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Definities
Artikel 1
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende
termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Opdrachtnemer: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Opdrachtgever: de wederpartij van de opdrachtnemer;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en
opdrachtgever.
Werk: de uitvoering van werkzaamheden en/of het verrichten
van diensten, niet zijnde een arbeidsovereenkomst en al dan
niet gepaard gaande met de levering van goederen.
Toepasselijkheid
Artikel 2
2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden
voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen
opdrachtnemer en opdrachtgever waarop de gebruiker deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van
deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing
op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering
waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts
van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de
overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog
strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van opdrachtnemer en opdrachtgever slechts tussen partijen gelden, indien
en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van de
opdrachtnemer.
2.4 Aan de eventueel tussen partijen overeengekomen afwijking
van deze voorwaarden kan de opdrachtgever geen rechten
ontlenen ten aanzien van toekomstige overeenkomsten.
U.A.V.
Artikel 3
Op de met de opdrachtgever te sluiten overeenkomst zijn de
Uniforme Administratieve Voorwaarden (U.A.V.2012) voor de
uitvoering van werken van toepassing, zoals vastgesteld bij
beschikking van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieuhygiëne, de Minister van Verkeer en
Waterstaat en de Staatssecretaris van Defensie d.d. 30
januari 2012.
Voorzover enige bepaling in strijd is met enige bepaling van
deze voorwaarden, zal de bepaling uit deze voorwaarden
prevaleren boven die van de U.A.V.
Aanbiedingen, offertes en uitvoering van de overeenkomst
Artikel 4
4.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een
termijn voor aanvaarding is genoemd.
4.2 De door opdrachtnemer gemaakte offerte zijn exclusief
BTW en vrijblijvend. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op
kostprijzen, geldend op de datum van de offerte en zijn vast
tenzij de opdracht meer dan 2 maanden na deze datum wordt
uitgevoerd. Opdrachtnemer is in dit geval gerechtigd de prijzen
aan te passen aan de tot de datum van aflevering opgetreden
prijswijzigingen.

4.3 In geval van een aan opdrachtnemer gegeven opdracht
komt een overeenkomst eerst tot stand wanneer opdrachtnemer deze opdracht heeft bevestigd, dan wel met de
uitvoering van de opdracht is aangevangen.
4.4 Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, in welk geval
op deze voorwaarden ook door en te behoeve van genoemde
derden een beroep kan worden gedaan.
4.5 De door opdrachtnemer verstrekte tekeningen, ontwerpen,
bestek, afbeeldingen, modellen en offertes blijven zijn
eigendom en mogen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de opdrachtnemer niet worden gekopieerd,
aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.
4.6 Opdrachtnemer gaat er bij zijn offerte en bij de uitvoering
van de gesloten overeenkomst vanuit dat de voor de
opdrachtgever te verrichten werkzaamheden op het in de
overeenkomst voorziene tijdstip kunnen aanvangen en
ongehinderd en ononderbroken kunnen worden voortgezet
onder normale omstandigheden en tijdens normale uren. De
opdrachtgever moet zorgdragen voor eventueel benodigde
vergunningen die van overheidswege zijn vereist.
4.7 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens,
waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk
zijn of waarvan de opdrachtgever rederlijkewijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van
de opdracht, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde
gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt,
heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke
tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Levering en levertijd
Artikel 5
5.1 Levering geschiedt vanaf fabriek.
5.2 De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het
moment dat opdrachtnemer deze bij hem aflevert of doet
afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens
de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
5.3 Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig
is met het verstrekken van informatie of instructies die
noodzakelijk zijn voor de levering, is de opdrachtnemer
gerechtigd de zaken op te slaan voor eigen risico van de
opdrachtgever.
5.4 Indien opdrachtnemer gegevens behoeft van de
opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze
aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.
5.5 Indien opdrachtnemer een termijn voor levering heeft
opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is
dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van
een termijn dient de opdrachtgever de opdrachtnemer
schriftelijk in gebreke te stellen.
5.6 Opdrachtnemer is gerechtigd de zaken in gedeelten te
leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan
de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt.
Opdrachtnemer is gerechtigd het aldus geleverde
afzonderlijk te factureren.
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Transport en verzekering
Artikel 6
Vanaf het moment van levering als bedoeld in artikel 5 zijn de
gekochte zaken voor rekening van en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal voor het transport en voor een
afdoende verzekering moeten zorgdragen. Onder de voor
rekening van de opdrachtgever komende transportkosten
zijn mede begrepen alle bijkomende kosten in de ruimste zin
des woords, zoals laad-, los- en expeditiekosten.
Artikel 7
7.1 De opdrachtnemer zal met de uitvoering van het werk een
aanvang nemen op tijdstip, vermeld in de overeenkomst.
Opdrachtgever heeft het recht de datum van aanvang en/of de
volgorde van de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen
indien zulks noodzakelijk is in verband met de voortgang van
het werk. Hieruit voor opdrachtnemer voortvloeiende kosten
zullen door opdrachtgever worden vergoed als meerwerk,
behoudens in die gevallen waarin uitstel van aanvang of
wijziging in volgorde plaatsvindt op verzoek van de
opdrachtnemer.
7.2 De opdrachtnemer zal het werk uitvoeren naar de eisen
van goed en deugdelijk werk en overeenkomstig een in onderling overleg te bepalen uitvoeringsschema.
7.3 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd op het moment
dat de te verrichten werkzaamheden volgens de overeenkomst
gereed zijn gekomen op de opdrachtnemer na voltooing van
het werk daarvan aan de opdrachtgever (schriftelijk) heeft
kennis heeft gegeven, hetzij opdrachtgever het werk feitelijk
in gebruik heeft genomen. Gedeeltelijke ingebruikneming
door opdrachtgever is toegestaan, mits deze een voldoende
voortgang van overige werkzaamheden niet in gevaar brengt
en mits hieruit voor opdrachtnemer voortvloeiende kosten
als meerwerk worden betaald. De in gebruik genomen
onderdelen van het werk worden met de ingebruikname
beschouwd als opgeleverd.
7.4 Opdrachtnemer heeft het recht bij gehele of gedeeltelijke,
niet door hem veroorzaakte overschrijding van de overeenkomst vermelde tijdstippen van aanvang of oplevering van het
werk, of van overeengekomen termijnen waarbinnen de
opdrachtgever zijn verplichtingen dient na te komen, alsmede
in het geval naar zijn oordeel het werk onvoldoende voortgang kan vinden, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
te ontbinden, overeenkomstig artikel 10 van deze voorwaarden
of de uitvoering ervan voor onbepaalde tijd op te schorten
zonder tot vergoeding van schade of kosten gehouden te zijn.
Meerwerk
Artikel 8
Opdrachtnemer is gerechtigd in redelijkheid meerwerk in
rekening te brengen. Als meerwerk wordt beschouwd: al
hetgeen door opdrachtnemer, hetzij op verzoek of last van de
opdrachtgever of ingevolge nieuwe danwel gewijzigde
instructies, naast de in de overeenkomst voorziene werkzaamheden door opdrachtnemer wordt gepresenteerd. Het
bepaalde in artikel 1646 van het Burgelijk wetboek wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
Facturering
Artikel 9
Facturering zal geschieden op basis van overeengekomen
termijnschema of, bij het ontbreken van een termijnschema,
op basis van tweewekelijkse verwerkte hoeveelheden en/of
verrichte werkzaamheden of middels een in onderling overleg
te bepalen (voorschot)termijn.

Geheel of gedeeltelijke ontbinding
Artikel 10
10.1 In de navolgende gevallen heeft opdrachtnemer het
recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat
enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist
is als ontbonden te beschouwen, ongeacht zijn verdere recht
tot vordering van schadevergoeding:
a) indien opdrachtgever zijn faillisement of (voorlopige)
surséance van betaling aanvraagt, danwel krachtens
wetbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;
b) indien opdrachtgever failliet wordt verklaard;
c) indien opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming
geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt;
d) indien op goederen of een gedeelte van goederen van de
opdrachtgever conservatoir beslag of executoriaal beslag
wordt gelegd.
10.2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is
opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk, zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden
te beschouwen, ongeacht zijn verdere recht op schadevergoeding indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de overeenkomst niet
nakomt.
10.3 Indien opdrachtnemer gebruik maakt van het in de
voorgaande leden bedoelde recht, wordt de wederpartij
schriftelijk in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke
ontbinding van de overeenkomst.
10.4 De vorderingen die opdrachtnemer tengevolge van de
ontbinding van de overeenkomst mocht hebben of verkrijgen,
inclusief zijn eventuele vordering tot vergoeding van schaden
en kosten zijn terstond en geheel opeisbaar.
Garantie
Artikel 11
11.1 Indien een garantietermijn is overeengekomen voor te
leveren goederen, te verrichten werkzaamheden of
onderdelen daarvan, zal zulks inhouden dat:
a) opdrachtnemer zich verbindt voor zijn rekening alle
voorkomende gebreken, welke kennelijk te wijten zijn aan
minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering, op
eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk
te vervangen of te herstellen;
b) de garantie zal gelden van het moment van levering van
een goed of gereed gekomen van het werk of een
gegarandeerd onderdeel daarvan tot aan het einde van de
overeengekomen periode, mits door de opdrachtgever aan
diens verplichtingen ingevolge de overeenkomst is voldaan
en met dien verstande dat de garantie stopt indien door
opdrachtgever of derden wijzigingen worden aangebracht
in het geleverde of gepresteerde of daarvan werkzaamheden
worden verricht;
c) de garantie is niet van toepassing bij onzorgvuldig of
ondeskundig gebruik, bij het niet opvolgen van gebruiksaanwijzingen of instructievoorschriften, bij gebreken welke
onstaan door normale slijtage en bij ongelukken of onheil
zoals brand of waterschade.
Eigendomsvoorbehoud
Artikel 12
12.1 Alle door opdrachtnemer geleverde of anderzins ter
beschikking gestelde goederen blijven eigendom van de
opdrachtnemer totdat alle vorderingen op de opdrachtgever
in verband met de overeenkomst zijn voldaan.
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12.2 De opdrachtgever is slechts gerechtigd over de nog
onbetaalde goederen te beschikken in het kader van de
normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien de opdrachtgever
in enig opzicht met de nakomingen van zijn verplichtingen
jegens opdrachtnemer in gebreke is, heeft opdrachtnemer het
recht de goederen waarvan de eigendom is voorbehouden
terug te nemen. Een effectuering van deze bevoegdheid
laat het recht van de opdrachtnemer tot verdere schadevergoeding onverlet.
Reclame
Artikel 13
13.1 reclame terzake van gebreke aan goederen, het werk of
verrichte doensten moet binnen 8 werkdagen na levering of
gereedgekomen werk schriftelijk bij opdrachtnemer zijn
ingediend op straffe van nietontvankelijkheid van enige
reclame. De datum van poststempel is bepalend.
13.2 De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak
hoegenaamd kunnen doen gelden, indien bij het geleverde
geheel of gedeeltelijk ofwel ingebruik heeft genomen, heeft
bewerkt of verwerkt ofwel aan derder heeft doorgeleverd.
Bouwstoffen
Artikel 14
14.1 Alle te verwerken bouwstoffen en materialen moeten
van goede hoedanigheid zijn, geschikt voor hun bestemming
en voldoen aan de gestelde eisen.
14.2 De uit het werk komende bouwstoffen en materialen
waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat hij ze wenst
te behouden, dienen door opdrachtgever van het werk te
worden verwijderd. Alle andere bouwstoffen en materialen
worden door opdrachtnemer afgevoerd. Eventuele kosten,
die voor opdrachtnemer uit de afvoer voortvloeien en die
voor enige overheidsinstantie opgelegde verplichting ter
zake van de afvoer, opslag en/of vernietiging worden
veroorzaakt, zullen volledig voor rekening van de opdrachtgever komen.
14.3 Voor de aangevoerde bouwstoffen en materialen draagt
opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging
vanaf het moment waarop deze op het werk zijn aangevoerd
voor de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden
onder toezicht van opdrachtgever verblijven.
Betaling
Artikel 15
15.1 Betaling dient te geschieden netto, uiterlijk 30
kalenderdagen na facturering;
15.2 In gevallen van te late betaling wordt de opdrachtgever,
zonder daartoe enige ingebrekestelling of rechtelijke
tussenkomst zal zijn vereist, een rentevergoeding verschuldigd
gelijk aan de wettelijk geldende rente per maand over het
factuurbedrag en te rekenen van 30 kalenderdagen na de
factuurdatum. Deze rente is verschuldigd bij wijze van boete
en laat overige rechten van opdrachtnemer in onverlet.
Bovendien is de opdrachtnemer in dergelijke gevallen
gerechtigd tot opschorten van verdere leveranties en eigen
verplichtingen ingevolge de overeekomst.
15.3 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke,
noodzakelijk voor de invordering door de opdrachtnemer
komen voor rekeing van de opdrachtgever zodra de in lid 1
van dit artikel genoemde betalingstermijn is overschreden.
15.4 De opdrachtgever is niet gerechtigd tot compensatie
van in verband met de overeenkomst verschuldigde bedragen
met die welke hij van opdrachtnemer te vorderen heeft of
mocht krijgen.

15.5 Bevoegd tot opschorting van verdere leveranties en
eigen verplichtingen ingevolge de overeenkomst is de
opdrachtnemer bovendien indien hij gerede twijfel heeft aan
de nakoming door opdrachtgever van diens financiële
verplichtingen, zulks tot het moment waarop door of namens
opdrachtgever voldoende zekerheid voor de nakoming
daarvan is gesteld.
Aansprakelijkheid, vrijwaring, schadevergoeding en
verzekering.
Artikel 16
16.1 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor
aanspraken van derden, voortvloeiend uit of verband houdend
met de uitvoering van het werk of leverantie van materialen,
voor zover deze het gevolg zijn van feiten en omstandigheden
die door opdrachtnemer krachtens artikel 11 van deze
voorwaarden verplicht is.
16.2 Voor niet door garantie als bedoeld in artikel 11 van
deze voorwaarden gedekte schade is opdrachtnemer slechts
aansprakelijk indien deze voortvloeit uit door hem in het
kader van de overeenkomst geleverde goederen/ verrichte
werkzaamheden en zover aantoonbaar te wijten is aan
opzettelijk of culpoos handelen of nalaten door hem en
degenen voor wie de opdrachtnemer verantwoordelijk is.
De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer zal te alle tijde,
derhalve ook in geval van aanspraken in gevolge garantieverplichtingen, gelimiteerd zijn tot een bedrag gelijk aan 10%
van de in artikel 1 van deze voorwaarde bedoelde prijs.
16.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van schadeaanspraken die gevolg zijn van door de opdrachtgever
voorgeschreven constructies of werkwijzen, materialen of
onderaannemers of van de door opdrachtgever te beschikking
gestelde materialen, bouwstoffen, hulpmiddelen etc. Deze
plicht tot vrijwaring geldt niet indien de opdrachtnemer, naar
de eisen van de redelijkheid en de goede trouw, de opdrachtgever had behoren te waarschuwen voor de mogelijk hieruit
voortvloeiende schade.
16.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs- en
gevolgschaden.
Overmacht
Artikel 17
Als overmacht gelden al zulke omstandigheden, zoals -maar
niet beperkt tot- onbevaarbaarheid van waterwegen, staking,
grondstoffengebrek, storing in productieprocessen zowel van
opdrachtnemer als van diens toeleveranciers etc., die het
vorderen van naleving van de overeenkomst jegens een der
partijen kennelijk onredelijk zouden maken.
Geschilbeslechting
Artikel 18
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van
de burgelijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer, in geval de rechtbank bevoegd is, worden
beslecht door de rechtbank te Arnhem. Opdrachtnemer blijft
echter bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de
wet of toepasselijk internationale verdrag bevoegd rechter.
Toepasselijk recht
Artikel 19
Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de
opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

