ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Timmerfabriek Van der Aa B.V.

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
Timmerfabriek Van der Aa B.V., hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij waarop
Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet
door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “Wederpartij”.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor
de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken. Daarnaast zijn deze
algemene voorwaarden eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen
deelopdrachten c.q. vervolgopdrachten.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en Wederpartij zullen alsdan in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen
te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in
acht wordt genomen.
Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn. Dit betekent ook niet dat Gebruiker in enigerlei mate het
recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze
voorwaarden te kunnen verlangen.

6.

7.

ARTIKEL 6: EIGENDOM EN RISICO
1.

2.
3.

ARTIKEL 2: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN GEHEIMHOUDING
1.

2.

3.

Het door Gebruiker onder deze algemene voorwaarden, inclusief de door haar uitgebrachte
aanbiedingen, verrichte of verstrekte Werk (hieronder mede doch niet uitsluitend begrepen:
tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen) blijft, behoudens tussen partijen gemaakte
andersluidende schriftelijke afspraken eigendom van Gebruiker. Niets in deze algemene voorwaarden
noch in enige uitgebrachte aanbiedingen van Gebruiker strekt tot algehele of gedeeltelijke overdracht
van enig recht van intellectueel eigendom in de ruimste zin des woord.
Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Gebruiker, dan wel haar werknemers vervaardigde
werken c.q. tekeningen of modellen komen toe en behoren aan Gebruiker. Het is Wederpartij zonder
schriftelijke voorafgaande toestemming niet toegestaan om de voornoemde werken op enigerlei
wijze openbaar te maken noch te verveelvoudigen al dan niet in gewijzigde vorm.
De Wederpartij staat ervoor in, dat geen gegevens betreffende de door de Gebruiker gebezigde
fabricage- of constructiemethoden, anders dan met diens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming,
worden gebruikt, gekopieerd, aan derden getoond of bekend gemaakt, behoudens voor zover strikt
noodzakelijk voor het betreffende werk.

4.

5.

1.

2.

2.

3.

Alle offertes van de Gebruiker zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 1 maand te
rekenen vanaf dagtekening, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders vermeld.
De Gebruiker behoudt zich alle rechten betreffende de intellectuele eigendom voor met betrekking
tot de bij de offerte of in een later stadium verstrekte, producten en ideeën. Deze goederen blijven
eigendom van de Gebruiker en mogen zonder haar uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming niet
worden verveelvoudigd of aan derden, op welke wijze dan ook, worden geopenbaard of ter beschikking gesteld.
Alle bij de offerte verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk. De Gebruiker is niet aansprakelijk
voor de gevolgen van afwijkingen of fouten in de verstrekte gegevens.

3.
4.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld in de offerte of overeenkomst; deze prijzen
worden derhalve verhoogd overeenkomstig het wettelijke B.T.W. – percentage.
De Gebruiker behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien na het tot
stand komen van de overeenkomst, doch vóór het tijdstip van levering, wijzigingen in één of meer
kostprijsfactoren, waaronder mede worden begrepen koerswijzigingen in de overeengekomen valuta,
daartoe aanleiding geven. Onder levering wordt in deze algemene voorwaarden tevens begrepen de
uitvoering van de overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden.
De Gebruiker stelt de Wederpartij tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover zij gebruik maakt
van het hierboven toegekende recht om prijswijzigingen door te voeren.
Indien en voor zover prijswijzigingen leiden tot een verschil met de overeengekomen prijzen van
meer dan tien procent (10%) is de Gebruiker, op schriftelijk verzoek van de Wederpartij, bereid te
onderzoeken of ontbinding van de overeenkomst mogelijk is.
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, worden alle prijzen gesteld in Nederlandse
valuta.
Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief de eventuele emballage en vervoers- of verzendkosten.
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ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN OVERMACHT
1.

2.
3.

4.

5.

Leveringstermijnen of termijnen voor de uitvoering van het werk zijn geen fatale termijnen. De
bepaalde termijn gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
a)
de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
b)
de dag waarop de definitieve (werk)tekeningen of stukken zijn goedgekeurd door de
Wederpartij, benodigd voor de levering of uitvoering van het Werk, zoals overeengekomen.
c)
de dag van ontvangst door de Gebruiker van hetgeen volgens de overeenkomst voor het
aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
De Wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven
constructie en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
De Wederpartij is aansprakelijk voor de functionele ongeschiktheid van de door hem voorgeschreven
bouwstoffen, dan wel van bouwstoffen die bij een door hem voorgeschreven leverancier moeten
worden betrokken, tenzij de Gebruiker een keuzemogelijkheid had met betrekking tot deze
bouwstoffen.
De Wederpartij is aansprakelijk voor vertragingen die optreden in leveringen van door hem
voorgeschreven bouwstoffen, dan wel van bouwstoffen die bij een door hem voorgeschreven
leverancier moeten worden betrokken, tenzij de Gebruiker een keuzemogelijkheid had met
betrekking tot deze leverancier of tenzij de vertraging de Gebruiker is toe te rekenen.
In overleg met de Wederpartij zal een datum voor de (eerste) levering of (aanvang met) de uitvoering
van het Werk worden bepaald en indien nodig de snelheid van de leveringen of de uitvoering van het
werk worden vastgesteld. Gebruiker spant zich in de bepaalde data na te komen. Gebruiker is echter
nimmer aansprakelijk voor de voor Wederpartij uit enige overschrijding van de data voortvloeiende

Reclameringen over gebreken aan het geleverde dienen schriftelijk aan de Gebruiker te worden
kenbaar gemaakt binnen 7 dagen na het tijdstip van levering. Reclameringen over tekortkomingen in
de factuur dienen schriftelijk aan de Gebruiker te worden kenbaar gemaakt binnen 7 dagen na de
factuurdatum.
Reclameringen betreffende het geleverde laten de verplichtingen van de Wederpartij met betrekking
tot het geleverde, het eerder geleverde of het nog te leveren onverlet, tenzij de bruikbaarheid van
het eerder geleverde onlosmakelijk is verbonden met de gebreken aan het geleverde waarover wordt
gereclameerd.
Reclameringen betreffende het geleverde schorten de betalingsverplichtingen van de wederpartij
met betrekking tot het geleverde, het eerder geleverde of het nog te leveren niet op.
Indien en voor zover de kenbaar gemaakte reclames, die nimmer verder strekken dan de omvang van
de door de gebruiker gegeven garantie, door laatstgenoemde worden erkend, zal de gebruiker de
gebreken kosteloos herstellen.

ARTIKEL 8: GARANTIES

ARTIKEL 4: PRIJS
1.

De zaken zijn voor risico van de Wederpartij vanaf het moment van levering of vanaf het moment dat
de zaken ter aflevering zijn aangeboden en zonder rechtsgeldige reden door de Wederpartij niet zijn
afgenomen. In het laatste geval kan de Gebruiker aanspraak maken op een redelijke vergoeding voor
de kosten van opslag.
Levering van goederen vindt plaats onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Het eigendom van de
geleverde goederen wordt voorbehouden totdat alle vorderingen van Gebruiker zijn voldaan.
Wederpartij is verplicht Gebruiker ongehinderd en op elk gewenst moment toegang tot de geleverde
goederen te verlenen en hem in staat te stellen de goederen tot zich te nemen en, indien deze
verbonden zijn met andere zaken deze daartoe af te scheiden. Wederpartij zal alle medewerking
verlenen teneinde Gebruiker in de gelegenheid te stellen het in het vorige lid genoemde
eigendomsvoorbehoud uit te oefenen.
Wederpartij zal niet:
a)
De goederen verpanden, of gedogen dat daarop enig beslag wordt gelegd;
b)
De goederen verwerken anders dan een normale bedrijfsvoering noodzakelijk maakt;
c)
Zich voordoen als vertegenwoordiger of agent van Gebruiker
Indien Wederpartij in gebreke blijft met de betaling van de een opeisbare geldsom en de goederen
blijken reeds te zijn verwerkt of bewerkt, heeft Gebruiker uitdrukkelijk een eerste recht van koop op
de aldus verwerkt/bewerkte goederen.

ARTIKEL 7: RECLAMERINGEN

ARTIKEL 3: OFFERTES
1.

schadelijke gevolgen, tenzij een dergelijke aansprakelijkheid schriftelijk door Gebruiker is aanvaard of
deze niet aan zijn inspanningsverplichting heeft voldaan, zulks te bewijzen door Wederpartij.
Bij gebleken onuitvoerbaarheid van de overeenkomst of delen daarvan, ten gevolge van overmacht,
onvoorziene omstandigheden of daarmede gelijk te stellen omstandigheden heeft Gebruiker het
recht
om buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk de overeenkomst te ontbinden zonder tot enige
schadevergoeding verplicht te zijn en met behoud van het recht op betaling naar evenredigheid van
het
uitgevoerde gedeelte van de opdracht, dan wel buitengerechtelijk de overeenkomst aan te passen op
de voor de Wederpartij minst bezwarende wijze, zodat nakoming alsnog mogelijk wordt.
In laatstbedoeld geval zullen de meerdere of mindere kosten van uitvoering worden verrekend,
waarbij Gebruiker het recht heeft overbodig gemaakte kosten in rekening te brengen.

De Gebruiker garandeert de deugdelijkheid en de overeengekomen kwaliteit van het geleverde voor
een periode van zes maanden te rekenen vanaf het tijdstip van levering.
Deze garantie omvat uitsluitend gebreken aan het geleverde die bij de levering niet uitwendig
waarneembaar waren en waarvan de wederpartij bewijst dat deze zijn ontstaan als onmiddellijk gevolg van een gebrekkige constructie, een gebrekkige afwerking of als gevolg van het gebruik van
gebrekkige of ondeugdelijke materialen. In de gevallen als hiervoor vermeld gaat de Gebruiker over
tot kosteloos herstel van de gebreken.
Indien en voor zover ten aanzien van het geleverde een fabrieksgarantie van toepassing is, strekt de
garantie van de Gebruiker niet verder dan de verplichtingen welke gelden overeenkomstig uit de
fabrieksgarantie.
De Gebruiker is gerechtigd ter zake van reparaties, die niet onder de garantie vallen, en die
plaatsvinden op locatie bij de Wederpartij, voorrijkosten in rekening te brengen.
Elke aanspraak op garantie vervalt indien komt vast te staan dat naar het redelijk oordeel van de
Gebruiker het geleverde niet overeenkomstig diens montage- of andere voorschriften is gemonteerd
of behandeld, dan wel indien het geleverde niet overeenkomstig de bestemming is aangewend of de
Wederpartij in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit de respectievelijke
overeenkomst tot levering met gebruiker.
Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die (zijn) ontstaan uit:
a)
De niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
b)
Normale slijtage;
c)
Montage/installatie, reparatie of aanpassingen door derden, waaronder begrepen
Wederpartij;
d)
De toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste
materialen;
e)
In overleg met Wederpartij aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
f)
Materialen of zaken, die door Wederpartij aan Gebruiker ter bewerking zijn verstrekt
g)
Materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de
Wederpartij toegepast, alsmede van door of namens de Wederpartij aangeleverde
materialen en zaken;
h)
Door Gebruiker van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan
Gebruiker heeft verstrekt.
i)
Nalatig onderhoud zoals schilderwerk.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID
1.

De aansprakelijkheid van de Gebruiker voor alle directe kosten en directe schade, op enigerlei wijze
verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in het geleverde of de
uitvoering van een opdracht is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag met betrekking tot
het geleverde dan wel, ter keuze van Gebruiker, het bedrag waarvoor de Gebruiker zich voor
dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking
wordt verleend dan wel, indien de Gebruiker zich niet tegen dergelijke schadeveroorzakende
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gebeurtenissen heeft verzekerd, het bedrag waarvoor ondernemers overigens vergelijkbaar met de
Gebruiker zich gewoonlijk plegen te verzekeren.
De Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade die direct of indirect het gevolg is van
fouten in het door Gebruiker geleverde of de uitvoering van een opdracht, welke fouten voortvloeien
uit door de Wederpartij aangeleverde gegevens, materiaalvoorschriften, ontwerpen of modellen.
De Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade geleden door de Wederpartij die
is ontstaan door opzet dan wel grove schuld van één van de ondergeschikten van de Gebruiker.
De Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van enig goed
van de Wederpartij dat de Gebruiker of enig persoon namens hem ter bewaring/reparatie/bewerking
onder zich heeft.
De Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei
wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in het geleverde of
de uitvoering van een opdracht.
De Gebruiker en de Wederpartij vrijwaren elkaar over en weer tegen alle aanspraken van derden tot
vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen
met de uitvoering van de overeenkomst tussen de Gebruiker en de Wederpartij.
De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het
geval de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Gebruiker of haar
bedrijfsleiding.
Ter afwering van eventuele aansprakelijkheid kunnen werknemers van Gebruiker en/of door haar
ingeschakelde derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, zich op het bepaalde
in deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden beroepen.
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de overeenkomst of in deze Algemene verkoop enleveringsvoorwaarden, verjaart iedere aanspraak van de Wederpartij 1 jaar na de uitvoering van de
overeenkomst.

ARTIKEL 10: UITVOERING VAN OPDRACHT
1.

2.
3.
4.

5.
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13.

De Gebruiker staat er voor in dat de opdracht door of namens hem conform de overeenkomst word
uitgevoerd met goed vakmanschap, in overeenstemming met de overheidsvoorschriften en met
gebruikmaking van de voorgeschreven c.q. ter beschikking gestelde materialen en hulpmiddelen.
Indien de Wederpartij materialen te beschikking stelt voor de uitvoering van de opdracht, dient de
Wederpartij er voor te zorgen dat deze tijdig aan de Gebruiker ter beschikking worden gesteld.
De Gebruiker heeft het recht zich bij de uitvoering van de opdracht door derden te laten bijstaan, dan
wel het recht, zonder kennisgeving aan de Wederpartij de opdracht, door derden te laten uitvoeren.
Levering van goederen geschiedt op de plaats en op het tijdstip als in de offerte of in de opdracht
bevestiging vermeld is. De termijn waarbinnen de levering dient te geschieden vangt aan op het
moment waarop de gebruiker over alle voor de levering of voor de vervaardiging en transport van het
te leveren goed noodzakelijke gegevens, vergunningen, instructies, documenten, ontheffingen,
toewijzingen en leveranties beschikt.
De levering geschiedt franco werk ongelost op het vervoermiddel of anders overeengekomen.
Het risico van verlies, beschadiging dan wel het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de te leveren
goederen komt voor rekening van de Wederpartij vanaf het moment waarop en plaats waar de
levering krachtens overeenkomst dient plaats te vinden.
De bepaalde termijn waarbinnen de opdracht moet worden uitgevoerd, wordt door de Gebruiker
naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is niet bindend. De termijn is gebaseerd op de ten
tijde van de opdrachtbevestiging geldende werkomstandigheden, de beschikbaarheid van de voor de
uitvoering van de opdracht en voor de tijdige levering van de goederen benodigde materialen en
overeengekomen meer- of minderwerk. De termijn van levering van de in opdracht vervaardigde
goederen wordt verlagend indien de hiervoor genoemde factoren daarvoor redelijk wijs aanleiding
geven.
De Gebruiker behoudt zich het recht voor de door hem in opdracht te vervaardigen goederen in fasen
te leveren. Waarbij iedere leverantie afzonderlijk gefactureerd wordt.
Overschrijding van de bepaalde termijn van uitvoering van de opdracht geeft de Wederpartij niet het
recht zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk te ontbinden, behoudens in het geval er sprake is van opzet of grove schuld van de
Gebruiker. Overschrijding van de bepaalde termijn waarbinnen de opdracht moet worden uitgevoerd
leidt nimmer tot aansprakelijkheid van Gebruiker voor directe of indirecte gevolgen van de niet tijdige
prestatie.
Indien de Gebruiker de opdracht niet kan uitvoeren, doordat de Wederpartij de daartoe
noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van de zijde van de
Wederpartij opkomt, is de Wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en heeft de
Gebruiker het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De Gebruiker
heeft alsdan recht op vergoeding van door hem reeds voor uitvoering van de opdracht gemaakte
kosten, alsmede van de gemaakte en nog te maken kosten die voortvloeiden uit verplichtingen die de
Gebruiker met het oog op de uitvoering van de opdracht reeds is aangegaan, welke vergoeding
tenminste tien procent (10%) van de overeengekomen totale prijs bedraagt die de Wederpartij
verschuldigd is, onverminderd het recht van de Gebruiker voor het meerdere schadevergoeding te
vorderen.
Indien de Wederpartij de door de Gebruiker in opdracht vervaardigde goederen niet, niet tijdig of niet
op de overeengekomen plaats afneemt, is de Wederpartij van rechtsweg in verzuim en heeft de
Gebruiker het recht de goederen vanaf het tijdstip waarop de levering dient plaats te vinden, voor
rekening en risico van de Wederpartij op te slaan op een door de Gebruiker vast te stellen plaats. De
Gebruiker heeft alsdan recht op vergoeding van de door haar geleden schade. Deze vergoeding
bedraagt ten minste tien procent (10%) van het netto factuurbedrag, zulks onverminderd het recht
om van de gebruiker voor het meerdere schadevergoeding te eisen.
Indien de goederen binnen zeven werkdagen na de aanbieding ter levering niet door de Wederpartij
in ontvangst zijn genomen, is de Gebruiker gerechtigd de overeenkomst op grond waarvan de
levering plaatsvindt, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de te leveren zaken te
verkopen of terug te nemen. De Gebruiker heeft alsdan recht op vergoeding van de door hem reeds
voor uitvoering van de opdracht gemaakte kosten, alsmede van de gemaakte en nog te maken
kosten die voortvloeien uit verplichtingen die de Gebruiker met het oog op de uitvoering van de
opdracht reeds is aangegaan, welke vergoeding tenminste tien procent (10%) van de
overeengekomen totale prijs bedraagt die de wederpartij verschuldigd is, onverminderd het recht van
de Gebruiker voor het meerdere schadevergoeding te vorderen.
Indien de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem
uit de met de Gebruiker gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst
voortvloeit, dan wel indien goed grond bestaat om te vrezen dat de Wederpartij niet in staat is of zal
zijn om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance
van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de Wederpartij is de Gebruiker

gerechtig om zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel
de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten.

ARTIKEL 11: MEER- OF MINDERWERK
1.

Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a)
In geval van wijzigingen van de overeenkomst
b)
In geval van aanwijzingen door of vanwege de overheid op grond van wettelijke voorschriften
of beschikkingen voor zover deze voor of bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs
niet waren te voorzien;
c)
In geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten;
d)
In geval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
e)
In gevallen waarin de verrekening van meer- en minderwerk in de overeenkomst is
voorgeschreven. De onder bedoelde wijzigingen worden zoveel mogelijk schriftelijk
overeengekomen. Het ontbreken van schriftelijke vastlegging van een dergelijke afwijking laat
de aanspraken van Gebruiker respectievelijk wederpartij op verrekening van meer
respectievelijk minder werk onverlet.

ARTIKEL 12: FACTURERING EN BETALING
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

De uiterste dag voor betaling van de overeengekomen prijs is de dertigste dag, volgende op die
waarop de Wederpartij de factuur heeft ontvangen voor de prijs of voor een deel daarvan, indien
betaling in termijnen is overeengekomen, tenzij partijen een eerder moment van betaling zijn
overeengekomen. In dat geval is het eerder overeengekomen moment de uiterste dag van betaling.
De uiterste dag voor betaling is een fatale termijn.
Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Wederpartij in verzuim en is hij tevens vanaf die
datum een rente verschuldigd over het openstaande bedrag ter grootte van de - in verband met de
betreffende overeenkomst van toepassing zijnde - wettelijke rente (art 6:119a burgerlijk wetboek)
vermeerderd met 2 procent.
De Wederpartij wordt geacht de factuur ontvangen te hebben op de dag volgende op de datum van
de factuur, tenzij Wederpartij anders bewijst
De factuur wordt geacht door de Wederpartij ontvangen te zijn na voltooiing van de (deel) prestatie
waar de factuur betrekking op heeft, tenzij de Wederpartij anders bewijst.
Het is de Wederpartij onder geen enkele voorwaarde toegestaan om zijn betalingsverplichting op te
schorten, dan wel zich te beroepen op verrekening.
Indien levering van zaken of werkzaamheden op verzoek van de Wederpartij wordt uitgesteld, is de
Wederpartij de daarvoor overeengekomen prijs per direct verschuldigd en is de Wederpartij
gerechtigd deze direct te factureren.
Facturering door Gebruiker kan door de Wederpartij niet afhankelijk gesteld worden van handelingen
die door de Wederpartij zelf verricht dienen te worden of door personen of andere derden die door
de Wederpartij daartoe opdracht hebben verkregen. Indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst
anders is bepaald, is Gebruiker gerechtigd om alsnog tot factureren over te gaan, zonder dat aan deze
voorwaarde is voldaan, wanneer de Wederpartij of de door hem ingeschakelde derde niet binnen vijf
werkdagen de handeling heeft verricht. Alsdan wordt de handeling geacht zodanig vervuld te zijn, dat
facturering kan plaatsvinden en vervalt het recht van de Wederpartij om deze handeling alsnog te
verrichten dan wel daaraan enig hem toekomend recht te ontlenen.
Wanneer de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt
of besluit tot liquidatie, heeft Gebruiker het recht om per direct geheel of gedeeltelijk de
overeenkomst te ontbinden en de geleverde, nog niet betaalde zaken terug te nemen, onverminderd
zijn recht op schadevergoeding.
Gebruiker heeft het recht om ten allen tijde zekerheid voor de betaling van zijn vordering te
verlangen. Bij weigering of onvermogen van de Wederpartij tot het stellen van deze zekerheid, is
Gebruiker gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de geleverde, nog niet
betaalde zaken terug te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
Indien met twee of meer Wederpartijen gezamenlijk een overeenkomst wordt gesloten, zijn deze
ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de gesloten overeenkomst.
Schiet de Wederpartij in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen tekort, dan komen alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor haar rekening, waaronder in ieder
geval zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, deurwaarders en advocaten. Het in dit lid
bepaalde laat onverlet de overige aan Gebruiker toekomende rechten uit de wet of deze Algemene
verkoop en- leveringsvoorwaarden.
De Wederpartij is verplicht alle door Gebruiker in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden die
verband houden met een gerechtelijke procedure waarbij de Wederpartij volledig of in overwegende
mate in het ongelijk is gesteld, ongeacht of de Wederpartij hoger beroep of cassatie heeft
aangetekend tegen het betreffende vonnis of arrest. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn
inbegrepen de kosten van externe deskundigen, deurwaarders, advocaten, enz., ook voor zover deze
het door de rechter ter zake toegewezen bedrag overtreffen.

ARTIKEL 13: TOEPASSING RECHT EN GESCHILLEN
1.
2.

Op deze voorwaarden en de overeenkomst waar deze op van toepassing zijn, dan wel de
overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen de Gebruiker en de Wederpartij en
welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, dienen in eerste instantie aanhangig te
worden gemaakt bij en berecht door de rechtbank binnen wiens ressort de Gebruiker zijn vestigingsplaats heeft.

ARTIKEL 14: DIGITAAL
1.

Een digitale vorm van deze Algemene Voorwaarden, via de website of mobiele tablet, is even geldig
en bindend.
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