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Bijlage bij servicecontract opslag winter-/zomerbanden bij Gerritsen Bandenservice 
 
1. De bewaarneming vindt plaats door opslag van de banden of band/wielcombinaties in een 

daartoe, naar inzicht van de bandenspecialist, geschikte opslagruimte. 
  
2. Het contract wordt aangegaan voor een periode van één jaar. Zonder opzegging wordt het 

contract verlengd voor eenzelfde periode, tenzij het contract door de klant tijdig voor afloop van 
de overeengekomen duur schriftelijk wordt opgezegd. De opzegtermijn bedraagt één maand. 

 
3. De Bandenspecialist heeft het recht de vergoeding jaarlijks aan te passen.  
  
4.1 Bij het niet wisselen van uw banden/wielen per seizoen brengt de bandenspecialist telkens de 

verschuldigde vergoeding voor opslag en verzekering met een factuur in rekening met een 
betalingstermijn van 30 dagen.  Het bedrag hiervoor in rekening te brengen bedraagt € 26,-- incl. 
BTW. 
 

4.2 Bij het niet voldoen van bovengenoemde rekening binnen de gestelde betalingstermijn worden 
de opgeslagen banden/wielen automatisch eigendom van Gerritsen Bandenservice. 

  
5.1.  Partijen kunnen het contract opzeggen, mits met een opzegtermijn van één maand. Opzegging 

moet altijd schriftelijk geschieden. Bij verzuim van de klant kan de bandenspecialist het contract 
zonder opzegtermijn terstond schriftelijk beëindigen. In geval van beëindiging haalt de klant de 
in bewaring gegeven zaken binnen één maand na beëindiging op onder gehoudenheid tot 
betaling van al hetgeen de klant aan de bandenspecialist verschuldigd is. 
  

5.2.  De klant verleent met het aangaan van dit contract aan de bandenspecialist volmacht tot 
onderhandse verkoop van de in bewaring gegeven zaken indien na beëindiging de in bewaring 
gegeven zaken niet binnen één maand na afloop van het contract zijn afgehaald. 

  
6. De in bewaring gegeven zaken worden op eerste verzoek van de klant onverwijld afgegeven, 

mits de klant al hetgeen heeft betaald wat de bandenspecialist van hem te vorderen heeft.  
 
7. De bandenspecialist neemt bij de bewaring de zorg van een goed bewaarder in acht. Daarbij kan 

de bandenspecialist een derde aanwijzen die de feitelijke bewaring uitvoert.   
 
8. De bandenspecialist geeft de zaken terug in de staat waarin hij deze heeft ontvangen. De klant 

controleert bij teruggave de staat van de zaken onverwijld. De klant wordt geacht de zaken door 
ontvangst te hebben aanvaard in de staat waarin de zaken zich bevonden bij het aangaan van de 
overeenkomst, tenzij de klant direct na ontvangst reclameert.  

  
9. Bewaring van winterbanden kan afgewisseld worden door bewaring van hetzelfde aantal 

zomerbanden en omgekeerd. In dat geval leggen partijen de wijzigingen van de in bewaring 
gegeven zaken vast in een wijzigingsblad. 
  

10. De adresgegevens die de klant opgeeft vormen zijn gekozen woonadres. De klant kan uitsluitend 
schriftelijk adreswijzigingen opgeven. Een door de bandenspecialist ontvangen adreswijziging is 
bepalend voor de gekozen woonplaats. 

  
11. Bij verkoop van de in bewaring gegeven zaken door de klant eindigt dit contract terstond. De 

klant is dan tevens verplicht de in bewaring gegeven zaken binnen veertien dagen af te halen 
onder betaling van al hetgeen hij aan de bandenspecialist nog verschuldigd is.  

  
12. Op dit contract zijn de  VACO-consumentenvoorwaarden van toepassing, voor zover hiervan in 

dit contract niet wordt afgeweken.  
 


