
        
 

Algemene Leveringsvoorwaarden 

 

 
Artikel 1  Toepasselijkheid 

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle 
opdrachtovereenkomsten waarbij TipiMagic diensten van welke aard 

ook aan opdrachtgever levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze 
algemene leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze 

uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen. 

 
Artikel 2  Totstandkoming van de opdracht  

 
Een dienstverleningsovereenkomst komt tot stand door ondertekening 

van de opdrachtofferte door opdrachtgever. De opdracht vangt aan 

wanneer de getekende opdrachtofferte door TipiMagic retour is 
ontvangen of wanneer per email akkoord is gegeven. 

 
Artikel 3  Uitvoering van de opdracht 

 

   1. Verplichtingen TipiMagic    
- TipiMagic is gehouden aan goede, ordentelijke en zorgvuldige 

uitvoering van de opdracht;  
- TipiMagic verplicht zich tot het leveren van deugdelijke, veilige en 
hygiënische materialen aan opdrachtgever. 

 
            2. Verplichtingen opdrachtgever 

- Opdrachtgever verleent alle medewerking aan TipiMagic, hoe genaamd 

ook, welke TipiMagic nodig acht bij de uitvoering van de opdracht.    
- Opdrachtgever gebruikt alle door TipiMagic verstrekte materialen 

uitsluitend binnenshuis; 
- Het is niet toegestaan de materialen van TipiMagic te gebruiken in een 

ruimte waar wordt gerookt; 

- Het is niet toegestaan huisdieren op of in de verstrekte materialen te 
laten verblijven. 

 
3. Annulering van de opdracht  

- De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de opdracht schriftelijk 

te annuleren.   
- Annulering van de opdracht kan tot 1 week vóór aanvang van de 

activiteit  kosteloos geschieden. 



- In geval van annulering korter dan 1 week is de opdrachtgever verplicht 

tot betaling van 50% van het geoffreerde bedrag. Deze zal worden 
verrekend met het voorschot.  

- In geval van annulering binnen 48 uur vóór aanvang van de activiteit is 

de opdrachtgever verplicht tot betaling van 100 % van het geoffreerde 
bedrag. 

 
 

4. Overmacht 

Indien zich een overmacht situatie voordoet is de partij aan wiens zijde 
de situatie zich voordoet verplicht dit onmiddellijk mondeling dan wel 

schriftelijk te melden. Partijen zullen vervolgens zo spoedig als mogelijk 
in overleg treden over al dan niet te ondernemen verdere actie(s), zoals 

bijvoorbeeld het verplaatsen van de datum waarop de opdracht kan 

worden uitgevoerd.      
 

 
 

 

Artikel 4  Tarieven, borg en facturering 

 

- De kosten zullen vóóraf worden vastgelegd in de opdrachtofferte.  
- Er dient een betaling van 50% van de geoffreerde kosten binnen 48 

uur na datum factuur en vóór aanvang van de opdracht aan Tipi 

Magic te zijn overgemaakt. Overmaking dient te geschieden op 
rekeningnummer NL 14 INGB 0009697052 onder vermelding van 

factuurnummer. 
- De resterende betaling van 50% van de geoffreerde kosten dient te 

geschieden binnen 48 uur voor aanvang van de opdracht op 

aangegeven bankrekeningnummer.  

- Vóóraf wordt een borgsom van EUR 75,- in rekening gebracht. Deze 
kan zowel contant als per overboeking worden voldaan. Indien alle 

materialen onbeschadigd en heel worden ingeleverd c.q. zijn 
opgehaald, zal de borg worden terugbetaald op dezelfde wijze als 

deze betaald is.    

   
 

 
Artikel 5    Ontbinding 

 

   TipiMagic en opdrachtgever zijn bevoegd de    
   overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden 
   voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de  
   opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en  
   billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich 
   anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat 
   ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid 
   niet mag worden verwacht. 
 
    



 

 
 

 

Artikel 6    Aansprakelijkheid 

 

   TipiMagic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor  schade welke 
   buiten haar aansprakelijkheidsverzekering valt. Tevens kan TipiMagic  

   nimmer aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade. Gebruik van 

   van materialen, meegeleverde decoratie en accessoires binnen elk thema 
   zijn geheel op eigen risico.   

 
 

 

 
Artikel 7  Slotbepaling  

 

- In het geval er een geschil ontstaat, welke voortvloeit uit de 
overeenkomst, zullen beide partijen trachten dit geschil gezamenlijk 

op te lossen. Indien dit onmogelijk blijkt, zal in het uiterste geval een  
door het NMI geregistreerd mediator gevraagd worden het proces te 

begeleiden om tot een oplossing te komen. De hieruit voortvloeiende 

kosten zullen 50/50 worden verdeeld tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer.       

- Op alle overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.    
   

 


