
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENBRUSH B.V. 

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de 
navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of 
uit de context anders blijkt:
a. Greenbrush: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Greenbrush 
B.V. gevestigd aan de Bijlestaal 7 te Broek op Langewijk, ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 73208515;
b. klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de 
uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf met wie Greenbrush een 
serviceovereenkomst is aangegaan;
c. serviceovereenkomst: de serviceovereenkomst tussen Greenbrush en de 
klant;
d. gehuurde: de toiletborstel + houder die Greenbrush voor verhuur 
beschikbaar stelt;
e. locatie: de locatie waar Greenbrush in opdracht van de klant het gehuurde 
aflevert en monteert of demonteert;

f. website: de website www.greenbrush.nl die door Greenbrush wordt 

beheerd;
g. partner: de samenwerkingspartner van Greenbrush die tevens de 
overeenkomst heeft ondertekend.

Artikel 2. Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen 
en offertes van Greenbrush, alsmede op alle serviceovereenkomsten tussen 
Greenbrush en de klant.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts 
geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn 
overeengekomen. 
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van 
de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien Greenbrush niet steeds strikte naleving van deze algemene 
voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van 
toepassing zijn, of dat Greenbrush in enigerlei mate het recht zou verliezen 
om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze 
algemene voorwaarden te verlangen.
2.5 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene 
voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige 
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De 
nietige of vernietigde bepalingen zullen door Greenbrush vervangen worden, 
waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke 
bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.6 Greenbrush heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en 
de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande overeenkomsten 
van toepassing te verklaren. De klant wordt via de e-mail van de nieuwe 
algemene voorwaarden in kennis gesteld en van de datum waarop de 
nieuwe algemene voorwaarden in werking treden.

Artikel 3. Aanbod
3.1 Het aanbod van Greenbrush is vrijblijvend.
3.2De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens 
hem aan Greenbrush opgegeven informatie waarop Greenbrush zijn aanbod 
baseert.
3.3 Kennelijke fouten of vergissingen in serviceovereenkomsten, e-
mailberichten of op de website van Greenbrush binden Greenbrush niet.

Artikel 4. Totstandkoming van de serviceovereenkomst en wijzigingen
4.1 De serviceovereenkomst komt tot stand:

a. Op het moment dat de klant, Greenbrush en de partner de 
serviceovereenkomst hebben ondertekend;
b. Indien geen gebruik wordt gemaakt van een partner, op het 
moment dat de klant en Greenbrush de serviceovereenkomst 
hebben ondertekend.

4.2 Wijzigingen op de serviceovereenkomst binden slechts Greenbrush 
nadat Greenbrush deze wijzigingen via de e-mail heeft bevestigd. De
extra kosten die Greenbrush maakt door de gewijzigde afspraken worden 
aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 5. Looptijd, verlenging en opzegtermijn
5.1 De serviceovereenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde tijd van 1 
jaar. Na het verstrijken van de looptijd wordt de serviceovereenkomst 
telkens stilzwijgend automatisch met 1 jaar verlengd, tenzij de 
serviceovereenkomst overeenkomstig artikel 5.2 wordt opgezegd.
5.2 De serviceovereenkomst kan tegen het einde van de looptijd worden 
opgezegd. Opzegging dient via de website te geschieden en met 
inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
5.3 De serviceovereenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd.

Artikel 6. Tarieven
6.1 Alle vermelde tarieven zijn excl. btw.
6.2 De huurprijs is inclusief het afleveren en monteren van het gehuurde.
6.3 De huurprijs is exclusief het demonteren van het gehuurde.
6.4 Greenbrush heeft het recht jaarlijks zijn tarieven te indexeren. De 
gewijzigde tarieven treden in werking op het moment dat de 
serviceovereenkomst wordt verlengd. De klant wordt minimaal 2 maanden 
voorafgaand aan de verlenging van zijn serviceovereenkomst van een 
tariefwijziging in kennis gesteld.

Artikel 7. Facturatie en betaling 
7.1 Indien gebruik wordt gemaakt van een partner, dan geschiedt facturatie 
door de partner en zijn de facturatie- en betalingsvoorwaarden van de 
partner van toepassing.
7.2 Indien geen gebruik wordt gemaakt van een partner, dan zijn de 
onderstaande facturatie- en betalingsafspraken van toepassing.
7.3 Facturatie geschiedt via de e-mail per kwartaal vooraf.
7.4 Betaling dient te geschieden binnen [aantal] dagen na de factuurdatum.
7.5 Indien de klant de factuur niet tijdig betaalt, dan heeft Greenbrush het 
recht de uitvoering van de serviceovereenkomst op te schorten totdat de 
factuur is voldaan. Greenbrush kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
de eventuele schade die de klant door een dergelijke opschorting lijdt.
7.6 Indien de klant niet tijdig betaalt, dan is de klant in verzuim en is de klant 
vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot 
aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente verschuldigd. 
Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, 
zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant.
7.7 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling 
van de klant zijn de vorderingen van Greenbrush op de klant onmiddellijk 
opeisbaar.
7.8 Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de 
verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering 
vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling 
door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 8. Afleveren, monteren en demonteren
8.1 De klant is verplicht Greenbrush duidelijk op de hoogte te stellen van 
de locatie waar het gehuurde gemonteerd dient te worden.
8.2 Na het einde van de serviceovereenkomst wordt het gehuurde door 
Greenbrush opgehaald en gedemonteerd. De demontagekosten 
bedragen € 9,- per gehuurde borstel.
8.3 Indien de klant tijdens de serviceovereenkomst gaat verbouwen, dan 
wordt het gehuurde op verzoek van de klant gedemonteerd, opgeslagen 
en na de verbouwing weer gemonteerd. De kosten hiervoor worden apart 
aan de klant in rekening gebracht.
8.4 In het kader van de (de)montage dient de klant voor het volgende 
zorg te dragen:
a. Dat Greenbrush tijdig toegang wordt verleend tot de locatie;
b. Dat de locatie beschikt over de eigenschappen die de klant aan 
Greenbrush kenbaar heeft gemaakt;
c. Dat Greenbrush voldoende ruimte heeft om het gehuurde te 
(de)monteren;
d. Dat Greenbrush ongestoord de (de)montagewerkzaamheden kan 
uitvoeren.
8.5 Indien de klant niet heeft voldaan aan artikel 8.4, dan heeft 
Greenbrush het recht extra kosten aan de klant in rekening te brengen, 
waaronder extra arbeidstijd door oponthoud.

Atikel 9. Service
9.1 Eenmaal per jaar worden de toiletborstels vervangen en worden, 
indien noodzakelijk, onderhoudswerkzaamheden aan de houders 
uitgevoerd.
9.2 Greenbrush maakt aan de klant kenbaar wanneer de toiletborstels 
worden vervangen.
9.3 Indien toiletborstels zijn vervangen of onderhoudszaamheden zijn 
uitgevoerd aan de houders, dan ontvangt de klant daarvan een melding 
via de e-mail.

Artikel 10. Uitvoeringstermijn
10.1 De door Greenbrush opgegeven uitvoeringstermijnen zijn niet als 
fatale termijn te beschouwen. 
10.2 In het geval dat een met de klant overeengekomen 
uitvoeringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, 
die in feite buiten de macht van Greenbrush ligt en niet aan zijn doen 
en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 
15 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch 
verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke 
gebeurtenis werd overschreden. 
10.3 Overschrijding van de opgegeven uitvoeringsstermijn geeft in geen 
geval recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

Artikel 11. Gebrek
11.1 Indien het gehuurde tijdens de serviceovereenkomst een gebrek 
vertoont, dan dient de klant Greenbrush daarvan zo spoedig mogelijk via 
de website op de hoogte te stellen. In een dergelijk geval zal Greenbrush, 
naar zijn keuze, het gehuurde kosteloos repareren of vervangen. Is het 
gebrek veroorzaakt door een handelen en/of nalaten van de klant of van 
een derde, dan worden de kosten voor het herstellen van het gebrek of 
voor het vervangen van het gehuurde aan de klant in rekening gebracht.
11.2 De aansprakelijkheid van Greenbrush is allen tijde beperkt tot 
hetgeen in artikel 14 is opgenomen.

Artikel 12. Verplichtingen van de klant
12.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Greenbrush 
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs 
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 
overeenkomst, tijdig aan Greenbrush worden verstrekt. 
12.2 De klant is gehouden Greenbrush onverwijld te informeren omtrent 
feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de 
overeenkomst van belang kunnen zijn.
12.3 De klant vrijwaart Greenbrush voor eventuele aanspraken van 
derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade 
lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
12.4 De klant is verplicht al het nodige te doen om het gehuurde in stand 
te houden, respectievelijk beschadigingen, verdwijning, vernieling, etc. te 
voorkomen.
12.5 Het is de klant niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming 
van Greenbrush:

a. Wijzigingen aan het gehuurde aan te (laten) brengen;
b. (Reparatie)werkzaamheden aan het gehuurde uit te (laten) 
voeren;
c. Het gehuurde te (laten) demonteren.

12.6 De klant zal het gehuurde uitsluitend gebruiken voor het doel 
waarvoor het gehuurde bestemd is. De klant zal het gehuurde 
behandelen als een goed huisvader.
12.7 De klant is vanaf het moment dat het gehuurde aan hem ter 
beschikking is gesteld aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, 
diefstal, vernieling of beschadiging van het gehuurde. Bij verlies of 
diefstal van het gehuurde of bij vernieling of beschadiging door 
onzorgvuldig gebruik van het gehuurde en het herstellen van het 
gehuurde onredelijk hoge kosten met zich meebrengt, dan wordt de 
nieuwprijs van het gehuurde aan de klant in rekening gebracht. Indien het 
gehuurde tegen redelijke kosten gerepareerd kan worden, dan worden de 
kosten voor deze herstelwerkzaamheden aan de klant in rekening 
gebracht.
12.8 De klant is verplicht in geval van diefstal van, verlies van of schade 
aan het gehuurde dit direct via de website aan Greenbrush te melden.
12.9 De klant zal het gehuurde niet aan derden verhuren, in bruikleen 
afstaan of anderszins ter beschikking stellen, zonder de voorafgaande 
toestemming van Greenbrush.
12.10 Ingeval van beslaglegging op het gehuurde of indien gegronde 
vrees bestaat dat zulks zal geschieden, dient de klant dit onverwijld aan 
Greenbrush te melden. Voorts dient de klant de beslaglegger onverwijld 
mede te delen dat het gehuurde eigendom is van Greenbrush. Bovendien 
is de klant verplicht actief mee te werken, teneinde Greenbrush de 
feitelijke macht over het gehuurde te verschaffen.
12.11 Greenbrush blijft te allen tijde eigenaar van het gehuurde, ongeacht 
de duur van de serviceovereenkomst.
12.12 De klant dient Greenbrush op eerste verzoek de mogelijkheid te 
geven het gehuurde te inspecteren.
12.13 Indien de klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke 
nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Greenbrush gehouden is, dan 
is de klant aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Greenbrush 
daardoor direct of indirect ontstaan.    

Artikel 13. Klachten
13.1 Klachten over het gehuurde of de (de)montagewerkzaamheden dienen zo 
spoedig na de ontdekking via de website aan Greenbrush kenbaar te worden.
13.2 Een klacht over een door Greenbrush gestuurde factuur dient binnen 
[aantal] dagen na de factuurdatum aan Greenbrush kenbaar te worden 
gemaakt.
13.3 Klachten schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en verjaring
14.1 Greenbrush kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige 
schade die een direct of indirect gevolg is van:
a. Een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn 
doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 
15 van deze algemene voorwaarden;
b. Enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel 
andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
14.2De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid 
en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Greenbrush is 
nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat 
de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De 
klant vrijwaart Greenbrush tegen alle aanspraken ter zake.
14.3 Greenbrush is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door 
onoordeelkundig gebruik van het gehuurde of door gebruik daarvan voor een 
ander doel dan daarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
14.4 Greenbrush is niet aansprakelijk voor schade indien de klant of een derde 
wijzigingen heeft aangebracht aan het gehuurde.
14.5 Indien de locatie niet over de eigenschappen beschikt die de klant aan 
Greenbrush kenbaar heeft gemaakt, dan is de klant aansprakelijk voor alle 
schade die Greenbrush daardoor lijdt dan wel voor alle extra kosten die 
Greenbrush daardoor moet maken.
14.6 Greenbrush is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of 
gevolgschade zoals: gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, 
bedrijfsstagnatie, vertragingsschade, arbeidskosten, reputatieschade, 
milieuschade, letselschade en opgelegde boetes.
14.7 Indien Greenbrush aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is 
de aansprakelijkheid van Greenbrush beperkt tot het bedrag van de door de 
verzekeraar van Greenbrush gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig 
geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt 
gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Greenbrush beperkt tot de betaalde 
huursom voor het gehuurde voor het kwartaal waarin de schadeveroorzakende 
gebeurtenis zich heeft voorgedaan.
14.8 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken 
hoofde ook jegens Greenbrush vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 
jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten 
en/of bevoegdheden jegens Greenbrush kan aanwenden.

Artikel 15. Overmacht
15.1 Onder overmacht wordt o.a. verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, 
oproer, brand, natuurramp, diefstal, stroomstoring, internetstoring, storing in 
het e-mailverkeer, virusinfectie of computervredebreuk door derden, 
weersomstandigheden, waterschade, molest, werkstaking, ziekte van een of 
meerdere personen die namens Greenbrush de serviceovereenkomst 
uitvoeren, transportmoeilijkheden, verkeersstoring, files, 
overheidsmaatregelen, wijzigingen in wet- en regelgeving.
15.2 Onder overmacht dient tevens te worden verstaan en niet-toerekenbare 
tekortkoming van een door Greenbrush ingeschakelde derde partij.
15.3 Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan zal Greenbrush de 
klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
15.4 Indien de overmachtssituatie langer dan 3 maanden heeft geduurd, dan 
heeft ieder der partijen het recht de serviceovereenkomst op te zeggen.

Artikel 16. Opschorting en ontbinding  
16.1 Greenbrush is gerechtigd de uitvoering van de serviceovereenkomst met 
onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de 
serviceovereenkomst Greenbrush ter kennis is gekomen omstandigheden 
goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. 
16.2 Greenbrush is bevoegd de serviceovereenkomst op te schorten of te 
ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de serviceovereenkomst of die 
voortvloeien uit deze algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt.
16.3 Greenbrush is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop 
ontbinding mogelijk is, gerechtigd de serviceovereenkomst met de klant zonder 
rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te 
ontbinden c.q. te beëindigen, indien de klant: 

a.Surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is 
verleend; 
b. In staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag 
heeft ingediend of in liquidatie treedt;
c. Zijn (betalings)verplichtingen jegens Greenbrush of jegens de 
partner niet nakomt.

16.4 Voorts is Greenbrush bevoegd de serviceovereenkomst te ontbinden 
indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming 
van de serviceovereenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid 
en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins 
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde 
instandhouding van de serviceovereenkomst in redelijkheid niet mag worden 
verwacht.
16.5 Indien Greenbrush tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op 
generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op 
enigerlei wijze ontstaan.
16.6 Indien de serviceovereenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van 
Greenbrush op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Greenbrush de 
nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de 
wet en serviceovereenkomst.
16.7 Greenbrush behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen, 
waaronder misgelopen omzet. 

Artikel 17 Persoonsgegevens
17.1 Greenbrush verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie 
over de verwerking van persoonsgegevens kan het privacy beleid van 
Greenbrush geraadpleegd worden, zie [link naar privacy beleid].

Artikel 18. Overdracht
18.1 Het is de klant niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van 
Greenbrush zijn rechtsverhouding met Greenbrush over te dragen aan een 
derde.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1 Op al de aanbiedingen en serviceovereenkomsten van Greenbrush, 
alsmede op de uitvoering daarvan door Greenbrush, is uitsluitend het 
Nederlands recht van toepassing.
19.2 Alle geschillen tussen de klant en Greenbrush worden voorgelegd aan de 
bevoegde rechter in het arrondissement waar Greenbrush gevestigd is.
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