ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

dragen dat:
A de werkzaamheden welke niet tot de aan ons verstrekte
opdracht behoren, naar de eisen van het werk zo tijdig
zijn verricht dat montage van het door ons aangenomen
werk daardoor geen vertraging ondervindt;
B voor de aanvoer van materialen een behoorlijke
toegangsweg
aanwezig is;
C zonder vergoeding ter beschikking wordt gesteld: een
aansluiting voor elektrische stroom in of op de
werkplaats voor het drijven van elektrische las- en
andere gereedschappen;
D aan ons gebruik van de bouwliften en steigerwerk,
voor zover aanwezig, zonder vergoeding wordt toegestaan
alsmede het gebruik van telefoon tegen gesprekskosten;
E de materialen welke vóór aanvang van de werkzaamheden
worden
aangevoerd
op
een
veilige
plaats
worden
opgeslagen, in de onmiddellijke omgeving van de plaats
waar het werk dient plaats te vinden, een en ander voor
rekening en risico van de opdrachtgever.
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Artikel 1 - Algemeen
1.1

1.2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze
aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de koop en
verkoop van goederen aan, het verrichten van diensten
voor, of de aanneming van werk ter zake van het
aanbrengen van installaties in opdracht van een derde,
hierna te noemen "de opdrachtgever". Deze algemene
voorwaarden zijn eveneens van toepassing op meerwerk.
Afwijkingen van onze algemene voorwaarden zijn slechts
van toepassing indien deze schriftelijk door ons aan de
opdrachtgever zijn bevestigd.

Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomst
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op de
bij de aanvraag verstrekte gegevens c.q. door ons gedane
metingen en waarnemingen, alsmede op uitvoering onder
normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
Overeenkomsten komen slechts tot stand door onze
schriftelijke bevestiging. De aard en omvang van de
overeenkomst wordt bepaald door de inhoud van de
hiervoor
bedoelde
bevestiging.
Aanvullingen
en/of
wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts van kracht
indien zij schriftelijk tussen ons en de opdrachtgever
zijn overeengekomen.
Tekeningen en technische beschrijvingen vóór of ná de
totstandkoming van de overeenkomst door de opdrachtgever
aan ons ter hand gesteld met de bedoeling deze te
gebruiken bij de fabricage of montage van het werk of
een deel van het werk, worden ons uitsluitend eigendom.
Tekeningen en technische beschrijvingen welke door ons
zijn opgemaakt of opgesteld blijven ons eigendom, ook al
zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Op de
opdrachtgever rust de plicht ervoor zorg te dragen dat
deze tekeningen en technische beschrijvingen niet worden
gekopieerd, niet aan derden ter hand worden gesteld en
dat van de inhoud daarvan aan derden geen mededelingen
worden gedaan.
Tenzij de overeenkomst uitdrukkelijk anders vermeldt,
behoren niet bij het aangenomen werk:
A sloop-, hak-, breek-, metsel-, beton-, timmer-,
stukadoor- en schilderwerk of andere bijkomende werken
van welke aard ook;
B het
tot
stand
brengen
van
aansluitingen
van
installaties aan het elektriciteitsnet en het medisch
gassennet;
C het
leveren
en
monteren
van
de
schakelen
beveiligingsapparaten en elektrische leidingen voor door
ons te leveren elektrische toestellen;
D de levering van elektriciteit nodig voor proeven,
testen en inbedrijfstelling;
E werkzaamheden nodig om onderdelen van installaties,
welke op het werk vuil, beschadigd of onklaar zijn
geworden weer in goede staat te brengen.

4.2

4.3

4.4

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanbrengen
van wettelijk voorgeschreven beveiligingen en voor de
gevolgen van het eventuele ontbreken van beveiligingen,
alsmede voor het opvolgen van alle geldende wettelijke
voorschriften ten aanzien van de door ons geleverde
zaken.
De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten en/of
schade voor ons ontstaan ten gevolge van niet-tijdige of
niet-deugdelijke nakoming door de opdrachtgever van zijn
in dit artikel genoemde verplichtingen.
Tenzij
anders
is
overeengekomen,
zal
door
de
opdrachtgever voor het opgedragen werk een C.A.R.verzekering worden afgesloten. Een eventueel eigen risico
zal gedragen worden door de opdrachtgever.

Artikel 5 - Levertijd
5.1

5.2

5.3

5.4

Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen
als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij
derhalve schriftelijk ingebreke te worden gesteld.
Onder levertijd in de aannemingsovereenkomst wordt
verstaan:
de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen het
aangenomen werk moet worden opgeleverd.
De levertijd in de aannemingsovereenkomst begint te lopen
vanaf de laatste van de volgende data:
A de datum van onze schriftelijke bevestiging van de
overeenkomst;
B de datum waarop alle naar onze mening voor de
uitvoering van het overeengekomen werk noodzakelijke
gegevens in ons bezit zijn;
C de datum waarop wij, indien een termijnbetaling is
overeengekomen en de opdrachtgever voorafgaand aan het
overeengekomen werk enige betaling verschuldigd is, deze
hebben ontvangen.
Onze gehoudenheid tot levering wordt opgeschort gedurende
de tijd dat de opdrachtgever enig aan ons verschuldigd
bedrag, nadat dit opeisbaar is geworden, onbetaald laat.

Artikel 6 - Levering, risico
Artikel 3 - Prijzen
6.1
3.1

3.2

Alle prijzen van zaken zijn exclusief BTW en eventuele
montage en installatie. De prijzen zijn gebaseerd op de
onder
2.1.
bedoelde
gegevens,
c.q.
metingen
en
waarnemingen en betreffen, tenzij anders overeengekomen,
uitvoering onder
normale omstandigheden en gedurende
normale werkuren. Bij bestellingen ten behoeve van een
project in Nederland en België boven de € 113,exclusief BTW zijn de prijzen gebaseerd op levering
franco huis. De hoogte van het laatstgenoemde bedrag kan
door ons jaarlijks worden aangepast. Bij bestellingen
beneden
dit
bedrag
wordt
een
vergoeding
voor
verzendkosten,
emballage,
assurantieen
administratiekosten in rekening gebracht.
Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer
der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al
zijn
deze
voorzienbaar,
zijn
wij
gerechtigd
de
overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
Onder
verhoging
der
kostprijsfactoren
wordt
mede
begrepen
een
verhoging
van
belastingen
en
koerswijzigingen
van
buitenlandse
valuta.
De
opdrachtgever zal van deze wijziging schriftelijk op de
hoogte worden gesteld. Ingeval wij binnen zes weken na
het
sluiten
van
de
overeenkomst
van
voormelde
bevoegdheid gebruik maken, heeft de opdrachtgever de
bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.

6.2

6.3

6.4

6.5

Levering vindt plaats door aflading van het door ons
gebruikte transportmiddel bij de afnemer, dan wel bij
door
deze
aangegeven
plaats
van
bestemming.
Het
molestrisico bij het transport van zaken komt echter ten
laste van de opdrachtgever.
Dadelijk na aflevering draagt de opdrachtgever het risico
voor alle directe en indirecte schade die aan of door het
geleverde of onderdelen daarvan ontstaan. De assistentie
van onze medewerkers bij verplaatsing of vervoer van de
afgeleverde zaken na aflading geschiedt uitsluitend voor
risico van de opdrachtgever.
Indien "levering uit voorraad" is overeengekomen geldt
dit "mits onverkocht". Is het bestelde niet in voorraad,
dan kan de opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk
annuleren.
Indien levering op afroep is overeengekomen, kunnen wij,
bij niet of niet-tijdig afroepen, de zaken naar eigen
goedvinden aan de opdrachtgever factureren en de goederen
opslaan
of
doen
opslaan. Daarvoor zullen, indien
gedurende drie maanden geen afroep is gevolgd, vanaf de
datum
van
opslag
opslagkosten in rekening worden
gebracht.
Wij behouden ons het recht voor, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen, opdrachten in gedeelten op te
leveren,
waarbij
de
hierna
omschreven
betalingsvoorwaarden ook van kracht zijn voor elke
deellevering.

Artikel 4 - Verplichtingen van de opdrachtgever bij een
aannemingsovereenkomst

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud, betaling

4.1

7.1

De opdrachtgever verbindt zich er tijdig zorg voor te

Onverminderd onze overige rechten behouden wij ons de

7.2
7.3
7.4
7.5

7.6

7.7
7.8

eigendom
van
geleverde
zaken
voor
en
zijn
wij
onherroepelijk door de opdrachtgever gemachtigd om,
zonder
enige
ingebrekestelling
of
gerechtelijke
tussenkomst, de geleverde zaken (onverschillig of deze
al dan niet zijn verwerkt) te demonteren en/of terug te
nemen, indien de opdrachtgever zijn tegenprestatie voor
alle door ons aan de opdrachtgever krachtens enige
overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, danwel
zijn tegenprestatie voor alle door ons krachtens
zodanige overeenkomst tevens verrichte of nog te
verrichten werkzaamheden niet of niet tijdig nakomt.
Het vorenstaande geldt eveneens terzake onze vorderingen
tot schadevergoeding wegens het niet of niet-tijdig
nakomen door de opdrachtgever van de hiervoor bedoelde
overeenkomsten.
Betaling dient te geschieden, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen, binnen 30 dagen na factuurdatum.
Alle
betalingen
dienen
zonder
enige
korting
op
compensatie te geschieden.
Wij hebben het recht gedeeltelijke vooruitbetaling te
vorderen of te leveren onder rembours.
Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen
termijn heeft betaald, wordt hij geacht zonder enige
voorafgaande ingebrekestelling van rechtswege in verzuim
te zijn en is hij vanaf de vervaldatum der facturen een
rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente,
vermeerderd met 1 procentpunt.
De buitengerechtelijke kosten, onder meer omvattende de
door
advocaten,
procureurs,
deurwaarders
en/of
incassobureaus aan ons volgens de gebruikelijke tarieven
gezonden
declaraties
terzake
hun
onderscheidende
werkzaamheden ten behoeve van de invordering, komen
eveneens voor rekening van de opdrachtgever.
Geschiedt levering in gedeelten, dan zal ieder gedeelte
door ons afzonderlijk worden gefactureerd.
Indien de opdrachtgever om welke reden dan ook een
bankgarantie verlangt, zullen de door de bank daarvoor
aan ons berekende kosten en provisie voor rekening van
de opdrachtgever zijn en door ons tegen kostprijs aan
hem worden doorberekend.

9.5

9.6

Artikel 10 - Overmacht, opschorting, ontbinding
10.1

10.2

Artikel 8 - Reclame
8.1

8.2
8.3
8.4

Zowel mededelingen over bij aflevering direct zichtbare,
dan wel bij het ontdoen van de verpakking zichtbare
schade,
beschadiging
c.q.
gebreken,
zowel
als
mededelingen over incomplete leverantie, dienen ons zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkbare dagen
na ontvangst van de zending, dan wel na het ontdoen van
de verpakking, schriftelijk te worden gedaan. De
opdrachtgever ziet erop toe dat door de vervoerde op het
vervoerbewijs een aantekening wordt geplaatst, in geval
van
beschadigde
of
incomplete
leverantie.
De
opdrachtgever zendt ons dit vervoerbewijs toe.
Geen reclames worden geaccepteerd op zaken, welke
aangebroken zijn, respectievelijk geheel of gedeeltelijk
verwerkt.
Reclames schorten de betalingsverplichting(en) of enige
andere verplichting van de opdrachtgever jegens ons niet
op.
Retourzendingen van geleverde zaken en transport in
verband met de reparatie, geschiedt voor ons risico,
exclusief molest, mits de opdrachtgever de zaken
deugdelijk heeft verpakt en alle voorzieningen voor een
veilig transport zijn getroffen.
De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de
keuze van het gebruikte transportmiddel.

wordt nimmer een verdergaande garantie gegeven dan door
de
toeleverancier van deze zaken en/of onderdelen aan ons
wordt gegeven.
Het
beweerdelijk
niet
nakomen
door
ons
van
garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van
de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met
ons gesloten overeenkomst. Indien de opdrachtgever niet,
niet
behoorlijk
of
niet-tijdig voldoet aan enige
verplichting, die voor hem uit een met ons gesloten
overeenkomst
of
uit
een
daarmee
samenhangende
overeenkomst voortvloeit, zijn wij niet tot enige
garantie gehouden.
De aansprakelijkheid van ons uit hoofde van enige
overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van de
in dit artikel omschreven garantieverplichtingen. Elke
andere vordering tot schadevergoeding, uit welke hoofde
dan ook, dan wel terzake van bedrijfsschade of andere
indirecte schade, dan wel tot de ontbinding van de
overeenkomst,
is
uitgesloten,
althans
voor
zover
bepalingen van dwingend recht zich hiertegen niet
verzetten.

10.3
10.4

10.5

10.6

Omstandigheden buiten onze wil en/of ons toedoen, welke
van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst
redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van
ons gevergd kan worden, geven ons het recht de
overeenkomst, dan wel de uitvoering van de overeenkomst,
geheel of ten dele te ontbinden, dan wel op te schorten,
zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel
bedoeld gelden onder meer:
- niet, niet volledige en/of vertraagde levering door
onze toeleveranciers;
- transportmoeilijkheden,
werkstakingen,
verlies
of
beschadiging bij transport, brand, diefstal;
- in- en uitvoerverboden;
- gehele
of
gedeeltelijke
mobilisatie,
oorlog
en
oorlogsgevaar;
- maatregelen
van
Nederlandse
en/of
vreemde
overheidsorganen, die de uitvoering van de overeenkomst
onmogelijk, bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij
het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was.
Het in dit artikel bepaalde geldt eveneens, indien
vorenbedoelde omstandigheden zich voordoen ten aanzien
van onze toeleveranciers.
Mochten wij voor of tijdens het uitvoeren van een
overeenkomst aanwijzingen ontvangen omtrent verminderde
kredietwaardigheid van de opdrachtgever, dan hebben wij
het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst op te
schorten, tenzij op ons verlangen en tot ons genoegen
door de opdrachtgever zekerheid is gesteld voor volledige
betaling van hetgeen hij uit hoofde van de overeenkomst
verschuldigd zal zijn.
Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de
overeenkomst
niet
na
komt,
dan
wel
bij
diens
faillissement of surséance van betaling, worden wij
ontheven
van
alle
in
deze
algemene
voorwaarden
neergelegde verplichtingen en hebben wij het recht de
overeenkomst terstond zonder gerechtelijke tussenkomst te
ontbinden, onverminderd onze rechten op schadevergoeding.
Indien wij door omstandigheden als bedoeld in artikel
10.1 meerkosten moeten maken voor de uitvoering van de
opdracht, hebben wij het recht deze kosten aan de
opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 9 - Garantie en aansprakelijkheid
Artikel 11 - Toepasselijk recht en geschillen
9.1

9.2

9.3

9.4

Met inachtneming van hetgeen elders in deze algemene
voorwaarden is bepaald, staan wij in voor zowel de
deugdelijkheid van de door ons geleverde zaken als voor
de goede kwaliteit van de daarvoor gebruikte en/of
geleverde materialen, doch uitsluitend in dier voege dat
alle gebreken aan de geleverde zaken dan wel in de
uitvoering van het werk, waarvan de opdrachtgever
bewijst dat zij binnen 12 maanden na levering dan wel
voltooiing van het werk zijn ontstaan, kosteloos zullen
worden hersteld, vervangen, c.q. opnieuw verricht. Het
vorenstaande is niet van toepassing indien deze gebreken
het gevolg zijn van normale slijtage en evenmin indien
de
gebreken
veroorzaakt
zijn
door
onoordeelkundig
gebruik.
Terzake van uitgevoerde reparatiewerkzaamheden wordt
gedurende een periode van drie maanden een garantie in
de zin van hiervoor onder 9.1 bepaalde gegeven op de
deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen
bewerking.
Indien
wij
ter
voldoening
van
onze
garantieverplichtingen nieuwe zaken of onderdelen van
zaken leveren, zullen hierop alle bepalingen van deze
algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Op door ons van derden betrokken onderdelen c.q. zaken

11.1
11.2

11.3

Op de overeenkomst tussen ons en onze opdrachtgever is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, voortvloeiende uit of in verband met de
overeenkomst, waaronder begrepen die geschillen welke
slechts door één der partijen als zodanig worden
beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde
rechter te Utrecht, behoudens het in het hiernavolgende
lid bepaalde.
Om ons moverende redenen kunnen wij, in afwijking van het
hiervoor bepaalde, een geschil aanhangig maken bij de,
ingevolge het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
competente rechter.

Werkendam, 1 juni 2006

