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Algemene voorwaarden

Artikel 1 toepassing
1.
2.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende
leveringen en uitvoering van werkzaamheden, zulks met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever deze voorwaarden, zoals beschreven in de overeenkomst

Artikel 2 opdrachten
1.
2.
3.
4.

opdrachten worden door de opdrachtgever schriftelijk bevestigd.
indien opdrachtgever niet binnen 8 dagen zijn bezwaren tegen de inhoud van onze opdracht bevestiging schriftelijk aan ons heeft kenbaar
gemaakt,wordt onze bevestiging geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven
indien de opdrachtbevestiging 15 dagen na dagtekening wordt ingediend zal er, indien nodig, een nieuwe offerte worden gemaakt .
onze offertes zijn vrijblijvend en hebben enkel informatieve waarde. Iedere nieuwe offerte doet alle vorige teniet. Alle opgegeven prijzen zijn
exclusief BTW
, Deze prijzen kunnen worden verhoogd op grond van overheidsvoorschriften of andere dwingende maatregelen
zonder dat de koper daaraan recht tot ontbinding van de overeenkomst kan ontlenen.
Prijswijzigingen om andere redenen, zoals verhoging van de inkoopprijzen,
ook wanneer die het gevolg zijn van wijziging in valutaverhoudingen, binden de koper evenzeer, tenzij anders werd overeengekomen.

Artikel 3 omschrijving van de werkzaamheden
tenzij onze opdracht bevestiging uitdrukkelijk andere of meerdere werkzaamheden zijn vermeld, omvat de opdrachtbevestiging
het uitvoeren van de omschrijving zoals gedaan in onze offerte. Bijkomende werkzaamheden worden, indien zij door ons worden uitgevoerd , apart in
rekening gebracht
Artikel 4 onvoorziene en abnormale omstandigheden
in geval van:
a.
oorlog,onlusten,overstromingen en andere rampen;
b.
gebrek aan hulp - en brandstoffen,stakingen,uitsluitingen,bedrijfsstoornissen,overheidsingrijpen,verkeersstoringen,
abnormale weersomstandigheden en dergelijke , overschillig of een en ander al dan niet plaatsvindt in ons eigen bedrijf
dan wel in de ons toeleverende bedrijven of transportondernemingen
c.
zodanige wijziging in de omstandigheden,dat (verdere) nakoming van onze verplichtingen voor ons zo bezwaarlijk
wordt dat deze redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd.
Dan hebben wij het recht om zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren,zonder dat wij tot enige vergoeding van schade door de
Opdrachtgever of derden gehouden zullen zijn. De werkzaamheden door ons verricht tot aan de opschorting of ontbindingsverklaring moeten
door de opdrachtgever aan ons worden vergoedt.
Artikel 5 transport
1.
2.

tenzij in onze opdrachtbevestiging anders vermeld geschiedt de aan en afvoer van het voor de opdracht benodigde
materieel en materiaal met een normale bestelwagen.
indien dit niet (zonder meer) mogelijk is en om die reden bijzondere maatregelen moeten worden getroffen zijn alle
daaraan verbonden kosten, inclusief die van eventuele wachttijden, voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 vergunningen
1.
2.
3.
Artikel 7
1.
2.

de opdrachtgever staat jegens ons in voor het tijdig verkrijgen en behouden van alle vergunningen die verreist zijn
voor de te verrichten werkzaamheden en voor de normale wijze van de uitvoering daarvan.
indien de opdrachtgever het gestelde in lid 1 van dit artikel niet nakomt zijn wij gerechtigd daaruit voor ons
voortvloeiende schade op de opdrachtgever te verhalen
alle gevolgen, boetes, schade’s e.d. van het (gaan) ontbreken van de in lid 1 van dit artikel bedoelde vergunningen,
zijn voor rekening van de opdrachtgever. De kosten van eventuele wachttijden en extra transporten ten gevolge
daarvan komen ook voor rekening van de opdrachtgever.
energie / water
De opdrachtgever dient zorg te dragen dat alle vormen van energie tijdens montage welke nodig zijn voor een correcte werking van onze
(elektrisch) gereedschappen volledig en geheel kosteloos tot onze beschikking staan.
De opdrachtgever dient zorg te dragen dat schoon water welke benodigd is om correct diverse bouwmaterialen te kunnen verwerken
geheel kosteloos tot onze beschikking staat.
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Artikel 8 hindernissen
1.
2.
3.
4.

de opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat wij de toegangswegen naar het werkterrein kunnen gebruiken
de opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat bij eventuele voorzieningen in de grond (nutsvoorzieningen)
dit van te voren bij ons bekend is, en mocht er toch onverhoopt schade hieraan ontstaan, de hiermee gepaarde kosten voor de opdrachtgever
zullen zijn.
indien blijkt dat bij de werkzaamheden onverantwoorde hindernissen voorkomen hebben wij het recht het werk te verlaten.
daarmee gepaard gaande kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
indien de opdrachtgever verlangt dat de werkzaamheden ondanks de hindernissen toch doorgang moeten vinden,zijn alle kosten zoals die van
verwijderen zoals die van de hindernissen,wachttijden e.d. voor rekening van de opdrachtgever, evenals eventuele schade aan onze
apparatuur en materieel cq materiaal.

Artikel 9 opleveringstermijn
De in onze schriftelijke opdrachtbevestiging of anderszins schriftelijk opgegeven opleveringstermijn berusten steeds op een
Schatting, omdat in verband met de aard van de werkzaamheden ,opleveringstermijnen nimmer tevoren exact zijn vast te
Stellen
Artikel 10 garantie

Mocht er een verschil van mening ontstaan over de leveringen of de kwaliteit van ons werk, dan verbinden wij ons ,op
kosten van ongelijk , tot een onderzoek door ons uit te voeren. Indien deze werkzaamheden mede omvatten het geven van
Adviezen ,het uitvoeren van laboratoriumonderzoek en van berekeningen en het voeren van directies , is voor dat deel
Van de werkzaamheden van toepassing de regeling van de verhouding tussen de opdrachtgever en adviserend
Ingenieur(R.V.O.I. zoals deze luide bij het verlenen van de opdracht) zulks met uitsluiting van het bepaalde in die regeling
Omtrent het beslechten van geschillen, waarvoor in plaats treedt het bepaalde in artikel 13 van deze algemene
Voorwaarden
Artikel 11 uitsluiting van aansprakelijkheid en vrijwaring
.
1 wij zijn niet aansprakelijk voor hinder en schade , waaronder begrepen gevolg-schade ,toegebracht aan:
a.
personen,zaken en belangen van de opdrachtgever en van derden;
b.
het werk waarvoor onze werkzaamheden dienen
c.
andere werken
2. Wij zijn niet aansprakelijk t.a.v. de klant en/of derden voor gebreken aan geleverde goederen.
economische schade, lichamelijke schade, schade aan goederen van de klant en/of van derden voor verkochte, verhuurde of ev. op zicht
gegeven goederen. Levering en transport van goederen geschiedt steeds op risico en op kosten van de klant
3.
indien wij verplicht zijn enige schade te vergoeden, wordt deze beperkt door het bedrag van de factuur terzake
dan wel het bedrag van de door ons verstrekte opdrachtbevestiging.
4. wij zijn niet gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade (bedrijfsstoring,derving van inkomsten e.d. )door welke
oorzaak ook ontstaan , daaronder begrepen vertraging in de levertijd van producten en diensten.
5. reclames over levering van goederen, verrichte werkzaamheden c.q verzending van de factuur,
bij ons schriftelijk te worden ingediend onder opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft.
6.
aan alle door ons ontstane schades aan wanden / vloeren / meubels / en dergelijken objecten in en om het huis
tijdens de werkzaamheden , kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld !
7 montage aan vloeren / wanden en plafonds geschiedt dus ten aller tijde op risco van de opdrachtgever.
Artikel 12 betaling
1.
2.
3.

4.
5.

6.

betaling geschiedt a contant bij levering goederen tenzij anders schriftelijk overeen gekomen.
bij schriftelijk afspraak ; betaling per factuur dienen deze binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
bij overschrijding van deze betalingstermijn is de opdrachtgever ons, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling
noodzakelijk is, een rente verschuldigd van 3% per maand of een gedeelte van een maand over het openstaande factuurbedrag,welke rente
ingaat op de dag van overschrijding van voorgenoemde betalingstermijn en eindigt op de dag van betaling van de factuur en de verschuldigde
rente. Betalingen worden eerst toegerekend aan de verschuldigde rente en vervolgens aan het openstaande factuurbedrag.
indien namens een derde de opdracht wordt verstrekt is degene die de opdracht namens die derde verstrekt,jegens
ons hoofdelijk aansprakelijk naast die derde, voor alle verplichtingen die uit die opdracht ontstaan.
alle kosten, zowel gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke vallen op de incasso van niet of niet tijdig betaalde
bedragen , zijn voor rekening van de opdrachtgever
de kosten worden gefixeerd op 14% bij vorderingen tot € 3000,-- terwijl over het meerdere tot € 5850,-- 11% zal zijn
verschuldigd en over het meerdere tot €15000,-- 9% terwijl over het meerdere tot € 57000,-- 5,5% en over het geen boven € 57000,-- is
verschuldigd 3,5 % . genoemde percentages worden berekend over het door de opdrachtgever is ter zake een minimumbedrag verschuldigd
van € 100,--.
In geval van wanbetaling houden wij ons het recht voor om met de uitvoering van alle lopende bestellingen cq werkzaamheden te staken tot de
volledige betaling is verricht .
bij uitblijven van alle bovenstaande, behouden wij het recht de geleverde goederen in ongeschonden staat terug te vorderen.
zonder enige vorm van restitutie op reeds gedane (aan) betalingen !
deze zullen dienen ter compensatie om reeds gemaakte kosten en verliezen af te dekken.
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Artikel 13 toepasselijk recht

1. Op alle door ons te sluiten overeenkomsten is, ook wanneer de uitvoering c.q levering buiten Nederland plaatsvindt,
Het Nederlands recht van toepassing. Het bepaalde in artikel 13 van deze voorwaarden is ook van toepassing
Wanneer de opdrachtgever buiten Nederland is gevestigd.

Artikel 14 geschillen

1.

zowel wij als ook onze opdrachtgever ,zijn bevoegd om alle geschillen en vorderingen die voortvloeien uit de met ons
gesloten overeenkomsten ,hetzij te onderwerpen aan het oordeel van een scheidsgerecht,te benoemen
overeenkomstig de statuten en reglementen van de raad van arbitrage voor de overeenkomstige bedrijfstak in
Nederland ,welk scheidsgerecht uitspraak zal doen met inachtneming van de statuten en reglementen van de.
genoemde raad , hetzij te onderwerpen aan het oordeel van de gewone rechter.
Dit artikel is ook van toepassing bij verschil van mening over meerwerk.
indien een der partijen een vordering aanhangig heeft gemaakt bij één van de in lid 1 genoemde instanties, verliest
de andere partij het recht om voor de berechting van het betreffende geschil de andere instantie te kiezen.
indien wordt verkozen voor de berechting door de gewone rechter zal bij procedures waarin de rechtbank bevoegd is
van de vordering kennis te nemen uitsluitend bevoegd zijn de Arrondissementsrechtbank te Breda

artikel 15 annulering
1.
2.

Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te geschieden. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de verkoper.
In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 20% verschuldigd van de prijs van de bestelling. Deze vergoeding dekt vaste
en variabele kosten en mogelijke winstderving.

Artikel 16 eigendomsrecht
1.
2.
3.

alle door ons geleverde producten of materialen blijven het eigendom van de bunder houtambacht tot de volledige som van de montage cq
opdracht en het geleverde materieel / product is voldaan. Zolang de goederen onze eigendom zijn, is het verboden om ze onder te verhuren, in
pand te geven of op enige andere wijze af te staan, al dan niet onder bezwarende titel.
opdrachtgever dient zorg te dragen dat alle geleverde materialen tot de eindfactuur is voldaan volledig tegen brand / diefstal of vandalisme
verzekerd zijn.
alle schade ontstaan aan de door ons geleverde materialen tijdens montage werken door derden op locatie bij de opdrachtgever, worden
verhaald op de opdrachtgever welke deze de schade zal verhalen op de aansprakelijke partij
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