
Algemene voorwaarden MG Periwigs 

Artikel 1- Identiteit van de onderneming 

Naam: MG Periwigs  

Vestigings- & bezoekadres:  

Pastoor Moormanstraat 96, 6219 AX Maastricht, Nederland 

Telefoonnummer: 06-31957724 

Bereikbaarheid: Van maandag tot vrijdag op afspraak.  

E-mail: info@mgperiwigs.com 

Website: www.mgperiwigs.com 

Kvk-nummer: 71198695 

BTW- identificatienummer: NL120916137B01 

Artikel 2 – Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  

Haarwerk: extra haar dat op het hoofd wordt aangemeten en geplaatst. Dit kan een pruik zijn die het 

hele hoofd bedekt of een toupet/ haarstukje dat een deel van het hoofd bedekt.  

Montuur: basis van tule t.b.v. een haarwerk, waarop haar kan worden geknoopt. 

Maatwerk: een montuur of haarwerk, aangepast en/of gerepareerd op basis van specifieke wensen 

van de koper. 

Ondernemer: de opdrachtnemer, die met de koper of opdrachtgever een overeenkomst aangaat of 

wil aangaan, hierna te noemen MG Periwigs.  

Koper: de afnemer/ opdrachtgever of een ieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat 

of wil aangaan.  

Consument: de opdrachtgever/ koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

Zakelijke koper: de opdrachtgever/ koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf 

Leverdatum: de in de overeenkomst bepaalde vaste dag, waarop de levering moet zijn verricht. 

Op afstand gesloten overeenkomst: de overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de 

overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op 

afstand, waarop de artikelen 6:230g t/m 6:230v van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn. 

Buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomst: een overeenkomst die gesloten wordt anders dan 

in de verkoopruimte van de ondernemer, zoals bedoeld in artikel 230g lid 1f BW.  

Artikel 3 – De Offerte  

1. De offerte is tot 14 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. De offerte is 

gebaseerd op de door de koper verstrekte gegevens en (eventuele) door de ondernemer gedane 

metingen en/of beoordelingen. MGPeriwigs kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden 

gehouden indien de consument/ zakelijke klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of 

aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  

2. De koper is verplicht de ondernemer te informeren over omstandigheden die de uitvoering van de 

overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover de koper die kende of behoorde te kennen.  

3. In de offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen: 

- Een volledige omschrijving van de te verrichten werkzaamheden; 

- De totale prijs. Voor consumenten is deze incl. BTW, voor zakelijke klanten excl BTW; 

- De leverdatum; 

- De aansprakelijkheid; 

4. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is 

MGPeriwigs daaraan niet gebonden en zal een nieuwe offerte opgemaakt worden.  

5. De offerte vermeldt de betalingscondities zoals die zijn bepaald voor consument en zakelijke klant; 
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6. Werkzaamheden die niet in de offerte staan vallen niet onder de overeenkomst en de in de offerte 

genoemde prijs. Kosten gemaakt voor het opmaken van een offerte kunnen door MGPeriwigs 

worden aangerekend indien deze intentie voorafgaand schriftelijk wordt kenbaar gemaakt en 

aanvaardt door de opdrachtgever; 

7. Een geplaatst order of een gegeven opdracht bindt MGPeriwigs eerst indien deze door hem 

schriftelijk is aanvaard; 

8. Een samengestelde prijsopgave verplicht MGPeriwigs niet tot het verrichten van een gedeelte van 

de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden 

niet automatisch voor toekomstige orders.  

9. Bij een overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte rusten op de ondernemer de 

(informatie)verplichtingen zoals bedoeld in artikel 6:230m t/m 6:230s van het Burgerlijk Wetboek.  

Artikel 4 – De overeenkomst  

Eigendomsvoorbehoud 

1. De ondernemer blijft eigenaar van de door hem aan de koper verkochte zaken die koper heeft 

ontvangen maar nog niet zijn betaald. De koper zorgt ervoor dat ontvangen onbetaalde zaken in 

nieuwstaat en onbeschadigd blijven, totdat de koopsom (en eventueel daarbij komende kosten) zijn 

betaald. Extra schade door waardevermindering komt voor rekening van de koper.  

2. De ondernemer is gerechtigd beeldopnames te maken van verrichte werkzaamheden ten behoeve 

van promotiedoeleinden.  

Zekerheidstelling bij zakelijke kopers 

3. Bij een overeenkomst met een zakelijke koper is de ondernemer gerechtigd alvorens te leveren of 

met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, voldoende zekerheid voor het 

nakomen van de betalingsverplichtingen van de koper te vorderen.  

Schadevergoeding bij zakelijke kopers 

4. De ondernemer is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke koper nimmer tot 

enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met 

name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade 

van derden, winstderving en dergelijke.  

Artikel 5 – Annulering 

Annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever komt voor rekening en risico van de 

opdrachtgever en ontslaat hem niet van zijn verplichting tot betaling.  

Bij een overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte heeft de consument een wettelijke 

bedenktijd van 14 dagen. Bij gebruikmaking van het ontbindingsrecht binnen deze termijn worden 

geen annuleringskosten gerekend.  

Gevolgen niet afhalen 

Het niet afhalen van het haarwerk ontslaat de consument niet van zijn verplichting tot betaling.  

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst door opdrachtnemer.  

1. MGPeriwigs is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te 

ontbinden, indien; 

a. de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 

b. na het sluiten van de overeenkomst MGPeriwigs ter kennis gekomen omstandigheden goede 

grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen; 

c. de koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de 

voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 

d. indien door de vertraging aan de zijde van de koper niet langer van MGPeriwigs kan worden 

gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is 

MGPeriwigs gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.  



2. Voorts is MGPeriwigs bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden 

voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich 

anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de 

overeenkomst in redelijkheid niet van MGPeriwigs kan worden gevergd.  

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van MGPeriwigs op de koper 

onmiddellijk opeisbaar. Indien MGPeriwigs de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij 

zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst; 

4. Indien MGPeriwigs tot opschorting of ontbinding overgaat , is hij op generlei wijze gehouden tot 

vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

5. Indien de ontbinding aan de koper toerekenbaar is, is MGPeriwigs gerechtigd tot vergoeding van 

de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.  

6. Indien de koper zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-

nakoming ontbinding rechtvaardig , dan is MGPeriwigs gerechtigd de overeenkomst terstond en met 

directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige 

schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de koper, uit hoofde van wanprestatie wel tot 

schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.  

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door MGPeriwigs, zal MGPeriwiwgs in overleg 

met de koper zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit 

tenzij de opzegging aan de koper toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor 

MGPeriwigs extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de koper in rekening gebracht. 

De koper is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij 

MGPeriwigs anders aangeeft.  

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van 

beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste 

van de koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer 

vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het MGPeriwigs vrij om de overeenkomst terstond 

en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige 

verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen 

van MGPeriwigs op de koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.  

ARTIKEL 6 – De leverdatum en levering 

1. De verwachte leverdatum wordt vastgelegd in de overeenkomst.  

2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een 

termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van 

een termijn dient de koper MGPeriwigs derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. MGPeriwigs dient 

daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de 

overeenkomst. Overschrijding van een overeengekomen termijn geeft de opdrachtgever geen recht 

op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Zij geeft evenmin de opdrachtgever het 

recht op enige uit deze of uit andere tussen partijen gesloten overeenkomsten voortvloeiende 

verplichtingen niet na te komen of op te schorten.  

3. De met de opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn gaat in op het ogenblik dat een voor 

MGPeriwigs  bindende overeenkomst tot stand is gekomen en bovendien alle voor de uitvoering van 

het werknoodzakelijke gegevens in het bezit van MGPeriwigs zijn, de noodzakelijke leveringen, 

werkzaamheden en voorzieningen, waartoe de opdrachtgever conform deze voorwaarden gehouden 

is, verricht, c.q. getroffen zijn en de betalingen indien en voor zover deze bij de opdracht dient te 

geschieden door MGPeriwigs is ontvangen.  

4. MGPeriwigs heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.  

 



ARTIKEL 7 – Plichten van de ondernemer 

1. De ondernemer voert de afgesproken zaken goed, deugdelijk en volgens afspraken in de 

overeenkomst uit.  

2. De ondernemer houdt zich aan de wettelijke voorschriften bij de uitvoering van de overeenkomst.  

 

ARTIKEL 8 – Plichten van de koper 

1. De koper is verplicht de ondernemer te informeren over feiten en/of omstandigheden die de 

uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover de koper die kende of behoorde te 

kennen. 

2. De koper stelt de ondernemer in de gelegenheid de zaken te leveren dan wel het werk te 

verrichten.  

3. De koper is verplicht zorg te dragen voor de zaken van de ondernemer die bij de koper zijn totdat 

de koopsom volledig is voldaan (zie ook artikel 4 lid 1).  

4. De koper die tegen het uitdrukkelijke advies van de ondernemer aandringt op het verrichten van 

bepaalde werkzaamheden is aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.  

ARTIKEL 9 – De betaling 

Koop en verkoop van maatwerk en niet-maatwerk 

1. Het staat MGPeriwigs vrij om voor aanvang van de werkzaamheden een aanbetaling van 50% te 

vragen op de overeengekomen som als voorschot op de te maken kosten. Van dit percentage kan 

afgeweken worden indien dat nadrukkelijk vooraf is afgesproken.  

Betaalbewijs en eigendom 

2. Ondernemer geeft de koper een betalingsbewijs, dat ook dient als eigendomsbewijs. 

3. Ondernemer draagt er zorg voor dat, ook voor derden, de eigendommen van kopers die bij de 

ondernemer achterblijven individueel bepaalbaar zijn door tenminste de naam van de eigenaar erop 

te vermelden.  

4. Indien de koper niet bij aflevering en overhandiging betaalt maar een factuur of betalingsverzoek 

ontvangt, dan staat hierop een redelijke betalingstermijn.  

Zakelijke kopers 

Niet-tijdige betaling 

5. Indien de koper niet tijdig betaalt, is hij automatisch in verzuim. De ondernemer zendt na het 

verstrijken van de factuurdatum een betalingsherinnering waarin hij de koper op zijn verzuim wijst 

en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering 

te betalen.  

6. De ondernemer is na verloop van de in lid 5 bedoelde termijn bevoegd zonder nadere 

ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer 

incassomaatregelen naamt, zijn de daaraan verbonden kosten conform de wettelijke regeling en tot 

ten hoogste 15% van de openstaande hoofdsom en met een minimum van €40 voor rekening van de 

koper.  

7. Als na het verstrijken van de termijn in de betalingsherinnering als genoemd n lid 5 nog steeds niet 

is betaald, brengt de ondernemer wettelijke rente in rekening vanaf het verstrijken van de van 

toepassing zijnde termijn voor de betaling genoemd in lid 5 tot de dag van ontvangst van het 

verschuldigde.  

Recht van retentie 

8. De ondernemer kan het recht van retentie (terughouding) uitoefenen, wanneer de koper 

tekortschiet in de voldoening van een opeisbare vordering, tenzij deze tekortkoming de 

terughouding niet rechtvaardigt. 



ARTIKEL 10 – Klachten, garantie en aansprakelijkheid  

1. Klachten m.b.t. reparaties van een bestaand haarwerk dienen direct bij aflevering te worden 

gemeld zodat duidelijk kan worden vastgesteld dat ze gevolg zijn van de door ondernemer verrichte 

werkzaamheden.  

2. Op reparaties kan geen garantie gegeven worden. Reparaties worden beschouwd als 

noodoplossing waarvan derhalve geen garantietermijn te bepalen ius.  

3. Voor de levering van monturen aan zakelijke kopers geldt het volgende:  

a. De koper dient na ontvangst te controleren of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde 

overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande 

zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering 

schriftelijk aan MGPeriwigs te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke 

omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat MGPeriwigs in staat is adequaat te reageren. De 

koper dient MGPerwigs in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.  

b. Indien de koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De koper blijft in dat 

geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.  

c. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de koper geen recht meer toe op 

herstel, vervanging of schadeloosstelling.  

d. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal 

MGPerwigs de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien 

retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door 

de koper, ter keuze van MGPeriwigs, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel 

vervangende vergoeding daarvoor aan de koper voldoen. In geval van vervanging is de koper 

gehouden om de vervangen zaak aan MGPeriwigs te retourneren en de eigendom daarover aan 

MGPeriwigs te verschaffen, tenzij MGPeriwigs anders aangeeft.  

ARTIKEL 11 – Overmacht 

1. MGPeriwigs is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de (zakelijke) koper 

indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, 

en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn 

rekening komt.  

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in 

de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- 

voorzien, waarop MGPeriwigs geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MGPeriwigs niet in staat 

is zijn verplichtingen na te komen.  

3. MGPeriwigs kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 

overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan veertien dagen, dan is ieder der 

partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade 

aan de andere partij.  

4. Voor zoveel MGPeriwigs ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de 

overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het 

nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MGPeriwigs 

gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De 

(zakelijke) koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke 

overeenkomst.  

ARTIKEL 12 – Nederlands recht 

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan 

Nederlands recht.  


