OVEREENKOMST ABONNEMENT MATZ UNLIMITED
Partijen komen het volgende overeen:
1

Abonnement

1.1 Keuze:
Klant sluit hierbij een Matz Carwash Unlimited abonnement af voor
het maandelijks onbeperkt wassen van zijn/haar auto met het
wasprogramma MATZ PREMIUM voor een bedrag van € 29,50 inclusief
btw per maand.
1.2 Klant ontvangt een waspas. De waspas staat op naam, is niet
overdraagbaar, en is niet te gebruiken voor handelaarsplaten,
taxibedrijven en rijscholen. De waspas is onlosmakelijk verbonden
aan (het kenteken van) de auto van klant. Het kenteken kan
maximaal 2 keer per jaar gewijzigd worden, met een bewijs van
verkoop van de auto.
1.3 De klant ontvangt van Matz Carwash een waspas. Hiervoor betaald
de klant eenmalig een borg van €29,50.
2

Duur

2.1 Deze overeenkomst gaat in op de eerste dag van de volgende maand
en is aangegaan voor een periode van één jaar.
2.2 Tussentijdse opzegging door Klant is niet mogelijk.
3

Betaling

3.1 Betaling dient te geschieden zonder recht op korting, opschorting
of verrekening midddels automatische incasso door Matz Carwash.
3.2 Indien de klant de betalingstermijn overschrijdt, is de klant van
rechtswege in verzuim en is de klant vanaf dat moment aan Matz
Carwash een wettelijke rente verschuldigd.
3.3 Bij meerdere malen weigering of stornering (te weten tweemaal)
van de automatische incasso is Matz Carwash gerechtigd
incassokosten in rekening te brengen.
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Gebruik waspas

4.1 De waspas blijft te allen tijde eigendom van Matz Carwash. Klant
is gehouden de waspas onverwijld na beëindiging van de
overeenkomst bij Matz Carwash in te leveren.
4.2 Indien Klant hiermee in gebreke blijft is Klant aan Matz Carwash
een direct opeisbare boete van € 25,00 verschuldigd.
4.3 In geval van verlies, diefstal, misbruik, vervalsing en
dergelijke van de waspas dient Klant dit onverwijld na ontdekking
aan Matz Carwash te melden. Matz Carwash zal vervolgens zo
spoedig mogelijk tot blokkering van de waspas overgaan.
4.4 Klant is aansprakelijk voor de gevolgen van onbevoegd gebruik
(zoals in geval van verlies, diefstal, misbruik, vervalsing en
dergelijke van de waspas. Ook de kosten verbonden aan de
vervanging van de waspas ad. € 10,00 komen voor rekening van
Klant.
5

Algemene voorwaarden en SEPA formulier

5.1 Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Matz
Carwash van toepassing, deze zijn te vinden op de website van
Matz Carwash.
5.2 Als bijlage 1 is aan deze overeenkomst gehecht het door Klant
ingevulde SEPA formulier ten behoeve van de automatische incasso.
6

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

6.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
6.2 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar
aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere
overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn zullen worden
beslecht door de Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen.
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