ALGEMENE VOORWAARDEN
Van Merksteijn Staalcoating B.V., Heesweg 34a, Raalte

Artikel 1. Algemeen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle
overeenkomsten van Van Merksteijn Staalcoating B.V. (hierna tevens: “opdrachtnemer”)
en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, behoudens wijzigingen welke beide
partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden van de
opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

4.
5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.
2.

1.

Artikel 2. Aanbieding
Onze aanbieding is vrijblijvend, wij zijn eerst gebonden nadat wij de opdracht
schriftelijk hebben aangenomen respectievelijk nadat wij bij niet-schriftelijke
opdrachtbevestiging met de uitvoering van de werkzaamheden zijn begonnen.
Als werkzaamheden in deze zin worden enkel beschouwd die werkzaamheden welke
direct betrekking hebben op het doel der opdracht, niet daarentegen voorbereidingen
zoals: inrichting van de werkplaats, aanleg van proefvlakken enz. Indien de
opdrachtgever na onze schriftelijk opdrachtbevestiging of nadat met de uitvoering
der werkzaamheden is begonnen om welke reden dan ook in de opdracht
veranderingen wenst aan te brengen, zijn wij aan de wijziging slechts gebonden na
onze schriftelijk akkoordbevinding. In dat geval zijn wij steeds gerechtigd alle uit de
wijziging voortvloeiende schade - met inbegrip van winstderving - en kosten, alles in de
ruimste zin en berekend naar redelijkheid en billijkheid, aan de opdrachtgever in
rekening te brengen.
Ter bepaling van de oppervlakte c.q. de werkzaamheden dient de opdrachtgever alle
daarvoor benodigde bescheiden gratis beschikbaar te stellen.
Verstrekt opdrachtgever ons informatie, dan mogen wij uitgaan van de juistheid en
volledigheid hiervan en zullen wij onze aanbieding hierop baseren. De
verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de aangeleverde
informatie ligt bij de opdrachtgever.
Indien de aanvrager na het uitbrengen van de offerte nader uitgewerkte adviezen,
eventueel met tekeningen, proefvlakken en andere op de aanbieding betrekking
hebbende stukken verlangt, hebben wij, indien de aanbieding niet leidt tot een
opdracht aan ons, het recht de kosten daarvan in rekening te brengen.
Onze offertes en de daarbij behorende stukken blijven ons eigendom; de
opdrachtgever verplicht zich deze niet te kopiëren, aan derden ter hand te stellen of
ter inzage te geven, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming onzerzijds.
De in de aanbieding genoemde prijzen zijn in euro’s uitgedrukt en gelden voor
levering ex works (EXW; Incoterms 2020). Prijzen zijn exclusief omzetbelasting en
andere heffingen of belastingen van overheidswege. De inhoud van folders,
drukwerken enz. binden opdrachtnemer niet ten zij in de overeenkomst daarnaar
uitdrukkelijk wordt verwezen.
Artikel 3. Geheimhouding
Alle door of uit naam van opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte informatie
(zoals aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en knowhow) van welke
aard en in welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en zullen niet door opdrachtgever
worden gebruikt voor enig ander doel dan ter uitvoering van de overeenkomst.
De in lid 1 van dit artikel genoemde informatie zal door opdrachtgever niet openbaar
worden gemaakt of worden vermenigvuldigd.
Indien opdrachtgever een van de in de lid 1 en 2 van dit artikel genoemde
verplichtingen schendt, is hij per overtreding een direct opeisbare boete verschuldigd
van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet
worden gevorderd.
Opdrachtgever moet de in lid 1 van dit artikel genoemde informatie op eerste
verzoek, binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn, naar keuze van
opdrachtnemer, retourneren of vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling is
opdrachtgever aan opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd
van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet
worden gevorderd.
Artikel 4. Adviezen, ontwerpen en materialen
Door opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard
en vrijblijvend.
Opdrachtnemer aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor een door of
namens opdrachtgever uitgewerkt en/of voorgeschreven
oppervlaktebehandelingsplan, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding daarvan.
Wenst opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem
uitgewerkte oppervlaktebehandelingsplan aan de opdrachtnemer over te dragen, dan
behoeft deze de verantwoordelijkheid niet te aanvaarden. Aan opdrachtnemer dient
voldoende tijd te worden gelaten om, na onderzoek, over deze overdracht een
beslissing te nemen.
Van opdrachtnemer kan niet worden gevergd dat hij het in 4.3 genoemde onderzoek
kosteloos verricht, tenzij reeds uit de aanvraag uitdrukkelijk is gebleken dat
opdrachtgever de verantwoordelijkheid op opdrachtnemer wil overdragen.
Opdrachtnemer aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen die door
opdrachtgever zijn voorgeschreven of door opdrachtgever zelf ter beschikking zijn
gesteld.
Artikel 5. Uitvoeringseisen en onuitvoerbaarheid van de opdracht
Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door opdrachtnemer niet
kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die opdrachtnemer bij het
tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft opdrachtnemer het
recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat
uitvoering mogelijk blijft.
Daarnaast heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichting op te
schorten en is hij niet in verzuim, indien hij ten gevolge van een verandering in
omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet
te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn
verplichtingen na te komen.
Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de
invloedssfeer van de opdrachtnemer liggen, wordt mede verstaan het niet voldoen
door leveranciers van opdrachtnemer aan hun verplichtingen, brand, stakingen of
werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken materialen, import- of
handelsverboden.
Als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes
maanden voortduurt, wordt de overeenkomst tussen partijen ontbonden zonder dat
één der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te
lijden schade. Als opdrachtnemer zijn verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen, is hij
gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het
reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
De opdrachtgever geeft ons, indien wij zulks noodzakelijk achten, te voren een
onherroepelijke bankgarantie zonder beperkingen in handen:
-1. hetzij voor een bedrag gelijk aan de afgesproken resp. begrote prijs van het werk
(incl. BTW)
-2. hetzij, voorzover de uitvoeringstijd langer dan 2 maanden zal belopen, voor een
bedrag gelijk aan 2x de prijs incl. BTW welke op basis van de door ons voorziene
omvang van het werk over de 1e betalingstermijn zal worden gefactureerd.
Onze aanbiedingen gelden alleen onder de navolgende bepalingen.
a. de ter bewerking aangeboden objecten c.q. materialen zijn van dezelfde soort en
kwaliteit als de materialen waarvan wij bij de aanbieding mochten uitgaan.
b. de te bewerken objecten voldoen aan deze redelijke eisen met het oog op de
toepassing van de verlangde beschermende bewerking.
c. het gereedmaken van de oppervlakken vóór het aanbrengen van de lagen is met
normale prestatie mogelijk.
d. de werkzaamheden moeten uitgevoerd kunnen worden op de meest economische
wijze en zonder onderbrekingen.
Indien - te onzer beoordeling - bij bewerking van de objecten aan c.q. door ons blijkt
dat aan een der hierboven in artikel 5.6 omschreven eisen niet is voldaan dan
hebben wij de keuze tot ontbinding - zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist
is - van de overeenkomst door een aldus luidende verklaring, zonder dat wij schadeplichtig
zijn en met de verplichting voor de opdrachtgever om alle daaruit voortvloeiende schade
te voldoen, in het bijzonder winstderving en de nakoming der overeenkomst, in welk
laatstgenoemd geval wij het recht hebben de objecten voor rekening van de
opdrachtgever voor de opgedragen bewerking geschikt te maken of te doen maken,
onder verlenging van de overeengekomen levertijd met de tijd benodigd voor het
(doen) uitvoeren van die werkzaamheden.
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen worden de werkzaamheden uitgevoerd in
normale 5-daagse werkweken. Indien de opdrachtgever na het accepteren der
offerte werkzaamheden buiten de normale werkweken verlangt, worden de extra
kosten die hieraan verbonden zijn als "meerwerk" in rekening gebracht.
Artikel 6. Overeenkomsten
Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke
aanvaarding door opdrachtnemer. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de
schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer, danwel uit het feit dat hij uitvoering geeft
aan de overeenkomst.
Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van opdrachtnemer binden
deze laatste niet voor zover deze niet door een daartoe bevoegde persoon zijdens
opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit
verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen toereikende
procuratie hebben.
Artikel 7. Prijzen en prijswijziging
De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kosten van grondstoffen, materialen
en lonen geldend op de dag van offerte.

2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de lonen, de prijzen van de grondstoffen, materialen,
energie of andere onderdelen van de kostprijs stijgen, is opdrachtnemer bevoegd om die
prijsstijging door te belasten en de overeengekomen prijs evenredig te verhogen. Een prijsstijging van
een onderdeel van de kostprijs met meer dan 5% geeft opdrachtnemer in ieder geval het recht
om de prijs evenredig te verhogen. Indien dit zich voordoet zal opdrachtnemer opdrachtgever
hier zo veel mogelijk voor aanvang van de werkzaamheden over informeren. Indien
opdrachtnemer nog niet is begonnen met de uitvoering van de opdracht is opdrachtnemer in dat
geval bevoegd om de opdracht te annuleren. Indien opdrachtnemer al is begonnen met
(voorbereiding van) de opdracht is opdrachtgever uitsluitend bevoegd om de opdracht te
annuleren indien alle reeds gemaakte kosten worden vergoed aan opdrachtnemer. De betaling
van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die der
overeengekomen termijn daarvan.
3. Werkzaamheden, welke niet zijn genoemd in de aanbieding resp. opdracht worden
als "meerwerk" gekenmerkt en worden apart in rekening gebracht. De berekening
van meerwerk geschiedt op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het
moment dat het meerwerk wordt verricht.
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Artikel 8. Levering, levertijd en leverplaats
De levertijd wordt door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld. Tenzij
(uitdrukkelijk) anders overeengekomen geschiedt levering ex works (EXW;
Incoterms 2020).
De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt,
alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van
opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de
noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend
waren toen hij de levertijd vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd verlengen met
de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de
werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast,
zullen deze worden afgerond zodra zijn planning dit toelaat.
Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om
de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te
verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden
ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt de
levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de
werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen
de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd verlengd met de daardoor
ontstane stagnatietijd.
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Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, zal de opdrachtgever nimmer
recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet nakoming
van enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige andere met deze
overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer maakt of schade die
opdrachtnemer lijdt als gevolg van een vertraging in de levertijd, zoals vermeld in lid
3 t/m 6, te voldoen.
Het werk wordt als geleverd beschouwd:
a. wanneer opdrachtnemer hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan opdrachtgever
kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en deze het werk heeft
goedgekeurd;
b. acht dagen nadat opdrachtnemer hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan
opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en opdrachtgever heeft
nagelaten het werk binnen die termijn te keuren;
c. bij ingebruikneming van het werk door opdrachtgever.
Dadelijk nadat het werk is geleverd als bedoeld in lid 9 van dit artikel, is het risico
voor alle directe en indirecte schade aan het werk, uit wat voor oorzaak en door
wiens toedoen dan ook, voor rekening van de opdrachtgever.
Wanneer opdrachtgever het werk niet binnen 7 dagen na levering als bedoeld in lid 9
van dit artikel in zijn bezit heeft genomen of heeft doen stellen, dan heeft
opdrachtnemer het recht te zijner keuze het werk voor rekening en risico van
opdrachtgever aan diens adres te verzenden danwel deze voor rekening en risico van
opdrachtgever op te slaan.
Artikel 9. Bewerkingsafname
Het afnemen van de bewerkte objecten en/of zaken dient te geschieden uiterlijk na 5
werkdagen na verzending van onze schriftelijke informatiebrief inhoudende dat de
bewerking is voltooid. Indien binnen die termijn ons geen bericht van de
opdrachtgever heeft bereikt achten wij de bewerking als stilzwijgend geaccepteerd.
Indien de opdracht uit meer dan één bewerking en/of meer dan één object dan is de
opdrachtgever gehouden gevolg te geven aan ons verzoek tot afname van iedere
bewerking en/of object.
Is de opdrachtgever echter van mening dat hij om bepaalde redenen het werk of
bepaalde objecten niet kan accepteren, dan moet hij ons dit met vermelding van de
redenen binnen de termijn als genoemd in lid 1 van dit artikel schriftelijk mededelen,
zulks op straffe van verval van rechten.
Tevens achten wij - indien door ons geen verzoek tot afname worden gedaan - het
werk als zijnde geaccepteerd indien de opdrachtgever binnen 30 dagen na beëindiging
der werkzaamheden niet heeft gereageerd, dan wel ons geen enkele gemotiveerde
klacht schriftelijke heeft doen toekomen binnen acht dagen na dato van de laatste
factuur, afhankelijk van welke gebeurtenis het eerst plaatsvindt. Alle rechten van de
opdrachtgever zijn dan vervallen.
Indien de bewerkte zaken zijn geleverd in de zin van dit artikel en deze zaken kunnen
niet tijdig worden verzonden door onvoldoende instructie van de afnemer, te onzer
beoordeling, respectievelijk als de opdrachtgever verzoekt deze zaken op te slaan
(hetgeen geschiedt op risico van opdrachtgever), zijn wij gerechtigd de daaruit
voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Indien de onvolledige en/of onjuiste prestatie en/of kennelijke gebreken 1 % of
minder van het aantal geleverde zaken betreffen zal de opdrachtgever deze zonder
enige aanspraak jegens de opdrachtnemer accepteren.
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Artikel 10. Verpakking
10.1 Uitsluitend indien tevoren overeengekomen, zullen de zaken door ons teruggeleverd
worden in de emballage waarin zij ons worden toegezonden. In die gevallen waar
door ons nieuwe emballage moet worden meegeleverd zullen wij deze aan de
opdrachtgever in rekening brengen. De verpakking van de zaken wordt zo goed
mogelijk aangepast aan de eisen van de opdrachtgever, van de toegepaste
oppervlaktebehandeling en het vervoer. Wij aanvaarden hiervoor noch jegens de
opdrachtgever noch jegens derden enige aansprakelijkheid, tenzij opzet of grove
schuld onzerzijds of van ons leidinggevend personeel, kan worden aangetoond door
de opdrachtgever respectievelijk de betrokken derde.
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Artikel 11. Verzending/Transport
Het vervoer van alle zaken geschiedt buiten onze verantwoordelijkheid en voor
rekening en risico van de opdrachtgever, ongeacht of dit door eigen vervoer of door
derden wordt uitgevoerd.
Het lossen en laden der zaken op ons terrein geschiedt onder onze
verantwoordelijkheid. De kosten ervan zijn in de prijs begrepen in al die gevallen
waarin dit in- en uitladen in de normale werktijd van de opdrachtnemer plaatsvindt.
In alle overige gevallen hebben wij het recht hiervoor de extra kosten in rekening te
brengen.
Eventuele door ons betaalde vrachtkosten brengen wij aan de opdrachtgever in
rekening.
Mocht een beroep op het gestelde in artikel 11.1, 11.2 of 11.3 niet opgaan dan is
opdrachtnemer nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat
hij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de
vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen en zal hij op verzoek van de
opdrachtgever zijn vordering op vervoerder dan wel verzekeringsmaatschappij aan
opdrachtgever cederen.
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Artikel 12. Kwaliteit
Wij verzekeren dat de werkzaamheden vakkundig zullen worden uitgevoerd en
geheel zullen beantwoorden aan de voorwaarden gesteld in de aanbieding. Bij
meetbare kenmerken is aan die eis voldaan indien 90 % van een voldoende aantal
metingen gelijkmatig verdeeld over het gehele oppervlak gelijk is aan de opgegeven
waarde of beter. Bij niet meetbare kenmerken is aan die eis voldaan indien de
afgewerkte laag visueel overeenstemt met een tevoren aangelegde oppervlakproef.
Deze oppervlakproef wordt door ons bewerkt op een ondergrond, welke identiek is aan
de ondergrond, waarop de verdere werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Voor
de aanvang der werkzaamheden wordt deze oppervlakproef; ter goedkeuring aan
de opdrachtgever overhandigd. Door het aanvaarden van deze oppervlakproef wordt
door de opdrachtgever aan ons fiat gegeven met betrekking tot de kwaliteit en kan
met de werkzaamheden worden begonnen. Indien de opdrachtgever de proefvlakken
niet aanvaardt, zijn wij gerechtigd de opdracht te annuleren zonder dat wij daardoor
voor kosten, schaden of anderszins aansprakelijk kunnen worden gesteld.
Indien gedurende de uitvoering der werken blijkt dat een afgewerkt oppervlak t.o.v.
het proefvlak verschilt in negatieve zin, terwijl dezelfde behandeling en producten zijn
toegepast en indien met deze behandeling en deze producten op de proefondergrond
wel dezelfde kwaliteit bereikt kan worden, dan wordt dit als bewijs van gewijzigde
ondergrondtoestand beschouwd. De mogelijke kosten welke hieruit voortvloeien, in
welke vorm dan ook, moeten door de opdrachtgever worden gedragen.
De kwaliteitstoezegging geldt niet voor gebreken die geconstateerd zijn volgens
keuringsmethoden en/of instanties, die niet van tevoren met ons zijn
overeengekomen en evenmin voor nuanceverschillen die volgens technische
maatstaven normaal kunnen worden geacht.
Een oppervlakteproef moet ook na aanvang der werkzaamheden kunnen worden
gebruikt om gewijzigde ondergrondtoestand te kunnen aantonen.
Artikel 13. Garantie
Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, staat opdrachtnemer voor
een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de
overeengekomen prestatie, zoals in de volgende artikelleden nader wordt
uitgewerkt.
Indien partijen afwijkende garantievoorwaarden zijn overeengekomen, is het
bepaalde in dit artikel onverminderd van toepassing, tenzij dit in strijd is met die
afwijkende garantievoorwaarden.
Onze garantie betreft uitsluitend de deugdelijkheid van de uitvoering van de door ons
verrichte werkzaamheden, indien de gebreken niet voor de afname als bedoeld in
artikel 8 en 9 konden worden vastgesteld. Onze garantie betreft niet de kwaliteit van
de verwerkte beschermingsmaterialen, zoals verven, poederlakken, bitumineuze- of
kunststofbedekkingen.
Onze garantie is slechts geldig indien schriftelijk wordt gereclameerd binnen 8 dagen
nadat het gebrek redelijkerwijs gesproken kon worden ontdekt, zulks op straffe van
verval van rechten.
De zaken of objecten mogen intussen geen verdere bewerking, montage of
inbouw hebben ondergaan.
Het door ons in behandeling nemen van klachten wil niet zeggen dat wij de reclame
beschouwen als tijdig of terecht ingediend.
Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat
opdrachtnemer voor de in lid1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de
geleverde constructie en de gebruikte materialen, mits hij vrij was in de keuze
daarvan.
Als blijkt dat de geleverde constructie of de gebruikte materialen niet deugdelijk zijn,
zal opdrachtnemer naar haar keuze deze herstellen of vervangen. De delen die bij
opdrachtnemer hersteld of door opdrachtnemer vervangen worden, moeten franco
aan opdrachtnemer worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen
en de eventueel gemaakte reis- en verblijfskosten komen voor rekening van
opdrachtgever.
Bestaat de overeengekomen prestatie uit het bewerken van door opdrachtgever
aangeleverde materialen dan staat opdrachtnemer voor de in lid1 genoemde periode
in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking.
Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer de keuze
maken of hij:
- de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgever voor eigen
rekening nieuw materiaal aanleveren
- het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het materiaal franco aan
opdrachtnemer terugzenden
- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de
factuur.
Tot het herstel behoren niet:
- de kosten van demontage,
- de kosten van hulpmiddelen zoals steigers, dokken, kranen etc.,
- vervangingskosten van het substraat,
- eventuele onderzoekskosten gemaakt door derden,
- gevolgschades in de ruimste zin
Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een
eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.
Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn
verplichtingen ten opzichte van de opdrachtnemer heeft voldaan.
Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:
- normale slijtage;
- onoordeelkundig gebruik;
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
- installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.
Artikel 14. Aansprakelijkheid
Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgen van schade hoe ook
genaamd en van welke aard van ook, ontstaan ten gevolge van of samenhangend
met onze werkzaamheden, behoudens indien sprake is van opzet of grove schuld
onzerzijds of van ons leidinggevend personeel. De opdrachtgever stelt ons schadeloos
ter zake van en vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden, waarvoor wij
ingevolge het in de voorgaande zin bepaalde niet hoeven op te komen.
De in ons bedrijf aanwezige zaken van derden (zowel die van de opdrachtgever als
van andere personen) zijn tegen geen enkel risico verzekerd. Wij zijn in geen enkel
geval, ook niet bij diefstal, verduistering, vernieling of anderszins, aansprakelijk te
stellen, noch door de opdrachtgever, noch door andere personen, behoudens indien
sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds of van ons leidinggevend personeel.
Wanneer door een door ons uitgevoerde normale bewerking respectievelijk op
uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever uitgevoerde bewerking zaken van hetzij
de opdrachtgever hetzij andere personen onbruikbaar zijn geworden is het risico
hiervan geheel voor de opdrachtgever. In gevallen waarbij beschadigingen of
onbruikbaarheid der zaken en/of objecten ontstaan als gevolg van grove schuld of
nalatigheid van ons of ons personeel, zal de aansprakelijkheid nooit hoger zijn dan de
waarde van de bewerking die door ons op de betrokken zaken en/of objecten is of
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zou worden uitgevoerd.
De door de opdrachtnemer te vergoeden schade is in alle gevallen steeds beperkt
tot het factuurbedrag van de levering en/of dienst door opdrachtnemer waarop de
aanspraak van opdrachtgever betrekking heeft.
Artikel 15. Wijzigingen van het aangenomen werk
Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van
opdrachtgever, het zij als gevolg van wijziging in het ontwerp of veroorzaakt doordat de
verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, of doordat van geschatte hoeveelheden
wordt afgeweken, behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te
worden als meerwerk, en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk.
Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden
op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend
op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende
factoren.
Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaal van het reeds
verrekende en het nog te verrekenen minderwerk, dat van het reeds verrekende en
het nog te verrekenen meerwerk overtreft, heeft opdrachtnemer recht op een
bedrag gelijk aan 10 % van het verschil van deze totalen, tenzij het verzoek tot
minderwerk afkomstig was van opdrachtnemer.
Artikel 16. Afrekening
De afrekening geschiedt in overeenstemming met de in de offerte/opdracht genoemde
condities. Moeten voor de afrekening metingen en/of tellingen of verstrekte
gegevens, tekeningen, stuklijsten of vierkante meters, etc. worden overhandigd dan
is de opdrachtgever gehouden binnen 2 werkdagen na ons schriftelijk of mondeling
verzoek daaraan mee te werken. Stelt de opdrachtgever zich niet binnen deze termijn
ter beschikking, door welke oorzaak dan ook, dan accepteert hij onze metingen en/
of tellingen zonder meer en is ieder recht op reclame terzake vervallen.
Wij achten onze rekening als aanvaard, indien de opdrachtgever niet voor de 10e
werkdag, volgend op de factuurdatum, hiertegen schriftelijk bezwaar gemaakt
heeft.
Artikel 17. Betalingen
Betaling dient te geschieden ten kantore van opdrachtnemer of op een door
opdrachtnemer aan te wijzen rekening
Betalingscondities worden geregeld naar de aard en de belangrijkheid van de levering
of het uit te voeren werk. Tenzij anders overeengekomen geldt als betalingstermijn 30
dagen na factuurdatum.
Opdrachtnemer is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de
nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid
voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen.
Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van
opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft opdrachtnemer het recht
de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat
opdrachtnemer schadeplichtig geraakt en onverminderd het recht van
opdrachtnemer tot vergoeding van onkosten en winstderving.
Tevens is opdrachtnemer gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke is met de
nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook
indien een vaste levertijd is overeengekomen.
Wanneer door opdrachtnemer ten aanzien van bepaalde geleverde zaken of
verrichte werkzaamheden betaling van de hoofdsom of een gedeelte daarvan in een
aantal termijnen aansluitend op de datum van levering of facturering wordt
toegestaan, zal de omzetbelasting over het totale bedrag der vergoeding tegelijk
met de eerste termijn opeisbaar zijn.
Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds
geleverde, resp. te bewerken of bewerkte zaken verhinderen, brengen geen
verandering in de geldelijke verplichtingen van opdrachtgever.
Het recht van opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op opdrachtnemer te
verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Ook is opdrachtgever niet bevoegd om
zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Kortingen op het factuurbedrag zijn niet
toegestaan.
De gehele koopprijs of aanneemsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet
stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer
opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling vraagt, om
toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen vraagt, of zijn onder
curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van
opdrachtgever wordt gelegd en wanneer deze overlijdt of in liquidatie treedt, of wordt
ontbonden.
Wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden
binnen een maand na factuurdatum is opdrachtnemer gerechtigd na het verstrijken
van de betalingstermijn aan opdrachtgever een vergoeding wegens het renteverlies
in rekening te brengen die gelijk is aan de op dat moment geldende wettelijke
handelsrente.
Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen
betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke
kosten verschuldigd met een minimum van Euro 40. De buitengerechtelijke
incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig de Staffel Buitengerechtelijke
Incassokosten (BIK). Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger
zijn dan uit Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) volgt, zijn de werkelijk
gemaakte kosten verschuldigd.
Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen
alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van
opdrachtgever.
Indien wij opdrachtgever toestaan een gedeelte van de eindafrekening in te houden,
in verband met het afwerken van bij de acceptatie geconstateerde gebreken, geldt dit
slechts uitdrukkelijk onder de voorwaarde, dat het ingehouden bedrag direct door de
opdrachtgever betaald dient te worden tegen het stellen door ons van een
bankgarantie tot hetzelfde bedrag waarbij de bankgarantie in tijd begrenst is tot de
duur van de overeengekomen garantieperiode.
Betalingen worden in de eerste plaats aangewend ter dekking van gemaakte kosten
en renten en strekken eerst daarna tot dekking van de plaatsgevonden hebbende
werkzaamheden, met dien verstande dat deze betalingen steeds eerst met de oudste
vervallen facturen worden verrekend. Bij gebreke van (tijdige) betaling door
opdrachtgever van één schuld - uit welken hoofd dan ook - of betalingstermijn,
worden alle andere schulden of betalingstermijnen terstond geheel opeisbaar.
Opdrachtnemer en aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen zijn bevoegd om al
hun vorderingen op opdrachtgever (kruislings) te verrekenen met hetgeen
opdrachtnemer of een aan haar gelieerde onderneming aan opdrachtgever
verschuldigd is. Onder gelieerde onderneming wordt verstaan: alle ondernemingen
die behoren tot dezelfde groep in de zin van art. 2:24b BW en deelnemingen in de
zin van art. 2:24c BW.

Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud
18.1 Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door
opdrachtnemer geleverde of nog te leveren zaken. Opdrachtnemer blijft eigenaar van
de geleverde of nog te leveren zaken zolang de opdrachtgever de vorderingen van
opdrachtnemer ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een
gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Opdrachtnemer blijft tevens
eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de
verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet
betaald heeft en zolang opdrachtgever vorderingen wegens tekortschieten in de
nakoming van zodanig overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen
vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.
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Artikel 19. Ontbinding
Onverminderd de ons verder toekomende rechten hebben wij het recht, indien wij
door overmacht worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, om zonder
gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten, of de
overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden door een aldus luidende schriftelijke
verklaring, te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie
gehouden zijn. Onder "overmacht" wordt ten deze verstaan elke omstandigheid ten
gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs van de
opdrachtnemer niet meer kan worden verlangd, daaronder begrepen oorlog,
oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting,
transportmoeilijkheden, brand en andere storingen, welke redelijkerwijze niet voor
onze rekening komen. De opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van alle rechten
op ontbinding van de overeenkomst krachtens de artikelen 6:265 e.v. van het
Burgerlijk Wetboek.
Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige
verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere met ons gesloten
overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van
betaling, toepassing van de schuldensaneringsregeling natuurlijke personen,
stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt hij geacht van
rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht, zonder ingebrekestelling en
zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of
de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden door een aldus luidende schriftelijke
verklaring, te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie
gehouden zijn, doch onverminderd de ons verder toekomende rechten. In deze
gevallen is elke vordering, welke wij ten laste van de opdrachtgever hebben of
krijgen, dadelijk en ineens opeisbaar. In die gevallen worden de werkzaamheden
direct stopgezet en worden alle werkzaamheden, uitgevoerd tot en met de dag van
onder dit artikel genoemde voorvallen, aan opdrachtgever berekend, welk bedrag dan
ook terstond opeisbaar is.
Indien wij ingevolge het gestelde in lid 1 of 2 van dit artikel de overeenkomst geheel
of ten dele ontbinden, hebben wij het recht van de opdrachtgever te verlangen, dat
hij de in de bewerking zijnde zaken en/of objecten tot zich neemt tegen betaling van
de in de prijs gecalculeerde bewerkingen die op het ogenblik van de ontbinding
uitgevoerd zijn, bij gebreke waarvan wij te onzer keuze de zaken en/of objecten voor
rekening en risico van de opdrachtgever zullen opslaan dan wel onderhands
verkopen, tot welke onderhandse verkoop de opdrachtgever ons nu reeds voor alsdan
onherroepelijk machtigt door het verlenen van de opdracht.
Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een
schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens opdrachtgever een
schriftelijke ontbindingsverklaring tot opdrachtnemer richt, zal hij ten allen tijde
eerst opdrachtnemer schriftelijk in gebreke moeten stellen en deze een redelijke
termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te
herstellen, welke tekortkomingen opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te
melden.
Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden
of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de
nakoming van zijn verplichtingen.
Indien opdrachtnemer instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim
van zijn zijde, heeft hij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade
zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en
aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen
aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door opdrachtnemer verricht
prestaties en heeft opdrachtnemer onverkort recht op betaling voor de reeds door
hem verrichte prestaties.

Artikel 20. Gereedschappen / intellectuele eigendom
20.1 Indien door ons voor opdrachten speciale gereedschappen moeten worden
vervaardigd waarvan de kosten in de prijs van de bewerking zijn opgenomen, blijven
deze ons eigendom ook na uitvoering van de opdracht.
20.2 Intellectuele eigendom die in de uitvoering van de overeenkomst ontstaan zijn
exclusief eigendom van opdrachtnemer. Opdrachtnemer draagt bij de uitvoering van
de overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten over aan opdrachtgever.
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Artikel 21. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing evenmin als enige
toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken
waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
Opdrachtnemer is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De
wijzigingen zijn bindend voor opdrachtgever, nadat de gewijzigde algemene
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voorwaarden op de site van opdrachtnemer zijn geplaatst dan wel nadat de
gewijzigde algemene voorwaarden aan opdrachtgever zijn toegezonden.
Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook
genaamd, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de
Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de
opdrachtnemer tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

