Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden van levering van De Rietdekkerij
Begripsomschrijvingen:
In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende termen het volgende
verstaan:
‘Gebruiker’ - degene die deze algemene voorwaarden gebruikt in zijn
overeenkomsten: De Rietdekkerij.
‘Contractant’ - degene die met de gebruiker een overeenkomst sluit.
‘Overeenkomst’ - elke overeenkomst tussen de gebruiker en de contractant, waarop
deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
1.
Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de levering van alle diensten en
goederen en andere overeenkomsten van welke aard dan ook, overeengekomen
door de gebruiker en de contractant, tenzij uitdrukkelijk vooraf schriftelijk afwijkende
voorwaarden zijn overeengekomen.
1.2 Indien aanvullende of afwijkende voorwaarden overeengekomen zijn, blijven alle
overige, niet uitdrukkelijk uitgezonderde bepalingen van deze algemene
voorwaarden onverkort van kracht.
1.3 Toepassing van eventuele verkoop of inkoopvoorwaarden van de wederpartij
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk
aanvaard zijn.
2. Offertes, aanbiedingen en prijzen
2.1 Alle offertes, in welke vorm dan ook gedaan, zijn voor beide partijen geheel
vrijblijvend en niet bindend.
2.2 Opgegeven prijzen zijn alleen dan bindend indien dit nadrukkelijk vermeld staat.
2.3 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, andere van overheidswege opgelegde
heffingen en zonder verzendkosten en transportverzekering.
2.4 Verhoogde kosten van arbeidsinzet veroorzaakt door onvoorziene complicaties of
als gevolg van externe factoren ter zake van de door de partijen overeengekomen
prestatie, komen voor rekening van de contractant.
2.5 Bij alle prijswijzigingen tussen de datum van de offerte en de uiteindelijke
opdracht behoudt de gebruiker zich het recht voor de offerte dienovereenkomstig aan
te passen.
3.
Contracten en overeenkomsten
3.1 Alle overeenkomsten worden aangegaan onder de ontbindende voorwaarde van
voldoende kredietwaardigheid van de contractant.
3.2 De gebruiker behoudt zich het recht voor geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling
of een ander soort van zekerheidstelling te eisen alvorens tot ten uitvoerlegging van
de overeenkomst over te gaan.
3.3 Het niet nakomen van betalingsverplichtingen door de contractant geeft de
gebruiker de bevoegdheid tot opschorting van zijn verplichtingen of ontbinding van
de overeenkomst, hetwelk enige andere wettelijke rechten op schadevergoeding van
de gebruiker onverlet laat.
4.

Leveringen

4.1 De vermelding van de levertijden in de offertes en aanbiedingen is een indicatie
op basis van de op het moment van de offerte ter kennis van de gebruiker ter kennis
staande omstandigheden en is niet bindend.
4.2 Van overschrijding van de levertijd zal de gebruiker de contractant met bekwame
spoed in kennis stellen.
4.3 De enkele overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, zal de
contractant niet zonder meer het recht geven op respectievelijk vergoeding van de
schade, direct of indirect ontstaan ten gevolgen van de niet tijdige levering, of
ontbinding van de overeenkomst.
5.
Betaling
5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is, dient betaling te geschieden
binnen 14 dagen na factuurdatum op de door de gebruiker aangegeven wijze.
5.2 De contractant wordt geacht met factuurbedrag in te stemmen, tenzij binnen 14
dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd gereclameerd wordt.
5.3 Bij betalingen dient het volledige factuurbedrag betaald te worden onder
vermelding van het factuurnummer. Onvolledige betalingen wordt niet geaccepteerd
worden en schuldvergelijking is niet mogelijk.
5.4 Indien betaling door middel van bankoverschrijving plaats vindt, geldt als datum
van betaling de valutabetaling waarop het bedrag gecrediteerd wordt.
5.5 Indien betaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum geschied, is de
contractant van rechtswege in verzuim en is de gebruiker gerechtigd, zonder nadere
ingebrekestelling, over het factuurbedrag de wettelijke rente in rekening te brengen.
Bovendien is de wederpartij alsdan vergoeding verschuldigd van alle door de
gebruiker gemaakte en te maken buitengerechtelijke incassokosten, gesteld op 15%
van de door de wederpartij verschuldigde bedrag, en de gerechtelijke incassokosten,
onverminderd het recht om vergoeding van de werkelijke kosten te vorderen.
6.
Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle aan de contractant geleverde zaken blijven eigendom van de gebruiker
totdat de volledige overeengekomen tegenprestatie van de contractant ten aanzien
van het project, werk of de levering waarvan de geleverde zaken onderdeel uitmaken
voldaan is.
6.2 Alle zelfstandig geleverde zaken die geen onderdeel van een werk of anderszins
in combinatie met andere goederen of diensten geleverd worden blijven eigendom
van de gebruiker totdat de volledige overeengekomen tegenprestatie is voldaan.
7.
Intellectuele eigendom
7.1De gebruiker zal er voor zorgen dat enige te leveren prestatie niet in strijd is met
de Nederlandse Wetgeving en geen inbreuk gemaakt wordt op octrooirechten van
een derde voor zover zulks redelijkerwijs door de gebruiker voorkomen kan worden.
8.
Aansprakelijkheid
8.1 De gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, toegebracht aan de
contractant of derden tijdens de nakoming van de overeengekomen verbintenissen,
waaronder begrepen gevolgschade en vertragingsschade, anders dan in dit artikel
bepaald.
8.2 De gebruiker aanvaardt beperkte aansprakelijkheid voor schade ontstaan als
gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de gebruiker en
diegenen voor wie hij aansprakelijkheid heeft aanvaard als volgt:

a. Ingeval van dood of lichamelijk letsel als gevolg van een gebeurtenis of een
reeks gebeurtenissen tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van de gebruiker
wegens een verzekering Wettelijke Aansprakelijkheid bereid is te dier zake uit te
keren.
b. Ingeval van schade aan goederen van de contractant is de
vergoedingsplicht van de gebruiker beperkt tot een bedrag van maximaal de kosten
van herstel van deze goederen of, indien herstel niet mogelijk is, vervanging van de
goederen hetwelk echter per schadetoebrengende gebeurtenis of reeks van
gebeurtenissen nooit meer dan eenmaal de aanneemsom of andersoortige
overeengekomen vergoeding voor de te verrichten diensten zal bedragen.
8.3 Indien de door de gebruiker geleverde zaken ondeugdelijk blijken te zijn is de
gebruiker enkel gehouden de gebrekkige zaken te vervangen, te herstellen of, te
zijner keuze, de waarde van de zaken aan de contractant te vergoeden.
8.4 De aansprakelijkheid voor gebreken in geleverde diensten anders dan in geval
van opzet of bewuste roekeloosheid als bedoeld in lid 2 van dit artikel is beperkt tot
maximaal 50% van de waarde van de geleverde diensten met een maximum van €
4000,- (vierduizend euro), waarbij kosteloos herstel van de gebreken de
schadevergoedingsplicht van de gebruiker doet vervallen.
8.5 De hiervoor aangeduide verplichtingen gelden slechts indien de contractant
binnen 1 maand nadat de contractant de betreffende tekortkoming of het betreffende
gebrek heeft ontdekt de gebruiker van het betreffende gebrek of de tekortkoming in
kennis heeft gesteld.
8.6 Iedere aansprakelijkheid anders dan in dit artikel uitdrukkelijk aanvaard wordt
door de gebruiker niet aanvaard.
9.
Overmacht
9.1 Indien de gebruiker door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens
contractant kan voldoen wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort. Indien
deze situatie langer dan 90 (negentig) dagen voortduurt hebben de partijen het recht
deze overeenkomst door middel van schriftelijke opzegging met een termijn van 45
(vijfenveertig) dagen te beëindigen.
10. Ontbinding
10.1 De gebruiker is gerechtigd de overeenkomst of een deel van de overeenkomst,
zonder nadere sommatie of ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden dan wel de
geleverde zaken terug te vorderen indien:
a. de contractant enige verplichting op grond van de gesloten overeenkomst of
krachtens deze algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt;
b. de contractant surséance van betaling aanvraagt;
c. de contractant in staat van faillissement komt te verkeren;
d. indien ten aanzien van de contractant de Wet Schuldsanering Natuurlijke
Personen van toepassing wordt;
e. de contractant fuseert of anderszins van directe of indirecte eigenaar
wisselt;
f. de contractant geliquideerd wordt.
Alle verschuldigde betalingen worden in bovenstaande gevallen ter stond opeisbaar.
11.
Toepasselijk recht
11.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing.

11.2 Alle uit de deze algemene voorwaarden en overeenkomsten waarop deze
algemene voorwaarden van toepassing zijn voortvloeiende geschillen zullen aan de
Nederlandse rechter voorgelegd worden.

