ALGEMENE VOORWAARDEN
van Geobind B.V., gevestigd te Rosmalen
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
Artikel 1: Algemeen
1.

2.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a.
Gebruiker: Geobind B.V., statutair gevestigd te Rosmalen, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer: 16085040 en gevestigd te 5249 JP Rosmalen,
Vinkenveld 2 D,
b.
Wederpartij: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die aan Gebruiker een
opdracht verstrekt inzake de levering van goederen en/of de uitvoering van
werkzaamheden en/of het verrichten van diensten, welke opdracht door Gebruiker
uitdrukkelijk wordt aanvaard;
c.
Meerwerk: alle op verzoek van de Wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk
voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de
aanbieding, offerte, opdracht of de Overeenkomst.
d.
Minderwerk: alle werkzaamheden die wel in de Offerte dan wel in de
Overeenkomst zijn opgenomen, maar die op instructie van Wederpartij niet worden
uitgevoerd
e.
Overeenkomst: de tussen Gebruiker en Wederpartij gesloten overeenkomst
inzake de levering van goederen en/of de uitvoering van werkzaamheden en/of het
verrichten van diensten;
f.
Partijen: Gebruiker en Wederpartij tezamen.
g.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Gebruiker, al dan niet via
haar website, gedane aanbiedingen, opdrachten aan en gesloten overeenkomsten met
Wederpartij. Wederpartij aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden
door het enkele feit van zijn opdracht, ook wanneer de voorwaarden van Wederpartij anders
zouden luiden. Elke toepasselijkheid van algemene of inkoop voorwaarden van Wederpartij
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De toepasselijkheid van het Verdrag van Wenen
van 11 april 1980 (Verdrag inzake de internationale koop van goederen) is in zijn geheel
uitgesloten. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten
met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden
betrokken

6.

Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen
aanbod, is Gebruiker daaraan niet gebonden, tenzij door Gebruiker anders aangegeven. De
Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij
Gebruiker anders aangeeft.

7.

Alle gegevens omtrent kleuren, kleurstellingen, toepassingen, prijzen en dergelijke,
opgenomen in offertes, prospecti, folders, artist-impressions, prijslijsten en overige door
Gebruiker (via haar website) verstrekte beschrijvingen hebben slechts het karakter van
aanduidingen en zijn derhalve niet bindend voor Gebruiker. Hetzelfde geldt ten aanzien van
getoonde of verstrekte monsters. Wederpartij kan hier geen rechten aan ontlenen.

8.

Monsters van natuursteen en/of voegmiddelen geven een indicatie van kleur en structuur,
afwijkingen in de kleur en structuur zijn onvermijdelijk.

9.

Wijzigingen waardoor
concepten, adviezen,
wordt gebracht in de
vergoeding en geven
schorten.

de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen,
afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging
uitvoering van de opdracht, verplichten Gebruiker niet tot enige
Wederpartij niet het recht betaling van het factuurbedrag op te

Artikel 3: Overeenkomst
1.

De Overeenkomst komt pas tot stand nadat Gebruiker de aanvaarding van het aanbod of
offerte door Wederpartij schriftelijk aan Wederpartij heeft bevestigd.

2.

Wijziging van de Overeenkomst kan slechts geldig geschieden door middel van een
schriftelijke bevestiging door Gebruiker.

3.

Gebruiker heeft het recht om de uitvoering van aan haar opgedragen werkzaamheden
geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404,
7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk door Gebruiker zijn bevestigd.

4.

4.

Deze Algemene Voorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventuele algemene
voorwaarden van Wederpartij. Ook indien de voorwaarden van Wederpartij een bepaling van
gelijke strekking hebben als hiervoor vermeldt, hebben de Algemene Voorwaarden van
Gebruiker te allen tijde voorrang boven dergelijke eventuele voorwaarden van Wederpartij

Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op de locatie van Wederpartij of een door de Wederpartij
aangewezen locatie, draagt Wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in
redelijkheid gewenste faciliteiten.

5.

5.

Specifieke bedingen in overeenkomsten waarin deze Algemene Voorwaarden van
toepassing zijn verklaard prevaleren boven de bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden.

6.

Gebruiker behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te
vullen. Wijzigingen ten aanzien van deze Algemene Voorwaarden gelden ook ten aanzien
van reeds gesloten overeenkomsten. Gebruiker zal Wederpartij schriftelijk van deze
wijzigingen op de hoogte stellen.

Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Wederpartij worden
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig
aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de Overeenkomst
op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan
gebruikelijke tarieven aan Wederpartij in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt
niet eerder aan dan nadat Wederpartij de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft
gesteld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker
is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.

Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of
vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd
van kracht blijven. Gebruiker en Wederpartij zullen in overleg treden om nieuwe bepalingen
ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt
genomen.

6.

8.

Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden
geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene
Voorwaarden.

9.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze
bepalingen.

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen
tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard,
omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van
Wederpartij, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief
opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk
overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag
worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf
doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven
termijn van uitvoering worden gewijzigd. Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging
van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

7.

Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is
Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is
gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en Wederpartij akkoord is gegaan
met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het
alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet
onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van
Gebruiker op en is voor Wederpartij geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te
annuleren.

8.

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de
Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen
hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

9.

Indien Gebruiker met Wederpartij een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is
Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs
zonder dat Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te
ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting
ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van
hulpmiddelen, grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van
de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

10.

Gebruiker is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

11.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die
onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Wederpartij de resultaten
van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

12.

Gebruiker levert, indien geen specifieke normen of voorschriften zijn overeengekomen,
Overeenkomstig hetgeen Gebruiker redelijkerwijs mocht veronderstellen.

10.

Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt,
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in
enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de
bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Offertes, hoeveelheden, verstrekte gegevens
1.

Alle aanbiedingen/offertes van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte/aanbieding een
termijn voor aanvaarding is gesteld. Gebruiker is eerst gebonden nadat hij een opdracht
schriftelijk heeft aanvaard.

2.

De offertes van Gebruiker zijn gebaseerd op uitvoering in normale werktijden als voorzien in
de op het moment van uitvoering van de opdracht geldende cao voor de bouwnijverheid.

3.

De offertes van Gebruiker zijn gebaseerd op de gegevens die Wederpartij heeft verstrekt
dan wel heeft doen verstrekken. De offerte is niet geldig indien blijkt dat door Wederpartij
aangeleverde gegevens niet volledig zijn of onjuistheden bevatten.

4.

Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Wederpartij
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan,
een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker 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.
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13.

Alle kosten die het gevolg zijn van de omstandigheden waarmee Gebruiker bij het aangaan
van de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening
van de Wederpartij.

14.

Wederpartij garandeert Gebruiker dat de door hem ter beschikking te stellen gegevens,
materialen en constructies en voorzieningen tijdig en op passende wijze aan Gebruiker ter
beschikking worden gesteld, en wel zodanig dat Gebruiker haar werkzaamheden op de
meest efficiënte wijze kan uitvoeren, bij gebreke waarvan Wederpartij gehouden is de
hierdoor veroorzaakte kosten aan Gebruiker te vergoeden.

15.

Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Gebruiker bij het aangaan van
de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening van
Wederpartij.

Artikel 4: Meer- en minderwerk
1.

Verrekening van Meer- en Minderwerk kan door Wederpartij plaatsvinden:
a.
In geval van door Wederpartij gewenste wijziging ten opzichte van hetgeen
overeen gekomen is betreffende werkzaamheden en/of leveringen.
b.
In geval van door Wederpartij gewenste wijziging van de voorwaarden
waaronder werkzaamheden en/of leveringen worden uitgevoerd.
c.
In geval van wijzigingen door of vanwege de overheid op grond van
wettelijke voorschriften of beschikkingen, voor zover deze voor of bij het
sluiten van de Overeenkomst niet voorzienbaar waren.

2.

Meer- en/of Minderwerk dient schriftelijk worden overeengekomen. Gebruiker is nimmer
verplicht aan een dergelijk verzoek van Wederpartij te voldoen. Het gemis van een
schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Gebruiker op verrekening van Meer- en
Minderwerk onverlet.

3.

Op de Overeenkomst tot het verrichten van Meer- en Minderwerk zijn de Algemene
Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.

Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of leveringen zoals bedoeld in lid 1 het
overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden door Gebruiker
kunnen worden beïnvloed.

5.

Het niet akkoord gaan door Gebruiker met Meer- en Minderwerk als bedoeld in lid 1, kan er
niet toe leiden dat de Overeenkomst wordt opgezegd of wordt ontbonden.

collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere
niet individuele vrije dag.
5.

Werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening
van Gebruiker komende omstandigheden gedurende ten minste vijf uren door het grootste
deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.

6.

Als op levering zou moeten plaatsvinden op een dag die geen werkdag is, zoals omschreven
in het derde lid, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van
oplevering;

7.

Gebruiker heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden
opgeleverd indien door overmacht, door weeromstandigheden, door voor rekening van
Wederpartij komende omstandigheden, of door wijziging in de Overeenkomst dan wel in de
voorwaarden van uitvoering, niet van Gebruiker kan worden gevergd dat het werk
binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

8.

Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor
Wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Gebruiker voortvloeiende schade en
kosten door Wederpartij te worden vergoed.

Artikel 7: Levering van goederen
1.

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering af magazijn Gebruiker. Het risico van
het product gaat op dat moment op Wederpartij over.

2.

Ongeacht het bepaalde in lid 1, kunnen Partijen overeenkomen, schriftelijk en uitdrukkelijk,
dat Gebruiker voor transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook
in dat geval op Wederpartij. Indien levering op het werk is overeengekomen, zullen de
goederen worden geleverd op een vervoermiddel, op de plaats vermeld in de
Overeenkomst. Is geen zodanige plaats overeengekomen, dan zal levering geschieden in
depot op de bouwplaats, althans zo dicht mogelijk daar in de buurt. Gebruiker behoeft de
goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar
terrein op een goede losplaats kan komen. Wederpartij is verplicht de zaken aldaar in
ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft Wederpartij hiermee in gebreke dan komen de
daardoor ontstane kosten voor zijn rekening. Wederpartij zorgt ervoor dat voldoende ruimte
voor aflevering en lossen aanwezig is.

Artikel 8: Oplevering
1.

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien:
a.
Wederpartij het werk heeft goedgekeurd;
b.
Het werk door Wederpartij in gebruik is genomen. Neemt Wederpartij een deel van
het werk in gebruik, dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd.
c.
Gebruiker schriftelijk aan Wederpartij heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en
Wederpartij niet binnen 2 dagen aan Gebruiker heeft kenbaar gemaakt dat het werk
al dan niet is goedgekeurd.
d.
Wederpartij het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken die binnen 30
dagen kunnen worden hersteld.

Artikel 5: Prijzen
1.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, transport-, reis-, verblijf- en verzendkosten en
andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

2.

De prijs kan zijn uitgedrukt in een vaste aanneemsom voor het werk dan wel op basis van
regie. Indien een opdracht op basis van regie wordt uitgevoerd, dienen de geoffreerde
prijzen slechts als een richtlijn.
2.

3.

Indien Partijen uitvoering van het werk in regie zijn overeengekomen, zal Gebruiker de
daadwerkelijk gemaakte uren en materialen op basis van de vooraf overeengekomen
tarieven en opslagen voor algemene kosten, risico en winst bij Wederpartij in rekening
brengen. De bestede uren en materialen worden door Gebruiker geregistreerd en
geadministreerd. De registratie en administratie van Gebruiker is in alle gevallen bindend
voor Wederpartij.

Keurt Wederpartij het werk niet goed, dan is hij dit verplicht onder opgave van redenen
schriftelijk kenbaar te maken aan Gebruiker.

3.

Keurt Wederpartij het werk niet goed, dan dient hij Gebruiker in staat te stellen om het werk
opnieuw te leveren dan wel te herstellen.

Indien er werkzaamheden uitgevoerd moeten worden die verband houden met de plaats van
de werkzaamheden en/of levering, zijn niet opgenomen in de offerte en/of prijsaanbieding,
worden doorberekend aan Wederpartij.

1.

Na levering blijft Gebruiker eigenaar van de geleverde zaken zolang Wederpartij:
a.
tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomst;
b.
(nog) niet aan haar (financiële) verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan,
waaronder doch niet uitsluitend begrepen, betaling van de facturen met
betrekking tot de Overeenkomst;
c.
voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit welke uit de
Overeenkomst voortvloeien, niet betaalt of zal betalen;
d.
vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde
overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

2.

Zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker is Wederpartij niet gerechtigd de goederen
in welke vorm dan ook te vervreemden, te bezwaren, te verpanden of anderszins in de
macht van derden te brengen, zolang de eigendom niet op hem is overgegaan.

3.

Als Gebruiker geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde
zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Wederpartij verplicht de nieuw gevormde
zaken aan Gebruiker te verpanden.

4.

Zolang het eigendomsvoorbehoud van kracht is, zal Gebruiker gerechtigd zijn tot
ongehinderde toegang tot de goederen. Wederpartij zal aan Gebruiker alle medewerking
verlenen teneinde Gebruiker in de gelegenheid te stellen tot het in lid 1 opgenomen
eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door de terugneming van de goederen.

5.

Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen willen
vestigen of doen gelden dan is Wederpartij verplicht Gebruiker zo snel als redelijkerwijs
verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.

4.

5.

De kosten voor eventueel meerwerk worden berekend aan de hand van aantal
ingeschakelde personen van en/of door Gebruiker keer het uurtarief van de medewerkers
van Gebruiker, exclusief BTW, reiskosten, hulpmateriaal en transportkilometers.

6.

Indien de werkzaamheden op verzoek van Wederpartij buiten de gebruikelijke werktijden
worden uitgevoerd, zal door de Gebruiker een toeslag worden berekend.

7.

Gebruiker is gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen aan wijzigingen in lonen,
grondstof- en/of materiaalprijzen, tarieven, belastingen, heffingen en andere
kostprijsfactoren, die optreden na het tot stand komen van de Overeenkomst.

Artikel 6: Levertijd / opleveringstijd
1.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsstelling

De met Wederpartij overeengekomen (leverings)termijnen zijn door Wederpartij nimmer als
fatale termijnen aan te merken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Bij
overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke
te stellen. Gebruiker dient een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te
geven aan de Overeenkomst.
De levertijd/opleveringstermijn gaat pas lopen, indien aan de volgende voorwaarden,
cumulatief, is voldaan:
a.
de Overeenkomst is tot stand gekomen;
b.
Gebruiker heeft voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens,
vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen die voor de opzet van het
werk vereist zijn, ontvangen;
c.
de voor de aanvang van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten zijn vervuld;
d.
Gebruiker kan beschikken over het terrein waarop het werk moet worden
uitgevoerd;
e.
Gebruiker beschikt over de benodigde tekeningen en andere gegevens;
f.
Gebruiker heeft datgene ontvangen van datgene dat volgens de Overeenkomst als
vooruitbetaling dient te worden voldaan.

6.

Wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Gebruiker de vorderingen die Wederpartij
op zijn Wederpartijs verkrijgt wegens het verwerken van de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde goederen aan Gebruiker te verpanden op de manier die wordt voorgeschreven in
artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek.

7.

3.

De levertijd/opleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de
Overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de
uitvoering van het werk door Gebruiker benodigde zaken. Indien vertraging is ontstaan
doordat niet aan één of meer van de in dit lid genoemde voorwaarden
is voldaan, wordt de levertijd/opleveringstermijn naar redelijkheid verlengd.

Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede
tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage
te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze
penningen.

8.

4.

Indien de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is bepaald in werkbare
werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een
algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens

Wederpartij is verplicht om medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die
Gebruiker ter bescherming van zijn eigendomsrecht met betrekking tot de goederen wil
treffen en welke Wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn
bedrijf.

2.
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9.

Gebruiker is voor en tijdens de uitvoering van de Overeenkomst met Wederpartij gerechtigd
om, indien hij op goede gronden vreest dat Wederpartij niet of niet tijdig in staat zal zijn om
zijn betalingsverplichtingen jegens Gebruiker na te komen, nadere betalingscondities te
stellen dan wel de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten totdat Wederpartij
desgevraagd binnen de daartoe gestelde termijn voldoende zekerheid heeft gesteld voor de
nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Indien Wederpartij hiermee in gebreke blijft, heeft
Gebruiker aan zijn leveringsplicht voldaan door hem de goederen tegen gelijktijdige betaling
door Wederpartij aan te bieden.

werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Wederpartij toerekenbaar is.
Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich
meebrengt, dan worden deze aan Wederpartij in rekening gebracht. Wederpartij is
gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij
Gebruiker anders aangeeft.
8.

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van
beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven
- ten laste van Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor
Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker
vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order
of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van
enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op
Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9.

Indien Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de
werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte
zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de
voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan
Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 10:
1.

2.

Betaling
Alle betalingen dienen zonder enige aftrek, korting of verrekening binnen 30 dagen na
factuurdatum te worden voldaan op een door Gebruiker op te geven bankrekening in de
valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker is aangegeven.
Gebruiker heeft te allen tijde het recht om (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen voordat
hij tot levering overgaat danwel in termijnen te factureren.
Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de
eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen
rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder
daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Wederpartij een
andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige
aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en
lopende rente en incassokosten worden voldaan.

3.

Aan personen in dienst van Gebruiker, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben
zoals weergegeven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, kan niet
bevrijdend worden betaald.

4.

Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker
verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting
niet op. Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met
247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden
op te schorten.

5.

Indien Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Wederpartij
van rechtswege in verzuim. Wederpartij is vanaf de vervaldag rente verschuldigd ter grootte
van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke
handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend
vanaf het moment dat Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het
volledig verschuldigde bedrag.

Artikel 12:
1.

2.

Het is Wederpartij verboden materiaal van Gebruiker waarop intellectuele eigendomsrechten
van Gebruiker rusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken of te
exploiteren zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker.

3.

Door het verstrekken van een opdracht aan Gebruiker geeft Wederpartij toestemming aan
Gebruiker om bedrijfsnaam, logo en foto’s van klanten en relaties te gebruiken voor media
content, tenzij dit ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst met Wederpartij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen

Artikel 13:
1.

6.

7.

8.

Indien Wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen
alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van
Wederpartij. Het verzuim van Wederpartij die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere wederpartij), treedt in nadat hij is
aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling
uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven
van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in
de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter
incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en Wederpartij geen natuurlijk
persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke wederpartij),
komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele
gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Wederpartij worden verhaald.
Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd
Het in het vorige lid bepaalde ontneemt Gebruiker niet de bevoegdheid om de verdere
uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of deze, voor zover niet uitgevoerd, door
middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht
schadevergoeding te vorderen.
Gebruiker is te allen tijde gerechtigd van Wederpartij zekerheid te verlangen voor de juiste
en tijdige nakoming van haar betalingsverplichtingen.

Artikel 11:
1.

Garantie
Op de door Gebruiker geleverde materialen/goederen geldt de fabrieksgarantie.

2.

Wederpartij moet Gebruiker in alle gevallen adequate gelegenheid bieden een eventueel
gebrek te herstellen of de bewerking of levering opnieuw uit te voeren, bij gebreke waarvan
de aanspraken van Wederpartij komen te vervallen.

3.

Geen garantie wordt gegeven voor gebreken zoals, of gebreken die het gevolg zijn van:
a.
Indien aan het uitgevoerde werk, de dienst en/of leverantie andere en/of zwaardere
eisen zijn gesteld dan bij het tot stand komen van de Overeenkomst bekend waren;
b.
Indien zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker door derden reparaties of
werkzaamheden aan het werk zijn verricht;
c.
Indien de geleverde materialen en het uitgevoerde werk niet op de daarvoor
bestemde wijze worden gebruikt en/of onderhouden;
d.
Indien gebreken te wijten zijn aan fouten in het ontwerp van de constructie indien
het ontwerp door Wederpartij of in haar opdracht door derden is gemaakt.

4.

Indien Gebruiker bij de uitvoering van zijn werkzaamheden door derden aangeleverde
materialen of diensten gebruikt, dan strekt de garantie van Gebruiker aan Wederpartij niet
verder uit dan tot de garantie die Gebruiker krijgt van zijn leverancier of (onder)aannemer.

5.

Gebruiker garandeert, in geval van herstelwerkzaamheden van een gebrek onder garantie,
alleen de deugdelijkheid van de uitvoering van de herstelwerkzaamheden.

Artikel 14:

Opschorting, verrekening en ontbinding

Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
Overeenkomst te ontbinden, indien Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst
niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de Overeenkomst Gebruiker
ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Wederpartij de
verplichtingen niet zal nakomen, indien Wederpartij 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 of indien door de vertraging
aan de zijde van Wederpartij niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de
Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2.

Voorts is Gebruiker 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 Gebruiker kan worden gevergd.

3.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op
Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.

4.

Indien Gebruiker 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 Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect
ontstaan.

6.

Indien Wederpartij zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt
en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de
Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting
zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl
Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of
schadeloosstelling is verplicht.

7.

Intellectueel eigendom
De intellectuele eigendomsrechten op de door Gebruiker in opdracht van Wederpartij
vervaardigde rapporten, adviezen, tekeningen, ontwerpen, schema’s, modellen, software en
berekeningen blijft berusten bij Gebruiker. Voornoemde producten mogen niet zonder
schriftelijke toestemming van Gebruiker aan derden (ook niet in kopie) worden verstrekt, dan
wel op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld, noch mogen zij aan derden ter
inzage worden verstrekt.

1.

Reclame
Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment
dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende
werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit
en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet
aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

2.

Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen alleen dan in behandeling worden
genomen indien Wederpartij alle terzake geldende gebruiksinstructies heeft opgevolgd.
Evenmin kunnen klachten in behandeling worden genomen op grond van technisch
onvermijdbare afwijkingen in kleuren en eigenschappen van het product.

3.

Eventueel zichtbare gebreken dienen binnen 48 uur na (op)levering schriftelijk aan
Gebruiker te worden gemeld. Niet-zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval
uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek, dan wel 14 dagen nadat het gebrek
redelijkerwijs ontdekt had behoren te worden, schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld.
De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten,
zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. Wederpartij dient Gebruiker in de
gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken en aan Gebruiker een mogelijkheid
te bieden het gebrek binnen een redelijke termijn te herstellen.

4.

Indien van een gebrek melding wordt gemaakt buiten de in lid 3 genoemde termijnen, dan
komt Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

5.

Indien sprake is van een gebrek dient Wederpartij zoveel mogelijk schadebeperkend op te
treden.

6.

Klachten van welke aard ook schorten de betalingsverplichting van Wederpartij niet op.

7.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor
ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor
gevallen, integraal voor rekening van Wederpartij.

8.

Op Wederpartij rust de bewijslast dat de goederen waarop de klacht betrekking heeft
dezelfde zijn als die welke door Gebruiker zijn geleverd.

Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in
overleg met Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten
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Artikel 15:
1.

Reparaties
Indien en voor zover aan werk en/of product van Gebruiker reparaties moet worden verricht,
dienen deze reparaties uitsluitend plaats te vinden door Gebruiker, een en ander op straffe
van verval van de rechten van Wederpartij op garantie, op herstel en/of op het recht van
schadevergoeding.

2.

Degene die opdracht geeft tot reparatie dient gespecificeerd aan te geven waaruit de
schade c.q. het gebrek bestaat.

3.

Indien bij aankomst blijkt dat de opdracht afwijkt van wat er is opgegeven, dan heeft
Gebruiker het recht om alleen dat te repareren wat in eerste instantie is afgesproken. Het is
ook mogelijk, indien er voldoende tijd voor reparatie is, dat de reparatie wordt verricht na
goedkeuring door Wederpartij van het meerwerk.

4.

Als bij aankomst blijkt dat de schade niet gerepareerd kan worden dan is Gebruiker
genoodzaakt de voorrijkosten zoals reistijdvergoeding, autokosten, telefoontijd e.a. in
rekening te brengen.

6.

Indien Wederpartij of een door hem ingeschakelde derde partij (een deel van de) sociale
premies en/of belastingen niet heeft betaald en Gebruiker hiervoor door de Belastingdienst
of het UWV wordt aangesproken, dan heeft Gebruiker uitdrukkelijk een regresrecht op
Wederpartij dan wel op de onderaannemer. De Gebruiker verkrijgt op het moment van
voornoemde aansprakelijkheidsstelling een, zonder nadere ingebrekestelling, onmiddellijk
en volledig opeisbare vordering op Wederpartij dan wel op de onderaannemer voor het
gehele bedrag van de aansprakelijkheidsstelling. Wederpartij is verplicht om het voorgaande
in de overeenkomst met de door hem ingeschakelde derde partij te bedingen.

7.

Indien Gebruiker door of namens het personeel van onderaannemer wordt aangesproken en
hij aan zijn verplichtingen jegens hen voldoet, verkrijgt Gebruiker dezelfde vordering op de
onderaannemer als in het vorige lid van dit artikel is genoemd. Wederpartij is verplicht het
voorgaande om in de overeenkomst met de door hem ingeschakelde derde partij te
bedingen.

8.

Gebruiker is niet aansprakelijk voor gebreken aan de goederen welke het gevolg zijn van
slijtage, ondeskundig gebruik, gebrek aan zorgvuldigheid, enig na de levering
schadeveroorzakende gebeurtenis of van door Wederpartij aangebrachte veranderingen.

9.

Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade dat ontstaan is door te snelle ingebruikname, het
beterden tijdens uitharden, temperatuur wisseling door uitvallen van kachels, lekkages,
invallend vuil, en/of ongedierte.

10.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende
ondergeschikten.

Artikel 16:
1.

2.

Aansprakelijkheid en verplichtingen van de Wederpartij
Wederpartij is verantwoordelijk voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en
werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders, aanwijzingen en
instructies en voor de benodigde vergunningen, ontheffingen dan wel beschikkingen.
Daarnaast blijft Wederpartij steeds aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan
Gebruiker verstrekte gegevens.
Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van gebreken in zaken,
bouwstoffen of hulpmiddelen, die door hem ter beschikking zijn gesteld, danwel door hem
zijn voorgeschreven en voor schade die het gevolg is van het niet of niet juist opvolgen van
instructies door Gebruiker.

3.

De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of
beschikkingen van
overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, zijn voor rekening van
Wederpartij.

4.

Wederpartij is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door hem of in zijn opdracht
door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen, hieronder begrepen maar
niet beperkt tot werkzaamheden die Wederpartij dan wel door in zijn opdracht door derden
uitgevoerde werkzaamheden met betrekking tot de geleverde zaken van.

5.

Wederpartij garandeert dat Gebruiker tijdig kan beschikken:
a.
Over de voor het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen,
ontheffingen en beschikkingen);
b.
Over het terrein waarin of waarop het werk wordt uitgevoerd;
c.
Over deugdelijke gelegenheid in de directe nabijheid van de bouwplaats voor
aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
d.
Over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting en water.

Artikel 18:
1.

Overmacht
Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Wederpartij 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 omtrent in
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet
voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in
staat is om haar verplichtingen na te komen: werkstaking, bedrijfsbezetting, een gebrek aan
benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen
prestatie benodigde zaken of diensten, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of
andere derden waarvan Gebruiker afhankelijk is en alle overige zaken en aangelegenheden
waarop Gebruiker geen invloed heeft, worden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het
recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van
de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten
nakomen.

3.

Ingeval van overmacht heeft Wederpartij geen recht op enige (schade) vergoeding van
Gebruiker.

6.

De benodigde elektriciteit, gas en water komt voor rekening van Wederpartij.

4.

7.

Wederpartij garandeert dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die
niet tot het werk van Gebruiker behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de
uitvoering van het werk van Gebruiker daar van geen vertraging of anderszins hinder
ondervindt.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Gebruiker opgeschort.
Indien de overmachtperiode langer dan 6 maanden duurt, zijn beide Partijen bevoegd de
Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding
bestaat.

5.

8.

Wederpartij is verplicht Gebruiker voor aanvang van het werk schriftelijk op de hoogte te
stellen van de aanwezigheid en ligging van kabels en leidingen.

Indien Gebruiker reeds voor een deel heeft gepresteerd is hij gerechtigd tot een redelijke
vergoeding van de kosten van die prestatie, welke hij heeft gemaakt tot het moment van
intreden van de overmacht.

9.

Wederpartij is gehouden al haar verplichtingen jegens het door haar bij de uitvoering van de
Overeenkomst tewerkgestelde personeel na te komen. Gebruiker is bevoegd te verlangen
dat Wederpartij periodiek aan Gebruiker een afschrift verschaft van de verklaringen inzake
haar betalingsgedrag bij uitvoeringsinstelling UWV/ en/of de ontvanger van belastingen.

10.

Wederpartij vrijwaart Gebruiker, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de
Overeenkomst ingeschakelde hulppersonen voor alle aanspraken die derden jegens
Gebruiker pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten,
gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of
voortvloeien uit de uitvoering door Gebruiker van de Overeenkomst.

11.

Wederpartij vrijwaart Gebruiker van alle aansprakelijkheid van de door Wederpartij
verschuldigde loonbelasting en premies sociale verzekeringen.

12.

Wederpartij is aansprakelijk voor kosten die ontstaan door vergeefse reizen, transporten en
andere kosten die veroorzaakt worden dat Gebruiker niet op de overeengekomen datum met
het werk en/of de levering kan beginnen of doordat het werk en/of de levering niet
onafgebroken
kan
plaatsvinden
op
instructie
van
Wederpartij of door een oorzaak die voor rekening van Wederpartij komt.

Artikel 19:
1.

2.

Op eerste verzoek van Gebruiker dient Wederpartij inzage te geven in de desbetreffende
polis. Wederpartij dient op verzoek van Gebruiker voor aanvang van de werkzaamheden
aan te tonen, dat de werkzaamheden die voortvloeien uit de Overeenkomst gedekt zijn
onder de afgesloten CAR-verzekering. Tevens dient Wederpartij op eerste verzoek stukken
te overleggen, waaruit blijkt dat de verschuldigde premies met betrekking tot de C.A.R.verzekering zijn betaald.

3.

Indien sprake is van een door verzekering gedekte schade waarvoor Wederpartij
aansprakelijk is, komen het eigen risico en eventuele premieverhogingen die het gevolg zijn
van de erkende claim, voor rekening van Wederpartij.

Artikel 20:
1.

Artikel 17:
1.

Aansprakelijkheid Gebruiker
Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen
in deze bepaling is geregeld.

2.

Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

3.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de
oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op
schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de
gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor
zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter
voorkoming of beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten
hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene
Voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

4.

5.

Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid
van Gebruiker beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat
gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der
uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Versie: 5-2018

CAR-verzekering
Wederpartij dient voor een afgesloten Construction All-Risks (C.A.R.) verzekering zorg te
dragen, waarbij Gebruiker mee verzekerd is en verzekerd te houden tot aan de oplevering,
tenzij uitdrukkelijk door Partijen anders wordt overeengekomen. De CAR-verzekering dient
dekking te bieden tegen de risico’s die Gebruiker verzekerd wenst te zien.

2.

Consumentenkoop
Indien en voor zover er sprake is van een consumentenkoop en bepalingen uit onderhavige
Algemene Voorwaarden strijdig zijn met de wettelijke regelingen voor consumentenkoop,
worden de strijdige bepalingen vervangen door de wettelijke regelingen.
Indien en voor zover er sprake is van een consumentenkoop en de Wederpartij in gebreke of
in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten
ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De
buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de
Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de Wet normering
buitengerechtelijke incassokosten. Deze kosten zullen vooraf aan de Wederpartij kenbaar
worden gemaakt.

Artikel 21:
1.

2.

Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn,
waaronder op de Overeenkomst, en op alle overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel
zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, daaronder begrepen die, welke slechts door één der Partijen als zodanig
worden beschouwd en die zijn ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst als bedoeld
in deze voorwaarden of van Overeenkomsten die daarvan het uitvloeisel mochten zijn, zullen
worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van de Raad van
Arbitrage voor de bouw zoals deze drie maanden voor het tot stand komen van de
Overeenkomst luidt.
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