
Algemene Voorwaarden “De Zwart Allround-servicecontract” 
 

Artikel 1. Toepasselijkheid: 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op partijen bij “De Zwart Allround-

servicecontract” (hierna verder te noemen: “het servicecontract). 

Artikel 2. Werkzaamheden 
 

1. Het servicecontract omvat reparatiewerkzaamheden en dekt de werkzaamheden zoals deze 

zijn genoemd in het overzicht ‘onderdelen van het servicecontract’ (zie bijlage).  

 

2. (Nood)reparaties dienen door de contractant aan “De Zwart” worden gemeld en vinden 

uitsluitend plaats indien De Zwart dat technisch noodzakelijk acht. 

4. Het servicecontract omvat geen reparaties aan: uitsluitingen benoemen 

5. Wanneer de contractant een reparatieverzoek indient en op het afgesproken tijdstip niet in 

de woning aanwezig is, is de contractant voorrijkosten verschuldigd. ( bedraagt €35 ) 

6. De Zwart behoudt zich het recht voor om geen onderhoud of reparaties in het kader van het 

servicecontract niet te voeren indien er sprake is van een achterstand in de betaling, zonder 

dat er recht is op restitutie of compensatie. 

Artikel 3. Aanvraag servicecontract 
De aanvraag moet worden gedaan door (één van) de woningeigenaren of hoofd bewoners Het 

servicecontract gaat in op een maand na het tekenen van de overeenkomst. 

De Zwart bevestigt het sluiten van het abonnement per ommegaande per e-mail aan abonnee. 

Artikel 4. Abonnementskosten / betalingswijze / prijsaanpassingen 
De betalingen worden automatisch afgeschreven op de eerste van de maand  

  

Artikel 5. Looptijd / beëindiging / hernieuwde aanmelding 
5.1 Het servicecontract wordt aangegaan voor minimaal één jaar en wordt stilzwijgend 

verlengd. Na één jaar geldt een opzegtermijn van één maand , serviceabonnement eindigt na 

schriftelijke opzegging door een van de partijen. 

5.2 De Zwart kan eenieder uitsluiten van deelname aan het servicecontract indien evident 

sprake is van misbruik, oneigenlijk gebruik van het servicecontract of wanbetaling. 

Artikel 6. Wijziging algemene voorwaarden en samenstelling servicepakket 
6.1 Indien De Zwart de algemene voorwaarden van dit abonnement wil wijzigen, waaronder 

ook een wijziging van het servicepakket, informeert zij de contractant hierover ten minste een 

maand voordat de wijziging ingaat. Bij wijziging van de algemene voorwaarden staat het de 

contractant vrij om het servicecontract direct op te zeggen, ook binnen het eerste 

abonnementsjaar. In dit geval dient de opzegging wel plaats te vinden binnen dertig dagen 

nadat de wijziging aan de huurder bekend is gemaakt. 

6.2 De Zwart kan op enig moment besluiten om tot algehele opheffing van het 

serviceabonnement over te gaan. Hiervoor wordt eveneens de opzegtermijn van dertig dagen 

gehanteerd. Deze voorwaarden maken deel uit van het servicecontract van De Zwart. Bij de 

aanvraag van het servicecontract verklaart de contractant uitdrukkelijk akkoord te gaan met 

deze voorwaarden. 


