Artikel 1 - Toepasselijkheid
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten
van ons terzake het verrichten van diensten, aanneming van werk en tot levering van zaken
ten behoeve van de wederpartij.
1.2
Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die
met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te
sluiten, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en
erfgename(n).
1.3
Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
overeenkomsten, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van de wederpartij naar zijn
eigen of andere algemene voorwaarden. Wij wijzen uitdrukkelijk de door de wederpartij
van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en zullen deze dan ook
nimmer accepteren.
1.4
Wijzigingen en/of aanvullingen op de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden
alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel of ondergeschikten
van ons, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 2 - Aanbod
2.1
Alle aanbiedingen geschieden door ons volgens een gelijktijdig ingediende volledige
omschrijving van de werkzaamheden eventueel met tekeningen. Alle aanbiedingen zijn
gebaseerd op de uitvoering in normale werktijden en onder normale omstandigheden.
2.2
Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.
2.3
Alle door ons verstrekte aanbiedingen, tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen
en berekeningen en overige op de offerte/opdracht betrekking hebbende stukken, blijven
uitdrukkelijk onze eigendom. Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten op deze
documenten rusten bij ons.
De documenten mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het
oogmerk bij een ander een offerte voor dezelfde werkzaamheden te verkrijgen. Zij mogen
evenmin worden gekopieerd of anderszins worden vermenigvuldigd.
2.4
Indien de aanbieding niet binnen drie maanden door een opdracht wordt gevolgd, dient de
wederpartij op eerste verzoek van ons, de offerte met alle daarbij behorende tekeningen,
technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen binnen 14 dagen, franco aan ons
te retourneren.
2.5
Indien aan ons door de wederpartij geen opdracht wordt verleend en/of indien de
wederpartij ondanks ons verzoek de offerte met de daarbij behorende bescheiden niet
retourneert, zijn wij gerechtigd een vergoeding aan de wederpartij in rekening te brengen
ad maximaal 2% van het bedrag van de aanbieding tenzij anders schriftelijk is
overeengekomen. Dit bedrag dient te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 14.
Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst
3.1
Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen nadat wij een opdracht
schriftelijk hebben aanvaard en bevestigd, danwel nadat wij met de uitvoering van de
overeenkomst zijn begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist
en volledig weer te geven.
3.2
Wij zijn bevoegd om -indien wij dit noodzakelijk danwel wenselijk achten- voor een juiste
uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten
aan de wederpartij zullen worden doorberekend, conform de verstrekte prijsopgaven. Zo
mogelijk en/of zo nodig zullen wij hieromtrent met de wederpartij overleg voeren.
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Artikel 4 - Prijzen
4.1
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door ons opgegeven
prijzen exclusief B.T.W. en gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum
geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten,
vrachten, assurantiepremies en andere kosten.
4.2
In geval van verhoging van één of meer kostprijsbepalende factoren, zijn wij gerechtigd de
orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, met dien verstande dat reeds bekende
toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging door ons zullen worden vermeld.
Artikel 5 - (Op)Levering
5.1
De in de aanbiedingen, bevestigingen en overeenkomsten genoemde
(op)leveringstermijnen, worden naar beste kunnen opgegeven en zullen zoveel mogelijk in
acht worden genomen doch zij zijn niet bindend. (Op)Leveringstermijnen zijn niet te
beschouwen als "fatale" termijnen in de zin van het Burgerlijk Wetboek.
5.2
Overschrijding van de opgegeven (op)leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook,
geeft de wederpartij niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst
of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende
overeenkomst of uit enig andere, met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst
mocht voortvloeien.
5.3
Wij zullen zoveel mogelijk in overleg treden met onze wederpartij indien wij overschrijding
van de (op)leveringstermijn zien aankomen.
5.4
Wanneer door ons aan de wederpartij verkochte zaken, na het verstrijken van de
(op)leveringstermijn, door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan deze bij ons ter zijne
beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
5.5
In geval van de aanneming van werk wordt het werk als opgeleverd beschouwd:
a. wanneer wij aan de wederpartij schriftelijk danwel mondeling kennis hebben gegeven
van de voltooiing van het werk en de wederpartij het werk heeft goedgekeurd;
b. na verloop van acht dagen nadat wij schriftelijk aan de wederpartij hebben
medegedeeld dat het werk voltooid is en de wederpartij heeft nagelaten het werk binnen
de termijn van acht dagen op te nemen;
c. bij ingebruikneming van het werk door de wederpartij, met dien verstande dat door
ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt
beschouwd.
Artikel 6 - Meer- en minderwerk
6.1
De wederpartij heeft het recht vóór of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijzigingen
aan te brengen. Slechts meerwerk dat als zodanig is opgedragen zal voor uitvoering en
betaling in aanmerking komen. Meerwerk dient schriftelijk aan ons te worden opgedragen.
Indien wij geen schriftelijke opdracht ontvangen doch meerwerk op verzoek van de
wederpartij wel door ons wordt uitgevoerd, laat dit onverlet de aanspraken van de
wederpartij op de uitvoering van het meerwerk en de aanspraken van ons op de betaling
daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het
meerwerk als zodanig is opgedragen.
6.2
Wij hebben het recht de extra kosten die zijn ontstaan als gevolg van de navolgende
oorzaken aan de wederpartij in rekening te brengen:
a. wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten onze schuld dienen te worden
gewijzigd of niet onder normale omstandigheden of zonder onderbreking kunnen worden
uitgevoerd;
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6.3

b. wanneer overheidsvoorschriften, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aan
ons niet bekend waren of bekend konden zijn, van kracht worden.
Indien bij de eindafrekening blijkt, dat het totaal van de in dit artikel genoemde posten een
vermindering van onze aannemingssom ten gevolge heeft, hebben wij recht op een bedrag
gelijk aan 15% van deze vermindering.

Artikel 7 - Uitstel door de wederpartij
7.1
De wederpartij is gerechtigd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk uit te stellen.
7.2
De door ons tengevolge van het uitstel van de wederpartij te maken kosten en eventueel
geleden schade dienen terstond en zonder nadere ingebrekestelling door de wederpartij
aan ons te worden vergoed. Indien het uitstel langer duurt dan veertien (14) dagen kunnen
wij bovendien vorderen dat het reeds door ons uitgevoerde werk geheel wordt
afgerekend, ongeacht eventuele andersluidende betalingsbedingen. Indien het uitstel
langer duurt dan achtentwintig (28) dagen zijn wij gerechtigd het werk in onvoltooide staat
te beëindigen, dat wil zeggen de overeenkomst te ontbinden, onder gehoudenheid van de
wederpartij tot vergoeding van alle daaruit voor ons voortvloeiende kosten en schade.
Artikel 8 - Transportrisico
8.1
De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere
aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als een goed
huisvader/koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen.
8.2
De verzending van de zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van de wederpartij,
zelfs in het geval de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en
dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschade voor rekening en risico van de
afzender is.
Artikel 9 - Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)
9.1
Wij zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien wij daartoe verhinderd
zijn als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan onze schuld, noch krachtens
wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor onze rekening komt.
Onder "overmacht" wordt onder meer begrepen, maar niet beperkt tot, werkstaking,
bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand,
overheidsmaatregelen, in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij
ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede toerekenbare tekortkomingen van onze leveranciers
waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.
9.2
Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht
oplevert zich niet meer voordoet.
9.3
Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan zijn wij gerechtigd de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De wederpartij is in dat geval niet
gerechtigd schadevergoeding te vorderen.
9.4
Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de
betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtsveroorzakende
omstandigheid is gebleken.
Artikel 10 - Garantie en aansprakelijkheid
10.1 Wij garanderen de juiste uitvoering van onze werkzaamheden voor een periode van één (1)
jaar.
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Kleine gebreken die worden geconstateerd bij de oplevering, zullen door ons zo spoedig
mogelijk worden hersteld en kunnen voor de wederpartij geen reden zijn tot onthouding
van goedkeuring van de oplevering. Wij zijn slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk
herstel van gebreken waarvan de oorzaak aan ons is toe te rekenen en die voorts binnen
de garantietermijn en binnen dertig (30) dagen na ontdekking schriftelijk ter onze kennis
zijn gebracht.
Onverminderd de garantiebepalingen sluiten wij uitdrukkelijk iedere verdergaande
aansprakelijkheid jegens de wederpartij uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook
ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade zoals, gevolgschade of
bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet
of grove schuld van ons, onze werknemers of hulppersonen.
Wij zijn eveneens niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het
gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de
wederpartij het heeft aangeschaft.
Indien en voor zover er op ons enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan
ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor het werk is
uitgevoerd, vast te stellen aan de hand van de factuur die betrekking heeft op de
overeenkomst, met dien verstande dat wij uitsluitend aansprakelijk zullen zijn tot het
bedrag waarvoor wij verzekerd zijn.
De wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden
door of in verband met de door ons uitgevoerde werkzaamheden en afgeleverde zaken.

Artikel 11 - Klachten
11.1 Tenzij anders is overeengekomen wordt door ons van de materialen en grondstoffen de
normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt. Keuring dient door de wederpartij bij de
aankomst van de bouwstoffen op het werk, eventueel op overeengekomen monster, te
geschieden. Door de wederpartij alsdan niet gekeurde bouwstoffen worden geacht door
hem te zijn goedgekeurd.
11.2 De wederpartij is bevoegd bouwstoffen door derden te doen onderzoeken. De daaraan
verbonden kosten komen voor zijn rekening, behoudens indien dit onderzoek tot afkeuring
leidt, in welk geval de kosten voor rekening van ons komen, tenzij het betreft bouwstoffen
die door de wederpartij of ingevolge zijn opdracht door derden ter beschikking zijn gesteld
of bouwstoffen die geleverd zijn door een door de wederpartij aangewezen leverancier.
In geval van afkeuring van bouwstoffen kan een der partijen vorderen dat een in onderling
overleg getrokken en door beiden gewaarmerkt verzegeld monster daarvan wordt
bewaard.
11.3 Inzake geleverd en niet aan voorafgaande keuring onderworpen bouwstoffen geldt een
klachttermijn van dertig (30) dagen na aflevering. Binnen deze tijd dienen klachten
rechtstreeks schriftelijk te worden ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en de
grond van de klacht.
Klachten terzake facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend binnen dertig
(30) dagen na verzenddatum van de facturen.
11.4 Na het verstrijken van de klachttermijn wordt de wederpartij geacht het geleverde,
respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door
ons in behandeling genomen.
11.5 Indien een klacht door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht de
ondeugdelijke produkten te vervangen, zonder dat de wederpartij recht heeft op
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
051113

pagina 4 van 6

11.6
11.7
11.8

Het indienen van een klacht ontslaat de wederpartij niet van zijn betalingsverplichtingen
ten opzichte van ons.
Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke
toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.
De wederpartij dient te allen tijde ons in de gelegenheid te stellen een eventueel gebrek te
herstellen.

Artikel 12 - Risico wederpartij
12.1 De wederpartij is verplicht voor zijn rekening het werk, waaronder mede begrepen het
gebouwde of het te bouwen object waaraan het werk wordt uitgevoerd, te verzekeren
tegen alle materiële schade.
12.2 Afkomende materialen zijn eigendom van ons. Voor de door ons voor de uitvoering van het
werk benodigde materialen draagt de wederpartij het risico van het verlies en/of de
beschadiging, van het moment af waarop zij op het werk zijn aangevoerd, gedurende de
tijd, dat zij aldaar buiten de normale werktijden en/of niet onder direct toezicht van ons
verblijven.
Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud
13.1 De eigendom van alle door ons aan de wederpartij geleverde zaken blijft bij ons zolang de
wederpartij de vorderingen van ons uit hoofde van de overeenkomst of gelijksoortige
overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de wederpartij de verrichte of nog te
verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft
voldaan en zolang de wederpartij de vorderingen van ons wegens het tekortschieten in de
nakoming van deze verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen
terzake van boete, rente en kosten.
13.2 De door ons geleverde producten kunnen door de wederpartij in het kader van diens
normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, maar mogen niet in pand
worden gegeven of anderszins tot zekerheid strekken voor een vordering van een derde.
13.3 In geval van een omstandigheid als bedoeld in artikel 15 zijn wij gerechtigd al hetgeen door
ons is geleverd, doch niet of niet geheel is betaald, als ons eigendom terug te vorderen
onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd onze rechten om
vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In dit geval is elke vordering
welke wij ten laste van de wederpartij hebben direct opeisbaar.
Artikel 14 - Betaling
14.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden zonder enige
korting of verrekening, netto-kontant bij aflevering of middels storting of overmaking op
een door ons aangewezen bank of girorekening. Termijnfacturen dienen binnen veertien
(14) dagen na factuurdatum te worden voldaan en eindfacturen binnen dertig (30) dagen
na factuurdatum. De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en
wordt als betalingsdag aangemerkt.
14.2 De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle
verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open
staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere
factuur.
14.3 Wij zijn te allen tijde gerechtigd om vooruitbetaling te vorderen, danwel enige andere
zekerheid, alvorens wij overgaan tot het uitvoeren of voortzetten van de overeenkomst.
14.4 In geval de wederpartij één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig
nakomt, is de wederpartij vanaf de vervaldatum aan ons rente verschuldigd over alle te
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late betalingen vanaf 1,5 % per maand of een gedeelte van een maand, waarbij een
gedeelte van een maand geldt als een volledige maand. Tevens is de wederpartij de
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van het bedrag van de
achterstallige betaling alsmede de volledige gerechtelijke kosten.
Artikel 15 - Opschorting en Ontbinding
15.1 Indien de wederpartij één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de
overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, zijn wij gerechtigd, zonder nadere
ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige
schadevergoeding, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten danwel de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk met directe ingang te ontbinden, zulks onverminderd
alle overige aan ons toekomende rechten.
15.2 Wij kunnen, naast de overige aan ons toekomende rechten, de overeenkomst met de
wederpartij te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en
zonder schadeplichtigheid jegens de wederpartij opschorten, danwel deze geheel of
gedeeltelijk met directe ingang ontbinden indien de wederpartij in staat van faillissement
wordt verklaard, danwel een verzoek tot surseance van betaling indient, beslag wordt
gelegd op een geheel of gedeelte van zijn vermogen, indien de wederpartij komt te
overlijden, of onder curatele wordt gesteld, of indien de wederpartij overgaat tot staking of
overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de
inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel
overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf.
Artikel 16 - Toepasselijk recht en geschillen
16.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.
16.2 Indien een geschil, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig wordt
beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of
uitvoering daarvan, zowel van feitelijke als juridisch aard, tot de bevoegdheid behoort van
een Arrondissementsrechtbank is bij uitsluiting de Arrondissementsrechtbank bevoegd
binnen ons rechtsgebied.
16.3 Het in lid 1 bepaalde laat onverlet ons recht om het geschil voor te leggen aan de volgens
de normale competentieregels bevoegde Burgerlijk rechter, danwel het geschil te laten
beslechten middels arbitrage of bindend advies.
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