
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN ICESOLUTIONS V.O.F. 
 
 
Artikel 1 Algemeen 
1.1 In deze voorwaarden wordt de vennootschap onder firma 

IceSolutions v.o.f. aangeduid als IceSolutions, terwijl de 
andere partij verder wordt betiteld als huurder. 

1.2 Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden op enig 
moment geheel of ten dele nietig zijn of vernietigd worden, 
dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden 
bepaalde volledig van toepassing. Voor wat betreft de nietige 
en/of vernietigde bepalingen treden partijen in overleg 
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 bepaling in acht worden genomen. IceSolutions 
behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden met 
onmiddellijke ingang te wijzigen door middel van schriftelijke 
kennisgeving aan huurder. 

 
Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden  
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, 

offerte en overeenkomst tussen IceSolutions en huurder 
waarop IceSolutions deze voorwaarden van toepassing heeft 
verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen 
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van huurder 
wordt uitdrukkelijk door IceSolutions van de hand gewezen, 
behoudens in het geval dat deze uitdrukkelijk en schriftelijk 
door IceSolutions zijn aanvaard. 

 
Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomsten  
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij hierin een termijn 

voor de aanvaarding is gesteld. Aan de aanbieding kan op 
generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product 
of de dienst waarop de aanbieding of de offerte betrekking 
heeft niet meer beschikbaar is. 

3.2 Prijzen in aanbiedingen en overeenkomsten zijn exclusief 
BTW, andere heffingen van overheidswege en eventuele in 
verband met de uitvoering van de overeenkomst te maken 
kosten, zoals bijvoorbeeld reis- en  transportkosten, kosten 
van EHBO-posten, kosten van ondervloeren, 
beveiligingskosten, personeelskosten, tenzij anders 
aangegeven. 

3.3 Overeenkomsten komen eerst tot stand door de schriftelijke 
orderbevestiging van IceSolutions of zodra IceSolutions reeds 
feitelijk (een begin van) uitvoering geeft aan de verhuur c.q. 
opgedragen werkzaamheden. 

3.4 Overeenkomsten worden geacht te zijn aangegaan voor een 
periode van tenminste twee dagen.   

 
Artikel 4  Levering en termijnen 
4.1 De door IceSolutions genoemde termijnen, behoudens de in 

een huurovereenkomst genoemde huurtermijnen, worden 
geacht slechts bij benadering te zijn genoemd, tenzij deze 
uitdrukkelijk en schriftelijk als fatale termijn zijn benoemd. De 
enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt 
IceSolutions niet in verzuim. 

4.2 Indien IceSolutions termijnen overschrijdt, om welke reden 
ook, is IceSolutions noch gehouden enigerlei schade die 
huurder hierdoor lijdt of bedongen boete te vergoeden, noch 
verkrijgt huurder hierdoor het recht de overeenkomst tot 
ontbinden of haar verplichtingen jegens IceSolutions op te 
schorten.  

4.3 IceSolutions is op generlei wijze gebonden aan termijnen die 
vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich 
na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, 
niet gehaald kunnen worden. 

 
Artikel 5 Aflevering gehuurde zaak  
5.1 Huurder heeft het recht het gehuurde voor af- c.q. oplevering 

aan een keuring te onderwerpen. De huurder wordt geacht het 
gehuurde, indien van toepassing na installatie door 
IceSolutions, onbeschadigd en in goede staat van 
IceSolutions ter beschikking gesteld te hebben gekregen en 
op deugdelijkheid te hebben onderzocht, ook indien huurder 
het gehuurde niet heeft gekeurd en/of tussen IceSolutions en 
huurder geen beschrijving van de staat van het gehuurde is 
opgemaakt toen huurder het gehuurde aanvaardde. 

5.2 De gehuurde zaak wordt door IceSolutions aan huurder ter 
beschikking gesteld en, indien van toepassing, geïnstalleerd 
op de in de huurovereenkomst genoemde locatie en datum 
van aanvang van de huurtermijn, waarbij huurder gehouden is 
op deze datum op de overeengekomen locatie aanwezig te 
zijn. Indien huurder niet op de overeengekomen locatie en 
datum aanwezig is, heeft IceSolutions het recht de gehuurde 
zaak mee terug te nemen en de met de onvoltooide aflevering 
gemoeide kosten op huurder te verhalen. De huurtermijn blijft 
in stand, terwijl huurder geen recht heeft op 
schadevergoeding. 

5.3 Huurder is gehouden het gehuurde na afloop van de 
huurtermijn weer aan IceSolutions ter beschikking te stellen 
door aflevering van het gehuurde aan IceSolutions op de 
overeengekomen locatie en datum.  

 
Artikel 6 Gebruik gehuurde zaak, verplichtingen huurder 
6.1 Gebruik van het gehuurde geschiedt geheel op eigen risico 

van de huurder. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde 
te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het naar 
de aard van de zaak is bestemd. Indien bij het gehuurde 
gebruiksvoorschriften zijn afgegeven, dient het gehuurde 
conform deze gebruiksvoorschriften te worden gebruikt. 

6.2 Het is huurder niet toegestaan wijziging aan de gehuurde en, 
indien van toepassing, geïnstalleerde zaak aan te brengen. 

6.3 Huurder is gehouden IceSolutions te allen tijde toegang te 
verlenen tot het gehuurde ter inspectie. 

 
 
 

 
 
 
6.4 Het is huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden 

onder te verhuren, behoudens in het geval dat IceSolutions 
hiervoor schriftelijk en uitdrukkelijk toestemming heeft 
gegeven. 

6.5 Huurder dient ervoor zorg te dragen dat het gehuurde niet 
toegankelijk is voor derden die daarvoor van huurder of 
IceSolutions geen toestemming hebben. 

6.6 Indien huurder niet voldoet aan de in artikel 6.1 tot en met 6.5 
genoemde verplichtingen, kan huurder er geen beroep op 
doen dat de zaak c.q. de prestatie gebrekkig is. 

6.7 Huurder dient het gebruik door IceSolutions van 25% van de 
hiervoor geschikte ruimte van het gehuurde voor 
reclamedoeleinden, zoals bijvoorbeeld boarding, te dulden. 

 
Artikel 7 Reclamaties 
7.1 Huurder is gehouden klachten, van welke aard ook, 

onverwijld, doch uiterlijk binnen twee werkdagen na de 
ontdekking van een gebrek of nadat huurder het gebrek 
redelijkerwijs had kunnen ontdekken schriftelijk aan 
IceSolutions te melden, bij gebreke waarvan huurder geen 
recht heeft op herstel, vervanging of schadeloosstelling door 
IceSolutions.  

7.2 De melding van een gebrek dient een zo gedetailleerd 
mogelijke omschrijving van het geconstateerde gebrek te 
bevatten.  

7.3 Indien vaststaat dat het gehuurde en/of geïnstalleerde 
gebrekkig is en dit gebrek tijdig en schriftelijk aan IceSolutions 
is gemeld, staat het IceSolutions vrij naar haar keuze het 
gebrek binnen een redelijke termijn te herstellen of de 
gebrekkige zaak te vervangen dan wel een de zaak 
vervangende vergoeding aan wederpartij te voldoen. 

7.4 Indien vaststaat dat wederpartij ten onrechte heeft 
gereclameerd, komen de kosten die daardoor zijdens 
IceSolutions zijn ontstaan, daaronder begrepen de kosten die 
zijn ontstaan in verband met onderzoek van de klacht, volledig 
voor rekening van huurder. 

 
Artikel 8 Betaling 
8.1 Huurder dient tenminste de helft van het gefactureerde c.q. te 

factureren bedrag binnen twee weken na de totstandkoming 
van de overeenkomst aan IceSolutions te hebben betaald. Het 
gefactureerde c.q. te factureren bedrag dient steeds uiterlijk 
zeven dagen voordat huurder het gehuurde ter beschikking wil 
hebben volledig te zijn betaald. 

8.2 Indien huurder in gebreke blijft in de tijdige en volledige 
betaling van een factuur, zal huurder, zonder dat enige 
ingebrekestelling nodig is, na afloop van de betalingstermijn 
van de factuur een rente verschuldigd zijn van één procent per 
maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk 
geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De rente 
wordt berekend over het gehele factuurbedrag, ook indien de 
factuur gedeeltelijk is betaald, totdat het volledig 
factuurbedrag is voldaan. 

8.3 Indien huurder, na ingebrekestelling, haar 
betalingsverplichting niet nakomt, komen alle redelijke door 
IceSolutions gemaakte kosten ter verkrijging van betaling 
buiten rechte voor rekening van huurder. De 
buitengerechtelijke kosten, waaronder alle kosten als bedoeld 
in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek, bedragen 15 % van 
het factuurbedrag, met een minimum van € 350,-- exclusief 
BTW. 

8.4 IceSolutions is, indien huurder niet tijdig betaalt, gerechtigd 
alle op haar rustende verplichtingen jegens huurder op te 
schorten zonder dat huurder in verband hiermee enig recht op 
schadevergoeding toekomt.   

8.5 Het recht van huurder om haar eventuele vorderingen op 
IceSolutions te verrekenen met een vordering van 
IceSolutions op huurder, is uitdrukkelijk uitgesloten. 

 
Artikel 9 Overmacht 
9.1 IceSolutions is niet gehouden tot het nakomen van enige uit 

de overeenkomst met huurder voortvloeiende verplichting 
indien IceSolutions na totstandkoming van de overeenkomst 
daartoe wordt gehinderd als gevolg van overmacht. 

9.2 Van overmacht zijdens IceSolutions is sprake indien zij wordt 
gehinderd in de nakoming van haar verplichtingen ten gevolge 
van alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet 
voorzien, waarop IceSolutions geen invloed kan uitoefenen, 
daaronder onder meer begrepen oorlog, oproer, rellen, 
molest, brand, natuurrampen, stakingen of 
werkonderbrekingen, storingen in energie- of 
materiaalaanvoer, het niet (tijdig) leveren door een 
toeleverancier van het product en/of de dienst, storingen in 
een product en/of dienst van een toeleverancier, 
overheidsmaatregelen en in- en uitvoerbelemmeringen. 

9.3 IceSolutions heeft ook het recht zich op overmacht te 
beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming 
van de overeenkomst verhindert, zich voordoet nadat 
IceSolutions haar verbintenis had moeten nakomen.  

9.4 In geval van tijdelijke overmacht is IceSolutions gerechtigd de 
nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te 
schorten gedurende de periode dat de overmacht voortduurt. 
IceSolutions heeft deze bevoegdheid tot opschorting niet als 
de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke overmacht 
langer dan 6 maanden voortduurt in welke gevallen partijen 
gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden door middel van 
een aan de andere partij met bericht van ontvangst gezonden 
brief, zonder dat één der partijen verplicht is tot vergoeding 
van schade aan de andere partij. 

9.5 Indien IceSolutions ten tijde van het intreden van overmacht 
haar verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is 
nagekomen of deze gedeeltelijk zal kunnen nakomen, en aan 
het nagekomene respectievelijk na te komen gedeelte 
zelfstandige waarde toekomt, is huurder gehouden hiervoor 
naar evenredigheid van de overeengekomen prijs te betalen, 
als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

 
 
Artikel 10 Opschorting, ontbinding en annulering 
10.1 De overeenkomst tussen partijen kan zonder rechterlijke 

tussenkomst door middel van een buitengerechtelijke 
schriftelijke verklaring worden ontbonden, zonder dat huurder 
enige recht jegens IceSolutions op schadevergoeding 
toekomt, indien huurder in staat van faillissement wordt 
verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, een 
(wettelijke) schuldsaneringsregeling op haar van toepassing 
wordt verklaard of door beslaglegging, onder curatelestelling 
of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar 
vermogen verliest, tenzij de curator bewindvoerder of 
vereffenaar de uit de overeenkomst voortvloeiende 
verplichtingen nakomt. 

10.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande 
vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Huurder is aansprakelijk 
voor de in verband met de ontbinding door IceSolutions 
geleden schade. 

10.3 Huurder kan de tussen partijen gesloten overeenkomst 
annuleren, mits de annulering schriftelijk en uiterlijk zeven 
dagen vóór aanvang van de huurtermijn geschiedt. Indien de 
huurder de overeenkomst annuleert, is huurder 50% van het 
gefactureerde c.q. nog te facturen bedrag verschuldigd. 

 
Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaring 
11.1 Indien IceSolutions aansprakelijk mocht zijn, dan is deze 

aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld. 
11.2 Voor schade van huurder die het gevolg is van één of meer 

aan IceSolutions toerekenbare tekortkomingen is IceSolutions 
slechts aansprakelijk indien huurder IceSolutions schriftelijk in 
gebreke heeft gesteld en IceSolutions een redelijke termijn 
heeft gegund tot zuivering van de tekortkoming en 
IceSolutions desondanks in de nakoming van haar 
verplichtingen tekortschiet.  

11.3 IceSolutions is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de 
aantoonbare en redelijke kosten ter vaststelling van de 
oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de 
vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van 
deze voorwaarden, de aantoonbare en redelijke kosten 
gemaakt om de gebrekkige prestatie van IceSolutions aan de 
overeenkomst te laten beantwoorden, behoudens in het geval 
dat de overeenkomst wordt ontbonden en/of de schade niet 
aan IceSolutions is te wijten, aantoonbare en redelijke kosten 
gemaakte ter voorkoming of beperking van schade, voorzover 
wederpartij aantoont dat deze kosten daadwerkelijk hebben 
geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze 
voorwaarden, schade aan eigendommen van huurder en/of 
derden. 

11.4 IceSolutions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, 
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste 
besparingen, verlies van gegevens en schade door 
bedrijfsstagnatie.    

11.5 De aansprakelijkheid van IceSolutions is beperkt tot 
vergoeding van directe schade tot maximaal het aan huurder 
gefactureerde c.q. te factureren bedrag op basis van de 
overeenkomst, althans voorzover het dat gedeelte betreft 
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De 
aansprakelijkheid van IceSolutions is in ieder geval steeds 
beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in 
voorkomend geval, vermeerderd met het bedrag aan eigen 
risico. 

11.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de 
aansprakelijkheid gelden niet indien de directe schade te 
wijten is aan opzet of grove schuld van IceSolutions of haar 
leidinggevende ondergeschikten.  

11.7 Huurder vrijwaart IceSolutions voor vorderingen van derden, 
daaronder begrepen medewerkers en hulppersonen van 
IceSolutions, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk 
met de overeenkomst samenhangen. 

11.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de 
aansprakelijkheid wordt mede bedongen ten behoeve van de 
door IceSolutions ingeschakelde derden. Deze derden kunnen 
rechtstreeks een beroep doen op deze 
aansprakelijkheidsbeperking. 

 
Artikel 12 Aansprakelijkheid huurder en verzekering 
12.1 Huurder is gedurende de huurperiode aansprakelijk voor alle 

schade die IceSolutions lijdt ten gevolge van bijvoorbeeld 
verlies, diefstal of beschadiging van het gehuurde, derhalve 
ook in het geval van overmacht zijdens de huurder. Huurder is 
gehouden iedere schade aan het gehuurde, maar ook verlies 
of diefstal van het gehuurde, onverwijld, doch uiterlijk binnen 
één dag na de ontdekking van de beschadiging, diefstal of 
verlies aan IceSolutions te melden. 

12.2 Huurder is gehouden het gehuurde te verzekeren en 
verzekerd te houden tegen alle redelijkerwijs te verzekeren 
risico’s, waaronder in elk geval tegen diefstal, vernieling, 
brand, waterschade enzovoort. Indien IceSolutions hierom 
verzoekt, is huurder gehouden haar verzekering te bewijzen 
door overlegging van de polis. Huurder is gehouden op eerste 
verzoek van IceSolutions haar rechten op haar verzekeraar 
aan IceSolutions te cederen, terwijl het huurder niet is 
toegestaan deze rechten aan derden te verpanden c.q. te 
cederen. 

 
Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van 

toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of 
gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of 
indien wederpartij in het buitenland woonplaats heeft. 

13.2 Geschillen tussen IceSolutions en huurder zullen worden 
beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het 
arrondissement waarin IceSolutions haar vestigingsplaats 
heeft, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin 
heeft IceSolutions het recht het geschil voor te leggen aan de 
volgens de wet bevoegde rechter.    


