ALGEMENE VOORWAARDEN
BEHORENDE BIJ DE OVEREENKOMST TOT LEVERING VAN LEESMAPPEN DOOR LEESLAND
Gevestigd en kantoorhoudende aan de Jonge Voolweg 13, 1521 RH Wormverveer . Tel: 075-6127170
Algemene Bepalingen
1) De leesmap wordt verhuurd en blijft eigendom van Leesland m.u.v. de producten die niet worden geruild. Uitlenen
en/of verhandelen van de in de leesmap behorende tijdschriften is niet toegestaan
2) De leesmap dient na een week compleet te worden ingeleverd bij de bezorger. Indien de huurder hiermee in gebreke
blijft, zal Leesland het recht hebben de huursom voor de niet ingeleverd leesmap van de huurder te vorderen tot aan
het tijdstip dat genoemde leesmap wel wordt geretourneerd.
3) Indien een huurder zich op welke wijze dan ook niet aan zijn huurverplichtingen houdt, zal Leesland het rechts hebben
in buiten de boete van € 50,- een schadevergoeding te eisen van 60% van het volledige nog resterende huursom van
het contract.
4) Opzeggen kan schriftelijk naar ons post of mail adres (leesland@omniservice.nl). Een abonnement wordt aangegaan
voor minimaal een aan het welkomstgeschenk gekoppelde aantal betaalde leveringen en wordt daarna automatische
verlengd. Wij hanteren de wettelijke regels m.b.t. opzeggen van abonnementen. Informatie over de looptijd van uw
abonnement kunt u telefonische of per mail opvragen bij onze abonnementen administratie.
5) De huurder dient er voor zorg te dragen dat de betaling van de huursommen tijdig en op de overeengekomen wijze
geschiedt. Indien een huurder;
- die per week aan de bezorger betaald, 3 weken niet heeft betaald;
- die via automatische incasso betaalt, doch niet binnen 3 weken nadat de huursom verschuldigd
is Leesland in de gelegenheid stelt het verschuldigde bedrag automatisch te incasseren;
heeft Leesland het recht de bezorging te staken totdat het verschuldigde en evt. bijkomende kosten wordt voldaan.
De nalatige betaler heeft na betaling van de achterstand alleen recht op de regelmatige bezorging van de leesmappen
vanaf het moment van betaling.
6) Indien een huurder na te zijn aangemaand immer nog in gebreke blijft het verschuldigde huursom te voldoen, zal
Leesland het recht hebben om, buiten de onder 3 genoemde boete, een schadevergoeding en administratie kosten,
de vordering met wettelijke rente te verhogen volgens BW6 art.119 en 120, vanaf datum van ingebrekestelling. Alle
kosten door Leesland gemaakt ter incasso van haar vordering, zullen ten laste komen van de ingebreke blijvende
huurder. De buitenrechtelijke kosten van 15% over het uitstaande bedrag met een minimum van € 25,- excl. BTW en
rente komen uiteraard ook voor rekening van de huurder.
7) Prijswijzigingen resp. inhoudswijzigingen en wijzigingen in bezorgdag/tijd worden voorbehouden. Deze wijzigingen of
beschadigingen aan en niet kompleet zijn van de leesmap kunnen geen aanleiding voor de huurder zijn om voortijdig
het abonnement op te zeggen. Eventuele klachten zullen zo spoedig mogelijk worden behandeld en gecorrigeerd,
tenzij sprake is van overmacht.
8) Leesland behoudt zich het recht voor om uw aanvraag te weigeren, dan wel vooruitbetaling te vragen.
9) Alle mondelinge afspraken welke niet op de door de huurder getekende inschrijfbon staan vermeld zijn niet
rechtsgeldig.
10) Alle geschillen welke uit een abonnementsovereenkomst zullen voortvloeien, ook welke slechts door één der partijen
als zodanig worden ervaren, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.
11) Het aan de huurder uit te reiken welkomstgeschenk is gekoppeld aan een tevoren vastgestelde abonnementstermijn.
Leesland behoudt zich het recht voor, indien nodig, de huurder een alternatief aan te bieden van gelijke waarde.
Voor defecte welkomstgeschenken geldt een garantietermijn zoals door de producent is vastgesteld.
Betalingsbijdragen dienen uiterlijk bij aflevering contant te worden voldaan.
12) Leesland kent geen vakantiesluiting. Wij verhuren 52 weken per jaar. De tijdens uw vakantie niet door u ontvangen
leesmappen kunnen door u worden ingehaald na uw vakantie, een en ander in overleg met uw bezorger.
Indien tijdig door gegeven is het eveneens mogelijk de map tijdelijk op een ander (vakantie/familie/e.d.) adres te laten
bezorgen. Het abonnement kan i.v.m. uw vakantie maximaal 3 weken worden onderbroken en niet worden beëindigd.
14) a. Machtiging aan Leesland houdt in dat het verschuldigde huursom maandelijks of per kwartaal
automatisch van uw bank- of girorekening wordt afgeschreven.
b. U kunt tot 56 dagen na incassodatum de huursom terug laten boeken.
c. Mocht u tussentijds uw automatische machtiging willen beëindigen, kunt u ons hierover schriftelijk informeren.
d. Bij beëindiging van uw abonnement stopt de afgegeven machtiging automatisch.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15) Deze overeenkomst kan door u ongedaan worden gemaakt binnen 8 dagen na ondertekening. Dit kan met behulp van
deze strook schriftelijk geschieden en wel tot uiterlijk 6 dagen nadat u de overeenkomst hebt ondertekend. De annulering moet
gebeuren aan het navolgende adres: Leesland, Breedweer 16, 1541 AC Koog a/d Zaan.
Hierbij laat ik u weten dat ik afzie van de hierna omschreven overeenkomst:
Leesmap € ____________per week. Het abonnement zou in week _________ van start gaan.
De overeenkomst is gesloten d.d. __________________ op naam van ______________________________
Het adres ________________________________ post./woonplaats :________________________________
Datum: ______________________________ handtekening_______________________________________
____________________________________________________________________________________________________
INHOUD- EN PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

