Algemene Voorwaarden Sonesto Lockers as a Service (LaaS)
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Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Sonesto B.V. en een wederpartij met betrekking tot de ter
beschikkingstelling van een locker.
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Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst betreffende de terbeschikkingstelling van de locker komt tot stand door reservering via het internet, of, voor zover
reservering via het internet niet heeft plaatsgevonden, zodra de wederpartij zich de feitelijke macht heeft verschaft over een locker
met inachtneming van de daartoe voor die specifieke locker voorgeschreven procedure.
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Inhoud overeenkomst, acceptatie van de goederen en inspectie
Sonesto B.V. stelt een locker ter beschikking waarin goederen kunnen worden opgeborgen of opgeslagen voor een vooraf
overeengekomen termijn. De goederen dienen te worden afgehaald gedurende de openingstijden van het pand waarin de locker
zich bevindt en vóór het verstrijken van de overeengekomen termijn. De goederen worden slechts afgegeven nadat de
verschuldigde tarieven zijn voldaan.
Goederen waarvan de waarde groter is dan € 1.000,-- mogen niet in één locker worden opgeslagen. Bovendien mogen geen
kostbaarheden worden aangeboden of opgeslagen waaronder onder meer zijn te verstaan sieraden, kunstwerken, geld etc.
Worden, al dan niet met tussenkomst van Sonesto B.V., niettemin kostbaarheden of bagage ter waarde van meer dan € 1.000,00
geplaatst in een locker, dan wordt de overeenkomst geacht geen betrekking te hebben op die kostbaarheden, dan wel wordt zij
geacht slechts betrekking te hebben op die goederen die een gezamenlijke waarde vertegenwoordigen van € 1.000,--. De opslag
van goederen met een grotere waarde dan € 1.000,-- is voor het meerdere geheel voor risico van de wederpartij.
Op verzoek van Sonesto B.V., of één van haar hulppersonen, dient de inhoud van de locker te worden getoond. Sonesto B.V. of
één van haar hulppersonen, is bevoegd om de aangeboden goederen zonder opgave van redenen te weigeren. Sonesto B.V. of
één van haar hulppersonen is niet verplicht de waarde van de goederen vast te stellen. Overigens is Sonesto B.V., of één van haar
hulppersonen, te allen tijde bevoegd de ter beschikking gestelde locker te openen en de goederen te inspecteren.
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Overschrijding bewaartermijn of gebruikstermijn
Tenzij anders vermeld strekt de gebruikstermijn van de locker van het moment van opbergen tot uiterlijk de sluitingstijd op
dezelfde dag van het pand waar de locker zich bevindt.
Indien de goederen niet worden afgehaald binnen de overeengekomen termijn is Sonesto B.V., of één van haar hulppersonen,
bevoegd de goederen elders en/of tegen een hoger tarief op te slaan.
Indien na de overeengekomen termijn twee maanden zijn verstreken zonder dat de goederen zijn opgehaald heeft de wederpartij
afstand van haar rechten op de goederen gedaan. Sonesto B.V. is bevoegd de goederen op dat moment te verkopen of te
vernietigen, zonder dat de wederpartij enige aanspraak of vordering tegen Sonesto geldend kan maken.
Aansprakelijkheid
Sonesto B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor schade, diefstal dan wel vermissing van de goederen, voor zover dat te wijten is aan
het niet functioneren van de locker én (voor zover) deze schade van vermissing niet door een door de wederpartij afgesloten
verzekering wordt gedekt. Een locker wordt alleen dan geacht niet te functioneren, indien deze niet voldoet aan de specificaties
zoals genoemd op het productblad behorende bij het toegepaste type locker. De specificaties zijn te raadplegen via de website
van Sonesto B.V.
De aansprakelijkheid van Sonesto B.V. is in alle gevallen beperkt tot een bedrag van € 1.000,--.
De in dit artikel opgenomen beperkingen en/of uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten gunste van het personeel en
de hulppersonen van Sonesto B.V.
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Persoonsgegevens
Sonesto registreert vanuit het oogpunt van privacy geen persoonsgegevens van de wederpartij.
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Vervaltermijnen
Een vordering tot schadevergoeding op Sonesto B.V. vervalt indien deze niet binnen één (1) jaar nadat de schade is ontdekt of
redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Genoemde termijn is een verval termijn
en derhalve niet vatbaar voor stuiting als bedoeld in art. 3:137 BW.
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Nietigheid
Wanneer een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of (al dan niet in rechte) wordt vernietigd, blijven de
overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen dan in gezamenlijk overleg het nietige c.q. vernietigde gedeelte van
deze algemene voorwaarden vervangen door een bepaling die zoveel als mogelijk aansluit bij de inhoud en strekking van de
nietige/vernietigde bepaling(en).
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Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
Alle geschillen tussen Partijen omtrent de overeenkomst tussen Partijen en de uitvoering daarvan worden in eerste aanleg –
behoudens dwingendrechtelijke competentieregels – bij uitsluiting beslecht door de (Voorzieningenrechter van) de Rechtbank
Noord-Nederland, locatie: Leeuwarden.
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