
ALGEMENE VOORWAARDEN SFEER 
EN KLEUR@HOME 

In deze voorwaarden wordt verstaan: 

Sfeer en kleur@home: Jacqueline 
Janssen 

Kleur- en interieuradvies en Creatieve 
workshops 

Schoutenring  58 

5981dt  Panningen 

Tel:0629363877 

Email: info@sfeerenkleur.nu 

K.v.K.:62078127 

BTWnr.097272887B02 

Reknr.NL73RABO0141937483 

 

Diensten: 

Sfeer en kleur@home geeft advies op het 
gebied van interieur voor particulieren en 
bedrijven. Sfeer en kleur@home verzorgt 
creatieve workshops. 

Opdrachtgever: 

Elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot 
Sfeer en kleur@home een contractuele 
relatie staat uit hoofde van een met Sfeer 
en kleur@home gesloten overeenkomst, 
of een andersoortige overeenkomst wenst 
aan te gaan. Met name wordt onder 
“opdrachtgever” ook verstaan degene in 
wiens opdracht en voor wiens rekening zal 
worden geleverd. 

Totstandkoming overeenkomst: 

Bij het aangaan van een overeenkomst 
met Sfeer en kleur@home in welke vorm 
dan ook, geeft de opdrachtgever te 
kennen akkoord te gaan met alle 
genoemde punten van de Algemene 
voorwaarden. Op alle overeenkomsten 
gesloten met Sfeer en kleur@home is het 
Nederlandse recht van toepassing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering van de overeenkomst: 

Sfeer en kleur@home zal de 
overeenkomst naar beste inzicht en 
vermogen en overeenkomstig de eisen 
van goed vakmanschap uitvoeren en op 
grond van de op dat moment bekende 
stand der wetenschap. Indien er voor 
zover een goede uitvoering van de 
overeenkomst dit vereist, heeft Sfeer en 
kleur@home het recht bepaalde 
werkzaamheden te laten verrichten door 
derden. Sfeer en kleur@home is niet 
aansprakelijk voor schade van welke aard 
dan ook. De opdrachtgever blijft te alle 
tijden zelf verantwoordelijk voor keuze en 
toepassing van het door Sfeer en 
kleur@home gegeven advies. 

Leveringsvoorwaarden: 

Alle diensten van Sfeer en kleur@home 
worden volgens afspraken tussen 
opdrachtgever en Sfeer en kleur@home 
uitgevoerd. Een door Sfeer en 
kleur@home opgegeven termijn voor het 
volbrengen van de diensten heeft een 
indicatieve strekking. Sfeer en 
kleur@home is nooit aansprakelijk voor 
vertragingen in de levering door derden. 
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De diensten van Sfeer en kleur@home 
worden met de uiterste zorgvuldigheid 
uitgevoerd. 

Aansprakelijkheid: 

Indien Sfeer en kleur@home aansprakelijk 
is, dan is die aansprakelijkheid als volgt 
begrenst: De aansprakelijkheid van Sfeer 
en kleur@home, voor  zover deze door 
haar aansprakelijkheidsverzekering wordt 
gedekt, is beperkt tot het bedrag van de 
door verzekeraar gedane uitkering. Indien 
de verzekeraar in enig geval niet tot 
uitkering overgaat of schade niet wordt 
gedekt, is Sfeer en kleur@home beperkt 
tot eenmaal de factuurwaarde van de 
opdracht (inclusief B.T.W.) althans dat 
gedeelte van de opdracht waarop de 
aansprakelijkheid betrekking heeft. 

Indien U deelneemt aan een creatieve 
workshop, dient U zorgvuldig om te gaan 
met gereedschap en materialen. 

Overmacht:     

Onder overmacht wordt in deze algemene 
voorwaarden verstaan naast hetgeen 
daaromtrent in de wet een jurisprudentie 
wordt begrepen, alle van buiten komende 
oorzaken, voorzien of niet voorzien 
waarop Sfeer en kleur@home geen 
invloed kan uitoefenen, doch waardoor 
Sfeer en kleur@home niet in staat is haar 
verplichtingen na te komen. Tijdens 
overmacht worden de verplichtingen van 
Sfeer en kleur@home opgeschort. Indien 
de periode langer duurt dan 2 maanden 
zijn beide partijen bevoegd de 
overeenkomst te ontbinden zonder dat er 
in dat geval een verplichting tot 
schadevergoeding bestaat. Indien Sfeer 
en kleur@home bij het intreden van de 
overmacht al gedeeltelijk aan haar 
verplichtingen heeft voldaan is zij 
gerechtigd het al uitgevoerde c.q. 
uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren 
en is de opdrachtgever gehouden deze 
factuur te voldoen als betreft het een 
afzonderlijk contract. 

 

 

De opdrachtgever kan de Algemene 
voorwaarden van Sfeer en kleur@home 
ten alle tijden inzien op de website 
http://www.sfeerenkleur.nu/.  
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