Flexashop oplevert. De kosten van het ophalen, ook eventuele
kosten die Flexashop in dat verband moet maken, komen voor uw
rekening. Retourzendingen moeten worden opgehaald binnen 30
dagen na ontvangst. Vanaf dag 31 wordt € 1,00 per pakket per dag
in rekening gebracht.

Specifieke voorwaarden Flexado B.V.
Flexashop
- versie 2021.v.1
1.1. Toepasselijkheid
Deze aanvullende voorwaarden zijn naast de algemene- en of
andere voorwaarden van Flexado van toepassing, indien gebruik
gemaakt wordt van Flexashop.
1.2. Werkzaamheden Flexashop
Indien u een Flexashop-abonnement (retourzendingen) heeft
afgenomen, dan:
a) zullen wij eventuele retourzendingen van uw webshop
aannemen;
b) u per e-mail op de hoogte stellen van de ontvangst van zaken,
dan wel de pakbon;
c) gedurende een met u afgesproken periode de zaken opslaan op
een van onze locaties tot een maximum van 30 dagen;
d) de met u afgesproken bedragen factureren.
1.3. Verzekeringen
U dient zelf te zorgen voor passende verzekering (zoals, maar niet
beperkt tot: verlies of beschadiging door onder andere diefstal,
inbraak, brand, water, storm of andere weersinvloeden) van de
zaken die u bij ons opslaat, laat retourneren. Het risico van
waardevermindering, beschadiging of tenietgaan van de zaken blijft
bij u/eigenaar berusten.
1.4. Verboden goederen
Flexashop zal de volgende zaken niet in ontvangst nemen:
• Zaken zwaarder dan 10 kg;
• Zaken groter dan 100 cm (lengte of breedte of hoogte)
• drugs;
• gevaarlijke zaken;
• levende dieren;
• bederfelijke zaken.
U dient ervoor te zorgen dat er geen zaken bij ons worden
opgeslagen of afgeleverd die, hetzij naar hun aard, hetzij door de
staat of de verpakking waarin zij zich bevinden, in strijd zijn met
wet- en regelgeving of een gevaar kunnen opleveren voor mens,
dier of milieu, of voor de eigendommen van Flexashop en/of onze
andere klanten. Als er zich een gevaar verwezenlijkt of een ongeval
gebeurt als gevolg van een of meer eigenschappen van de zaken
die u bij ons opgeslagen hield of had laten afleveren, vrijwaart u ons
voor alle daaruit voortvloeiende schade, inclusief schadeclaims die
derden tegen ons geldend zouden willen maken.
1.5. Wet- en rechtmatigheid
Flexashop is niet verplicht om onderzoek te doen naar de wet- en
rechtmatigheid en/of veiligheid van de zaken die u bij ons (laat)
opslaan. Door de zaken in ons gebouw te (doen) brengen,
garandeert u dat de zaken (inclusief hun verpakking) aan wet- en
regelgeving voldoen en niet gevaarlijk zijn.
1.6. In strijd met wet- of regelgeving
Indien wij aanleiding hebben om te vrezen dat de door u bij ons
opgeslagen of afgeleverde zaken gevaarlijk, schadelijk of in strijd
met wet- of regelgeving zijn, bent u verplicht om de zaken op ons
eerste verzoek onmiddellijk op te (laten) halen. Wij zijn in een
dergelijk geval geen vergoeding van kosten of schade verschuldigd.
1.7. Kosten
Indien wij kosten moeten maken om het spoedige afhalen van de
zaken mogelijk te maken en/of voorlopige (veiligheids-)
maatregelen te treffen in verband met de risico’s die aan de
betreffende zaken kleven, bent u verplicht om die kosten aan ons te
vergoeden.
1.8. Ophalen zaken
Indien de overeenkomst tussen u en Flexado eindigt, dient u ervoor
te zorgen dat de aan u toebehorende zaken bij het einde van de
overeenkomst door u zijn opgehaald. Partijen zullen het precieze
tijdstip en de wijze van ophalen in onderling overleg afspreken,
opdat het ophalen geen verstoring van de bedrijfsvoering van

1.9. Niet opgehaalde zaken
Indien uw zaken na het einde van de overeenkomst nog in onze
gebouwen/ op onze locaties aanwezig zijn, zijn wij gerechtigd (doch
niet verplicht) om deze te verplaatsen naar een opslagruimte. U
blijft verplicht om de zaken zo spoedig mogelijk op te halen. Alle
kosten en schade die het gevolg zijn van het moeten verplaatsen en
tijdelijk opslaan van uw zaken, komen voor uw rekening.
1.10. Verkoop van niet opgehaalde zaken
Indien wij aan het einde van de overeenkomst nog vorderingen op u
hebben, hetzij in de vorm van onbetaalde facturen, hetzij in de vorm
van een verplichting tot vergoeding van kosten of schade, zijn wij
gerechtigd (doch niet verplicht) om uw in onze gebouwen
aanwezige zaken in onze macht te nemen, deze voor uw rekening te
verkopen en onze vorderingen (waaronder de kosten van de
verkoop) op de opbrengst te verhalen.

