Algemene leveringsvoorwaarden AC-2018-01: Amicon B.V.
Inschrijfnummer KvK: 68673531

Artikel 1 - Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en elke overeenkomst tussen Amicon
B.V. (hierna te noemen: “De BV”) en de wederpartij (hierna te noemen: “Opdrachtgever”), waarop de BV
deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de BV, voor de uitvoering
waarvan door de BV derden worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk
van de hand gewezen tenzij de BV uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard deze of onderdelen daarvan de
aanvaarden.
4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat
de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
5. Indien de BV niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen
van de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat de BV in enigerlei mate het recht zou verliezen
om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
6. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden geldt de Nederlandse tekst.
7. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen deel-,
vervolgopdrachten, na- of deelbestellingen.
8. Indien de BV deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan Opdrachtgever ter hand heeft gesteld, is er
sprake van een bestendige handelsrelatie. De BV hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw
ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.
Artikel 2 - Offerte
1. Een aanbod of offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht, behoudens spoedeisende
omstandigheden, en is vrijblijvend.
2. Ieder aanbod en elke offerte van de BV is van kracht gedurende 30 dagen, tenzij anders is vermeld. De BV
heeft het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te
herroepen.
3. Een overeenkomst komt tot stand indien en voor zover de Opdrachtgever de door de BV verstrekte offerte
heeft aanvaard.
4. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW.
5. De vermelde werkzaamheden genoemd in het aanbod/offerte worden uitgevoerd naar de opgegeven maten,
tekeningen en bepalingen, die zijn verstrekt door Opdrachtgever.
6. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte informatie en deze informatie
onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft de BV het recht de opgegeven prijzen,
tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.
7. Indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of een onderdeel daarvan een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat, kan de BV niet aan zijn offerte worden gehouden.
8. Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is de BV daaraan
niet gebonden.
9. Het aanbod, de offerte, de prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen, nieuwe of
vervolgopdrachten.
10. De BV heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding of offerte bij Opdrachtgever in rekening te
brengen, mits hij Opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
11. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de BV of in zijn opdracht
vervaardigd zijn, blijven eigendom van de BV. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond

met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of
anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden binnen 7 dagen
na een daartoe door de BV gedaan verzoek op kosten van de Opdrachtgever aan hem te worden
teruggezonden.
Artikel 3 - Overeenkomsten
1. De overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtgever het aanbod van De BV heeft geaccepteerd, ook indien
deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van Opdrachtgever
echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien de BV schriftelijk met deze
afwijkingen heeft ingestemd.
2. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers, zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft
de BV tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.
3. De overeenkomst kan aangegaan worden voor werkzaamheden in aangenomen werk of op regiebasis (uren x
tarief).
4. De BV heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5. De BV heeft het recht de overeenkomst in fases uit te voeren en het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te
factureren. Bij aangenomen werk vindt betaling in termijnen plaats en wordt er eventueel een termijnschema
opgesteld.
6. Opdrachten van Opdrachtgever die leiden tot meerwerk vinden in onderling overleg plaats. Dit kan
schriftelijk of mondeling.
Artikel 4 - Levering
1. De levertijden worden altijd bij benadering gegeven en zijn slechts indicatief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen. Leveringstermijnen gaan pas in, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen in
overeenstemming met artikel 2 en 3.
2. De BV is bevoegd in gedeelten te leveren.
3. Bij de vaststelling van de levertijden gaat de BV er van uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de
omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn. Indien dat niet het geval is, heeft de BV het recht om
de levertijd te verlengen met de tijd die nodig wordt geacht om de opdracht onder de veranderde
omstandigheden alsnog uit te voeren.
4. De BV verplicht zich de opdrachtgever te wijzen op aantoonbare onvolkomenheden in door of namens de
Opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de Opdrachtgever gegeven
orders of aanwijzingen, alsmede op aantoonbare gebreken in door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde
of voorgeschreven bouwstoffen of hulpmiddelen, voor zover de BV deze kende of redelijkerwijs behoorde te
kennen.
5. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt
vertraagd doordat:
a. De BV niet tijdig alle noodzakelijke informatie van Opdrachtgever heeft ontvangen;
b. De BV niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van Opdrachtgever heeft ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van Opdrachtgever komen;
heeft De BV recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee
gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
6. De overeengekomen termijnen zijn uitgedrukt in werkbare dagen. Onder werkbare dagen wordt verstaan een
kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan
wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- en feestdagen, vakantiedagen of
andere niet individuele dagen. Werkdagen of halve werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer
niet onder de verantwoordelijkheid van de BV komende omstandigheden gedurende een periode van de
werkdag niet gewerkt kan worden.
7. Overschrijding van de levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is
overeengekomen.
8. Bij overschrijving van de afgesproken termijnen, dient Opdrachtgever de BV schriftelijk in gebreke te
stellen. De BV dient daarbij binnen een redelijke termijn van in ieder geval 30 dagen de mogelijkheid
aangeboden te worden door de Opdrachtgever om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
9. De BV spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen
en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de

uitvoering van de overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever moet worden bespoedigd, heeft de BV het
recht de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
10. Indien Opdrachtgever wijzigingen in het overeengekomen werk wenst, zal de BV Opdrachtgever informeren
over de gevolgen die deze wijzigingen hebben voor de overeengekomen prijzen, tarieven en
leveringstermijnen.
11. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg
van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal de BV
met Opdrachtgever in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. De BV zal Opdrachtgever daarbij
informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de
leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden
heeft de BV in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al door hem verrichte werkzaamheden en
leveringen.
12. Bij levering af fabriek zijn de geleverde producten vanaf het moment van het verlaten van de fabriek voor
rekening en risico van Opdrachtgever, ook indien wordt overeengekomen dat de BV voor het transport
zorgdraagt.
13. De Opdrachtgever verplicht zich terstond bij de aflevering de goederen in ontvangst te nemen en ten deze
voldoende personeel en materiaal ter beschikking te (doen) stellen voor een vlotte en ongestoorde lossing van
de goederen. Extra kosten ontstaan door nalatigheid van de koper zijn voor diens rekening.
14. Indien producten na het verstrijken van de leveringstermijn door Opdrachtgever of door een door hem
aangewezen derde niet zijn afgenomen, is de BV gerechtigd om de producten voor rekening en risico van
Opdrachtgever op te slaan dan wel de producten aan een derde te verkopen waarbij alle daarmee verband
houdende kosten, waaronder in ieder geval opslag-, administratie en transportkosten en eventuele
minderopbrengst wordt begrepen, voor rekening van Opdrachtgever komen.
Artikel 5 – Meer/minderwerk
1. Meer- en minderwerk kan schriftelijk of mondeling tussen de BV en Opdrachtgever overeengekomen
worden. De BV is pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk van de Opdrachtgever
bevestigd heeft gekregen of zodra de BV – zonder tegenwerping van Opdrachtgever – met de uitvoering van
deze afspraken is begonnen.
2. Wijziging in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als er sprake is van een wijziging van
het ontwerp, de specificaties of het bestek, als de door de opdrachtgever verstrekte informatie niet
overeenstemt met de werkelijkheid of indien de geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt
afgeweken.
3. Bij meerwerk heeft De BV het recht, naast de kosten voor extra materialen, extra uren e.d., een vergoeding
van 6% over het berekende meerwerk in rekening te brengen aan Opdrachtgever als vergoeding voor de
algemene kosten (overheadkosten) die het meerwerk voor de BV met zich meebrengt.
4. Zonder daarmee in verzuim te geraken, kan de BV een verzoek tot meer- of minderwerk weigeren, indien dit
in kwalitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten of verrichte
werkzaamheden of leveringen.
Artikel 6 - Uitvoering overeenkomst
1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt
vertraagd doordat:
a. de BV niet tijdig alle noodzakelijke informatie van Opdrachtgever heeft ontvangen;
b. de BV niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van Opdrachtgever heeft ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van Opdrachtgever komen;
heeft de BV recht op een redelijke verlenging van de leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee
gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
5. Indien levering zou moeten geschieden op een dag die niet als werkdag betreft zoals in het vorige lid
beschreven, dan geldt de eerstvolgende werkdag als dag van oplevering.
6. De BV spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen
en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de
uitvoering van de overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever moet worden bespoedigd, heeft de BV het
recht de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

7. Indien Opdrachtgever wijzigingen in het overeengekomen werk wenst, zal de BV Opdrachtgever informeren
over de gevolgen die deze wijzigingen hebben voor de overeengekomen prijzen, tarieven en
(op)leveringstermijnen.
8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg
van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal de BV
met Opdrachtgever in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. De BV zal Opdrachtgever daarbij
informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de
(op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is
geworden heeft de BV in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al door hem verrichte
werkzaamheden en leveringen.
Artikel 7 - Betaling
1. De BV heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van
Opdrachtgever te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs
bedragen.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen
schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast
indien Opdrachtgever niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3. Binnen een redelijker termijn na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, dient de BV de eindafrekening
in.
4. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is De BV gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te
gaan, mits de BV Opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die
betaling is uitgebleven.
5. Indien Opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is de BV gerechtigd het werk stil te leggen tot het
moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij Opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand
om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.
6. Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilliggen van het werk schade aan het werk ontstaat, komt
deze niet voor rekening van de BV.
7. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen
automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is Opdrachtgever aan de BV de wettelijke handelsrente
verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf datum verstrijken van de
betalingstermijn tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8. Indien Opdrachtgever in verzuim blijft in de nakoming van zijn verplichtingen tot het betalen van de factuur,
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van de factuur voor rekening van Opdrachtgever.
De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald.
De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten ad 15 % eveneens rente verschuldigd.
9. Bij uitblijven van volledige betaling door Opdrachtgever, heeft de BV het recht de overeenkomst, zonder
nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de
overeenkomst op te schorten, totdat Opdrachtgever alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke
zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft de BV eveneens indien hij al voordat
Opdrachtgever in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van
Opdrachtgever te twijfelen.
10. Door Opdrachtgever gedane betalingen worden door de BV eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde
rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij Opdrachtgever bij
betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
11. Opdrachtgever mag de vorderingen van de BV niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op de
BV heeft. Dit geldt eveneens indien Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat
van faillissement wordt verklaard.
Artikel 8 - Opschorting, ontbinding en opzegging
1. De BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met directe ingang
te ontbinden, indien:
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst ook na ter zake te zijn aangemaand (schriftelijk of
mondeling) niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

2.
3.
4.
5.
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b. Na het sluiten van de overeenkomst de BV ter kennis is gekomen van omstandigheden die goede grond
geven de verwachting dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
c. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening
van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d. Indien door vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van de BV kan worden verlangd dat De
BV de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities kan nakomen;
e. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de BV kan
worden verlangd.
Indien ontbinding van de overeenkomst aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft de BV recht op vergoeding
van schade, daaronder begrepen de kosten die daardoor direct of indirect ontstaan.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de BV op Opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar.
Indien De BV op grond van dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is de BV niet verplicht tot
vergoeding van schade en kosten die daardoor zijn ontstaan voor Opdrachtgever.
In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling, faillissement of beslaglegging ten laste van
Opdrachtgever, is de BV vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen of de
overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting vanuit de BV. De vorderingen van de BV op
Opdrachtgever worden in dit geval onmiddellijk opeisbaar.
Indien Opdrachtgever een geplaatste order annuleert of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor
gemaakte kosten aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Indien gedurende de opschorting schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van de BV,
tenzij de BV deze schade redelijkerwijs had kunnen voorzien en Opdrachtgever op het mogelijk optreden van
deze schade had behoren te wijzen.
De BV kan de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten voor de periode dat er sprake is van
overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buitenkomende zaken, voorzien of niet voorzien, waarop de BV geen invloed kan
uitoefenen, of waardoor de BV niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud
1. De BV behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken
voor tot het tijdstip waarop Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens De BV heeft voldaan.
2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken,
vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en
vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van Opdrachtgever in de nakoming van zijn
verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten,
rente en eventuele boetes.
3. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Opdrachtgever de zaken niet op enige
wijze verkopen, verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier
brengen.
4. Opdrachtgever moet De BV direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige
rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, dan wel indien derden beslag leggen
op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden.
5. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de
eigendomsrechten van De BV veilig te stellen. Opdrachtgever moet de zaken zolang het
eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van De BV bewaren.
6. Opdrachtgever moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal De BV op eerste verzoek inzage
verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
7. Indien Opdrachtgever handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of De BV een beroep doet op het
eigendomsvoorbehoud, komt aan De BV en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van
Opdrachtgever te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen, gelijk
Opdrachtgever hierbij bij voorbaat onvoorwaardelijk en niet herroepelijk toestemming aan De BV en door
De BV aan te wijzen derden verleent om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van De BV zich
bevinden en die zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van De BV op vergoeding van

schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een
schriftelijke verklaring, te ontbinden.
8. De BV is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit,
verband houden met en/of behoren tot de door De BV in het kader van de overeenkomst geleverde of
vervaardigde werken, zaken, documenten e.d., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De
uitoefening van deze rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst,
uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden.
Artikel 10 - Garanties
1. De BV zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in
zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen en
werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd
overeengekomen. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het
gebruik binnen Nederland.
2. De BV staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van
de geleverde zaken en de verrichte werkzaamheden.
3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde bouwmaterialen baseert De BV
zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze bouwmaterialen verstrekt over de
eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde bouwmaterialen door de fabrikant of leverancier een
garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. De BV zal Opdrachtgever
hierover informeren.
4. Indien het doel/de bestemming waarvoor Opdrachtgever de zaken wenst te bewerken, verwerken of
gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel/de gebruikelijke bestemming van deze zaken, garandeert De BV
slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel/deze bestemming indien hij dit schriftelijk aan Opdrachtgever
heeft bevestigd.
5. Alle vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit
oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Opdrachtgever en/of derden dan
wel bij bijzondere omstandigheden waar De BV geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen
weersomstandigheden.
6. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang Opdrachtgever de voor de zaken overeengekomen prijs en/of
de voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan.
7. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
8. Bij een terecht beroep op de garantie zal De BV kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de
zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor
terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding, dit naar eigen keuze.
9. In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van de zaken
respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in
redelijkheid niet kan worden gevergd van De BV. In plaats daarvan mag de consument de overeenkomst
altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding
verlangen.
10. Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
11. Indien komt vast te staan dat de klacht en het beroep op de garantie onterecht c.q. ongegrond is, dan komen
de kosten die daardoor zijn ontstaan, daaronder begrepen onderzoekskosten, aan de zijde van De BV
daardoor gevallen, integraal voor rekening van Opdrachtgever.
Artikel 11 - Aansprakelijkheid
1. Buiten de expliciet overeengekomen garanties of door De BV gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen
aanvaardt De BV geen enkele aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is De BV alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere
aansprakelijkheid van De BV voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies,
vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Opdrachtgever moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de
schade.
4. Indien De BV aansprakelijk is voor door Opdrachtgever geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van
De BV altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn verzekeraar in het voorkomende geval wordt

uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet uitkeert of de schade niet onder een door De BV gesloten verzekering
valt, is de schadevergoedingsplicht van De BV beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde
zaken of de verrichte werkzaamheden.
5. Opdrachtgever moet De BV uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had
kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aanspreken.
6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
7. Indien De BV zijn werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door of namens
Opdrachtgever verstrekte documenten, is De BV niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en
volledigheid van deze documenten. De BV is dan ook niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
ontstaan doordat De BV is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens.
8. Als Opdrachtgever bouwmaterialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar stelt,
is De BV verantwoordelijk voor een correcte verwerking respectievelijk montage, maar niet voor de
deugdelijkheid van de materialen of onderdelen zelf. De BV kan dan ook nimmer aansprakelijk worden
gesteld voor werkzaamheden van voorgeschreven of door Opdrachtgever bepaalde andere BVs en De BV is
evenmin aansprakelijk voor voorgeschreven of door Opdrachtgever bepaalde leveranciers en producten.
9. De BV is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door of namens Opdrachtgever
uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
10. Opdrachtgever vrijwaart De BV van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, indien De BV de
voor de uitvoering van de overeenkomst op grond van de WION verplichte graafmelding (KLIC-melding)
tijdig bij het kadaster heeft gedaan, de graafwerkzaamheden zorgvuldig heeft verricht en er desondanks
schade aan ondergrondse netten ontstaat.
11. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de werklocatie, het werk en/of bouwmaterialen
die uit het werk voortkomen verontreinigd is respectievelijk zijn, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de
daaruit voortvloeiende gevolgen en vrijwaart hij De BV voor eventuele aanspraken van derden die hieruit
voortkomen.
12. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is
aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van De BV of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien
dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal De BV
Opdrachtgever vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens Opdrachtgever.
13. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is De BV niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan
het werk.
Artikel 12 - Retentierecht
1. De BV heeft het recht een retentierecht uit te oefenen en in dit kader de (verdere) oplevering van het werk op
te schorten en/of Opdrachtgever de toegang tot het werk te ontzeggen indien en gedurende de periode dat:
a. Opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan het werk niet of niet volledig heeft voldaan;
b. Opdrachtgever de kosten van eerdere door De BV verrichte werkzaamheden aan het werk niet of niet
volledig heeft betaald;
c. Opdrachtgever andere opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met De BV niet
of niet volledig heeft betaald.
2. De BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door
hem uitgeoefende retentierecht.
Artikel 13 - Geschillen
1. Op de tussen De BV en Opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar De BV is
gevestigd, zij het dat De BV altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de
plaats waar Opdrachtgever is gevestigd.

