
tussen het Facility Management Bedrijf en de betreffende Principaal ten einde komt en indien INITIAL te kennen geeft zulks 
te willen. Indien de Overeenkomst tussen het Facility Management Bedrijf en Principaal eindigt, zal het Facility 
Management Bedrijf dat onverwijld aan INITIAL mededelen. Het Facility Management Bedrijf dient op eerste verzoek  van 
INITIAL bewijs te verstrekken waaruit blijkt dat zij aan dit artikel gevolg heeft gegeven.

•  INITIAL zal de in de Overeenkomst omschreven Objecten bij Opdrachtgever afleveren, tenzij Opdrachtgever schriftelijk 
aangeeft dat de Objecten rechtstreeks aan Principaal moeten worden afgeleverd.

•  Opdrachtgever staat er voor in dat de gegevens omtrent Principaal, zoals zijn naam, adres, contactpersoon en dergelijke 
juist zijn. In geval van wijziging in deze gegevens zal Opdrachtgever INITIAL daarvan direct schriftelijk op de hoogte dienen 
te stellen.

•  Het gebruik door Principaal van de door INITIAL aangeleverde Objecten komt geheel voor rekening en risico van 
Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er voor in en dient er op toe te zien dat Principaal als een goed huisvader zorgdraagt 
voor een Object en het Object behoorlijk en uitsluitend overeenkomstig de bestemming gebruikt.

•  In aanvulling op artikel 15.4 is het Opdrachtgever verboden een Object aan anderen dan Principaal in gebruik te geven, een 
Object zelf, dan wel door derden (waaronder Principaal) te (laten) bewassen, bewerken, herstellen, aanpassen, aanvullen 
en dergelijke.

•  In aanvulling op artikel 15.6 staat Opdrachtgever er voor in dat INITIAL haar eigendomsrechten tevens bij Principaal kan 
uitoefenen en de zich bij Principaal bevindende Objecten onder zich kan nemen.

•  In aanvulling op artikel 19.5 staat Opdrachtgever er voor in en dient Opdrachtgever er op toe te zien dat de bij  Principaal in 
gebruik zijnde Objecten afdoende zijn verzekerd tegen risico van tenietgaan en beschadiging, bijvoorbeeld ten gevolge van 
brand, diefstal, waterschade en dergelijke, zulks op genoegzame wijze en in elk geval onder zodanige condities dat ter zake 
van deze risico’s tenminste wordt uitgekeerd de waarde die Opdrachtgever aan INITIAL op grond van deze Algemene 
Voorwaarden als schade moet vergoeden. Voor schade ontstaan doordat Principaal niet voor verzekering van de Objecten 
heeft zorggedragen, is Opdrachtgever aansprakelijk.
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