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hygiëne producten

KLANTGEGEVENS GEGEVENS WEDERVERKOPER

Bedrijfsnaam Naam

Postcode Woonplaats Vestigingsplaats

Telefoonnummer Telefoonnummer

Adres Adres

Contactpersoon Contactpersoon

Aantal bezoekers per dag ReferentieAantal toiletgroepen

VERBRUIKERS
OVEREENKOMST

ALL MAXIMUM 5 JAAR

Met deze overeenkomst 
vraagt de hieronder ge-
noemde klant de opgege-
ven producten aan, bij de 
hierna genoemde geauto-
riseerde wederverkoper 
van All care.

Voor elke dispenser betaalt de klant een eenmalige handling fee. De 

dispensers worden pas uitgeleverd na ontvangst van de handling fee. De 

klant is verplicht elk jaar van de overeengekomen gebruiksperiode voor 

elke ter beschikking gestelde dispenser de opgegeven hoeveelheid af te 

nemen die vermeld staat in de tabel.

Op de terbeschikkingstelling en het gebruik van de dispensers zijn 

uitsluitend de meegestuurde gebruiksvoorwaarden van toepassing.

DUUR OVEREENKOMST van tot
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Zeepdispenser 1000 ml kunststof 
navulbaar zwart

Art. nr: 3361

Zeepdispenser 900 ml kunststof 
navulbaar zwart

Art. nr: 3365

Spraydispenser 900 ml kunststof zwart 
navulbaar

Art. nr: 3366

Foamzeepdispenser 900 ml kunststof 
zwart navulbaar

Art. nr: 3367

Poetsroldispenser mini kunststof zwart

Art. nr: 3350

Poetsroldispenser midi kunststof zwart

Art. nr: 3352

Dispenserwaarde: €26,00

Dispenserwaarde: €26,10

Dispenserwaarde: €29,20

Dispenserwaarde: €31,80

Dispenserwaarde: €22,00

Dispenserwaarde: €26,50

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

PRODUCTEN EN DIENSTEN

Plastiqline Zwart
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Jumboroldispenser maxi kunststof zwart

Art. nr: 3323

Jumboroldispenser mini + restrol 
kunststof zwart

Art. nr: 3322

Jumboroldispenser mini kunststof zwart

Art. nr: 3320

Handdoekdispenser midi kunststof zwart

Art. nr: 3340

Handdoekdispenser midi kunststof zwart

Art. nr: 3340

2rolshouder kunststof zwart

Art. nr: 3300

Toiletborstelhouder zwart
Aantal

Totaal

Bruto prijs
Art. nr: 5765 €25,00

Dispenserwaarde: €27,50

Dispenserwaarde: €26,50

Dispenserwaarde: €21,50

Dispenserwaarde: €25,00

Dispenserwaarde: €25,50

Dispenserwaarde: €27,00

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal
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Luchtverfrisser kunststof zwart
Aantal

Totaal

Bruto prijs
Art. nr: 14249

Hygiënebak 8 liter kunststof zwart
Aantal

Totaal

Bruto prijs
Art. nr: 5748

Afvalbak half open 23 liter
Aantal

Totaal

Bruto prijs
Art. nr: 5790

Zeepdispenser 1000 ml kunststof 
navulbaar wit Aantal

Art. nr: 3261

Foamzeepdispenser 1000 ml kunststof 
navulbaar wit Aantal

Art. nr: 3262

2rolshouder kunststof wit
Aantal

Art. nr: 3200

€49,00

€35,00

€41,50

Dispenserwaarde: €23,50

Dispenserwaarde: €27,50

Dispenserwaarde: €23,75

Plastiqline Wit
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Jumboroldispenser mini kunststof wit

Art. nr: 3220

Jumboroldispenser mini + restrol 
kunststof wit

Art. nr: 3222

Jumboroldispenser maxi kunststof wit

Art. nr: 3223

Handdoekdispenser midi kunststof wit

Art. nr: 3240

Handdoekroldispenser kunststof wit mini

Art. nr: 14160

Poetsroldispenser mini kunststof wit

Art. nr: 3250

Poetsroldispenser midi kunststof wit

Art. nr: 3252

Dispenserwaarde: €18,95

Dispenserwaarde: €22,50

Dispenserwaarde: €24,75

Dispenserwaarde: €22,70

Dispenserwaarde: €83,00

Dispenserwaarde: €19,50

Dispenserwaarde: €23,50

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal
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Luchtverfrisser kunststof wit
Aantal

Totaal

Bruto prijs
Art. nr: 14242

Afvalbak kunststof met kniebediening 20 
liter Aantal

Totaal

Bruto prijs
Art. nr: 5666

Toiletborstelhouder kunststof
Aantal

Totaal

Bruto prijs
Art. nr: 5594

Hygiënebak 8 liter kunststof wit
Aantal

Totaal

Bruto prijs
Art. nr: 5645

Afvalbak kunststof 43 liter open
Aantal

Totaal

Bruto prijs
Art. nr: 5650

Afvalbak kunststof 23 liter open
Aantal

Totaal

Bruto prijs
Art. nr: 5651

Hygiënebak kunststof 23 liter
Aantal

Totaal

Bruto prijs
Art. nr: 5653

€39,00

€83,50

€23,50

€33,00

€40,00

€32,50

€44,00
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Totaalbedrag

Afvalbak kunststof 43 liter swing
Aantal

Totaal

Bruto prijs
Art. nr: 5656

Afvalbak kunststof 23 liter swing
Aantal

Totaal

Bruto prijs
Art. nr: 5657

Afvalbak met kniebediening 8 liter 
kunststof Aantal

Totaal

Bruto prijs
Art. nr: 5665

Hygiënebak met kniebediening 8 liter
Aantal

Totaal

Bruto prijs
Art. nr: 5667

€44,00

€39,00

€63,00

€79,00
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VOORWAARDEN

Algemene bruikleenvoorwaarden All Care B.V.

Artikel 1. Object van deze overeenkomst.
Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur of uitleen van de in de overeenkomst genoemde 
goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen enerzijds All Care B.V., en ander-
zijds een in de overeenkomst met name genoemde bruiklener, verder te noemen bruiklener.

Artikel 2. Duur van de overeenkomst.
2.1. Deze overeenkomst is gesloten voor een vooraf vastgestelde periode.
2.2. Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuur/ uitleen contract, geldt een gedeelte van een 
dag als een gehele dag.

Artikel 3. Levering en terugbezorging.
3.1. De bruiklener dient zelf de gehuurde goederen bij beëindiging van het huur/ uitleen contract, aan 
de verhuurder terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen,
Indien All Care B.V. zich zal belasten met het brengen en/ of terugbezorgen van de bruikleengoederen 
zal zulks geschieden voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeenge-
komen.

Artikel 4. Leveringstermijn.
Indien All Care B.V. zich jegens bruiklener heeft verplicht de bruikleengoederen aan de huurder te 
bezorgen, zal de verhuurder er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan
de overeengekomen leveringstermijn te houden.

Artikel 5. Reclame en controle op goede staat van de goederen.
5.1. De bruiklener is verplicht terstond na de (op)levering van het werk en/ of de goederen, deze gron-
dig te inspecteren op gebreken dan wel het verwachtingspatroon daarvan. Indien het een of ander 
onjuist mocht zijn dient de bruiklener All Care B.V.
terstond op de hoogte te brengen. Indien de bruiklener niet onverwijld (uiterlijk binnen
24 uur) na de dag van (op)levering All Care B.V. wijst op gebreken, die bij grondig
onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin de bruik-
leen goederen zijn geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

Artikel 6. Verplichtingen bruiklener.
6.1. De bruiklener is verplicht de goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeen-
komst te gebruiken en in het bijzonder om;
a. De goederen overeenkomstig de bedienings- en overige voorschriften o.a. ten aanzien
van toezicht, die aan bruiklener bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en/ of overhandigd, 
te behandelen;
b. Geen veranderingen aan de goederen aan te brengen;
c. All Care B.V. ten allen tijde toegang tot de goederen te verschaffen;
d. Aanspraken van derden op de bruikleen goederen af te wijzen en All Care B.V. te vrijwaren;
e. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van All 
Care B.V. te doen geschieden.
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6.2. De bruiklener dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschik-
ken:
a. De voor de goederen benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen 
enz.);
b. Het terrein c.q. de ruimte waar de goederen dienen te worden geplaatst;
c. Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/ of afvoer van goederen;
d. Aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en 
andere voor de uitvoering van de goederen benodigde energie;

Artikel 7. Reparatie.
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, 
het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden 
beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan bruiklener in rekening gebracht.

Artikel 8. Verzekering.
De bruiklener draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de goederen gedurende
de tijd dat deze ter beschikking van de bruiklener zijn gesteld en de bruiklener zal daartoe de goederen 
zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging, etc., 
o.a. ten gevolge van brand.

Artikel 9. Schade en gebreken.
9.1. De buiklener is verplicht elke schade en elk gebrek aan de goederen onmiddellijk aan All Care B.V. te 
melden. Zonder toestemming van All Care B.V. mag bruiklener niet tot reparatie overgaan. Veranderingen 
en/ of reparatie aan de goederen zal de All Care B.V. slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, 
werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.
9.2. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door 
derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan 
worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de bruiklener in rekening 
gebracht.

Artikel 10. Aansprakelijkheid.
10.1. Voor schade die de bruiklener aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de goederen 
veroorzaakt, is All Care B.V. in beginsel niet aansprakelijk. Bruiklener zal All Care B.V. ter zake voor alle 
aanspraken van derden vrijwaren.
10.2. De bruiklener is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voorvloeien uit het 
gebruik van de goederen door hem dan wel door derden.

Artikel 11. Mededelingsverplichtingen bruiklener.
11.1. Bruiklener dient All Care B.V. onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op bruiklener zijn 
roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde goederen of indien op enige an-
dere wijze de eigendomsrechten van de All Care B.V. dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval 
van faillissement van de bruiklener, indien bruiklener surséance van betaling aanvraagt of zijn betaling 
om andere reden heeft gestaakt.

Artikel 12. Opzegging/ ontbinding.
12.1. De overeenkomst voor de vastgestelde periode kan door partijen met onmiddellijke ingang worden 
opgezegd. De opzegging door de bruiklener kan slechts geschieden door volledige betaling van de totale 
dispenser/goederenwaarde te voldoen, zonder aftrek van enige kosten.
12.2. Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt 
is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van All Care B.V. worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, 
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dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de bruiklener de goederen niet of gebrek-
kig zou hebben schoongemaakt, is All Care B.V. gerechtigd de bruiklener de reparatie c.q. reinigingskos-
ten in rekening te brengen.
12.3. Indien de bruiklener met enige verplichting in gebreke blijft is All Care B.V. bevoegd de huurovereen-
komst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbon-
den te beschouwen.
12.4. Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is All 
Care B.V. gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag 
gelijk aan de goederenwaarde, onverminderd het recht van All Care B.V. op verdere schadevergoeding.

Artikel 13. Wijzigingen.
Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengeko-
men. Mondelinge nevenafspraken ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt zijn 
niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Artikel 14. Betaling.
14.1. De wijze van betaling zal in onderling overleg worden bepaald.

Artikel 15. Toepasselijk recht.
Op alle door All Care B.V. gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen zijn uitsluitend het Ne-
derlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te 
zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 16. Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de 
enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter

all-care.eu

Verstrekker: 
All Care B.V. Wederverkoper: Eindgebruiker:

Naam: Naam: Naam:

Functie: Functie: Functie:

Datum: Datum: Datum:

Handtekening: Handtekening: Handtekening:

VOOR AKKOORD

De bruiklener verklaart van het de voorwaarden kennis te hebben genomen en het/de onder sub a) vermelde 
goed(eren), met inachtneming van deze bepalingen in bruikleen te zullen nemen. All Care B.V. zal de bruiklener 
een door haar ondertekend exemplaar doen toekomen.

formulier verzendenformulier wissen
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