
Tentwasserij	  De	  Zwaan	  -‐	  META	  Tent	  BV	  	  2019	  
	  

Tentwasserij	  De	  Zwaan	  ,	  Algemene	  voorwaarden	  META	  Tent	  B.V.	  Arnhem	  -‐	  Addendum	  [2019]	   Pagina	  1	  

Algemene	  voorwaarden	  Tentwasserij	  De	  Zwaan	  
	  
	  
	  
Tentwasserij	  De	  Zwaan	  is	  een	  handelsnaam	  van	  Meta	  Tent	  BV	  te	  Arnhem	  Op	  al	  onze	  leveringen	  en	  
diensten	  zijn	  de	  algemene	  voorwaarden	  van	  Meta	  Tent	  BV	  van	  toepassing.	  Deze	  zijn	  gedeponeerd	  bij	  de	  
Kamer	  van	  Koophandel	  te	  Arnhem.	  Als	  aanvulling	  hierop	  geldt	  het	  volgende	  specifiek	  voor	  de	  wasserij:	  	  

	  
a. Tentwasserij	  De	  Zwaan	  wast	  enkel	  op	  basis	  van	  wasvoorschriften	  die	  uitgegeven	  zijn	  door	  de	  

fabrikant	  en/of	  leverancier	  van	  het	  doek.	  Wederpartij	  is	  verantwoordelijk	  voor	  het	  aandragen	  van	  de	  
juiste	  was-‐eigenschappen.	  Tentwasserij	  De	  Zwaan	  aanvaardt	  geen	  aansprakelijkheid	  voor	  schade	  die	  
is	  ontstaan	  als	  gevolg	  van	  door	  Wederpartij	  onjuiste	  en/of	  onvolledig	  aangeleverde	  informatie	  
omtrent	  de	  was-‐eigenschappen	  van	  de	  tent.	  	  

	  
b. Tentwasserij	  De	  Zwaan	  kan	  geen	  garanties	  geven	  met	  betrekking	  tot	  het	  reinigings-‐	  en/of	  

waterdichtheidsresultaat	  van	  de	  geleverde	  zaken.	  Dit	  is	  namelijk	  mede	  afhankelijk	  van	  het	  correct	  
toepassen	  door	  Wederpartij	  (of	  diens	  klant)	  van	  de	  gebruiksvoorschriften	  en	  andere	  factoren	  welke	  
buiten	  de	  invloedsfeer	  van	  Tentwasserij	  De	  Zwaan	  liggen.	  
	  

c. Tentwasserij	  De	  Zwaan	  aanvaard	  geen	  aansprakelijkheid	  voor	  enige	  schade	  indien	  er	  sprake	  is	  van:	  
• Schade,	  veroorzaakt	  door	  voor	  de	  reiniging	  nadelige	  eigenschappen/bestanddelen	  van	  het	  

artikel,	  die	  Tentwasserij	  De	  Zwaan	  voor	  de	  uitvoering	  niet	  heeft	  onderkend	  en	  redelijkerwijze	  
ook	  niet	  had	  behoeven	  te	  onderkennen,	  zoals	  bijvoorbeeld	  onvoldoende	  sterkte	  van	  het	  doek,	  
de	  naden	  en	  bedrukkingen,	  vroegere	  onvakkundige	  behandeling,	  slijtage,	  loshangende	  delen	  
aan	  de	  tent	  en	  andere	  verborgen	  gebreken.	  

• Schade,	  ontstaan	  door	  onjuiste	  of	  onvolledige	  of	  onleesbare	  etikettering,	  onjuiste	  
materiaalaanduiding	  alsmede	  door	  etikettering	  of	  materiaalaanduiding	  op	  een	  niet	  zichtbare	  
plaats.	  

• Schade,	  welke	  in	  aanleg	  aanwezig	  is	  in	  de	  te	  behandelen	  artikelen.	  
• Tenten,	  doeken	  etc.	  die	  voorzien	  zijn	  van	  leer.	  
• 	  Schimmels,	  algen,	  of	  andere	  vervuiling	  die	  na	  reiniging	  weer	  terugkomen.	  
• 	  Waterdichtheid	  van	  oude	  en/of	  sterk	  vervuilde	  doeksoorten.	  
• 	  Waterdichtheid	  van	  (katoenen)	  tenten	  en	  bootkappen.	  
• Brandveiligheid	  van	  oude	  en/of	  sterk	  vervuilde	  tenten	  en/of	  doeksoorten.	  
• 	  Losraken	  van	  (oude)	  stiksels	  en	  of	  lasnaden	  
• 	  Losraken	  van	  logo`s,	  telltales,	  tekens,	  bedrukkingen.	  
• 	  Verkleuring	  van	  doek	  dat	  door	  zonlicht	  is	  aangetast.	  
• 	  Verkleuring	  van	  niet	  kleurechte	  doeksoorten.	  
• 	  Vlekken	  in	  kunststofdoek	  (Pinkstaining).	  
• 	  Bruine/verweerde	  vlekken.	  
• Verwering/afbrokkelen	  van	  doek	  dat	  door	  zonlicht	  is	  aangetast.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


