ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LOODGIETERSBEDRIJF GEBR. DEN BOER B.V., VERDER TE NOEMEN “DEN BOER”, GEVESTIGD EN
KANTOORHOUDENDE TE HEEZE. GEDEPONEERD EN INGESCHREVEN BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR EINDHOVEN EN OMSTREKEN ONDER NUMMER
17110503.
A. TOEPASSING
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op door Den Boer gedane aanbiedingen en offertes, met wederpartij gesloten overeenkomsten, en door
Den Boer verrichte werkzaamheden en leveringen.
2. Toepasselijkheid en Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Slechts bij schriftelijke overeenkomst kan van deze Algemene Voorwaarden worden afgeweken.
B. AANBIEDINGEN
1 Alle aanbiedingen en offertes van Den Boer zijn vrijblijvend, tenzij in aanbod of offerte schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanvaarding door de wederpartij van een aanbieding of offerte van Den Boer dient schriftelijk plaats te vinden.
3. Indien Den Boer aan wederpartij verzoekt om benodigde informatie betreffende de eventueel uit te voeren opdracht, mede op basis waarvan zij een
aanbieding of offerte uitbrengt, zal wederpartij, mits hiertoe in staat, deze informatie zo spoedig mogelijk schriftelijk verstrekken.
4. Indien na gedane aanbieding of offerte blijkt dat de onder 3 genoemde informatie, of enige andere door wederpartij verstrekte informatie, onjuist en/of
onvolledig is, dan heeft Den Boer te allen tijde het recht de aanbieding of offerte in te trekken of te wijzigen, indien zij bij een tijdige kennis van de juiste en/of
volledige informatie de aanbieding of offerte niet of niet met de oorspronkelijke inhoud zou hebben uitgebracht.
5. Hetgeen is gesteld onder 4 geldt tevens voor Den Boer te verkrijgen informatie van overheids- en andere instanties.
6. Indien eerst tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de door Den Boer verkregen informatie niet juist en/of volledig was, is zij gerechtigd om
alle kosten verbonden aan de door Den Boer te nemen maatregelen om de overeenkomst alsnog te laten voldoen aan alle door de wederpartij en/of
overheids- en andere instanties gestelde eisen, aan de wederpartij in rekening te brengen.
7. Informatie in folders, advertenties, prijscouranten, circulaires e.d. is voor Den Boer niet bindend.
C. OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN
1. Opdrachten in het kader van de gesloten overeenkomst dienen schriftelijk aan Den Boer te worden verstrekt.
2. Wederpartij is gehouden aan Den Boer alle voor een goede en correcte uitvoering van de opdracht noodzakelijke medewerking te verlenen, waaronder het
schriftelijk en tijdig verstrekken van iedere informatie die Den Boer naar haar eigen opvatting nodig heeft.
3. Den Boer is gehouden de overeenkomst uit te voeren conform de gerechtvaardigde verwachtingen van wederpartij.
4. Indien echter tijdens de uitvoering van de opdracht de wederpartij tekortschiet in haar onder C2 opgelegde verplichting tot medewerking, op een zodanige
wijze dat Den Boer niet langer in staat is de opdracht goed en correct uit te voeren, is Den Boer van haar verplichting tot verdere uitvoering van de opdracht
ontheven. Den Boer en haar vennoten zijn in een dergelijk geval niet schadeplichtig t.o.v. wederpartij. Wederpartij is in een dergelijk geval verplicht aan Den
Boer de door haar, ten gevolge van de nalatigheid van wederpartij, geleden verlies en gederfde winst te vergoeden.
5. Indien zich na het aangaan van de overeenkomst andere omstandigheden voordoen die voor Den Boer niet voorzienbaar waren, en waarop zij geen invloed
heeft, en die het Den Boer onmogelijk maakt de opdracht conform de gerechtvaardigde verwachtingen van wederpartij uit te voeren, kan zij, noch haar
vennoten, hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Wederpartij is in dit geval verplicht aan Den Boer een redelijke vergoeding voor door haar geleden verlies of
gederfde winst te voldoen.
6. In het geval wederpartij de verstrekte opdracht wil intrekken nadat Den Boer reeds met de werkzaamheden is begonnen, is zij gehouden aan Den Boer een
redelijke vergoeding voor door haar geleden verlies of gederfde winst te voldoen.
7. In het geval de wederpartij de verstrekte opdracht wenst in te trekken, te wijzigen of aan te vullen, den Den Boer ter uitvoering van de oorspronkelijke
opdracht reeds jegens derden verplichtingen is aangegaan, is zij gerechtigd de consequenties hiervan aan de wederpartij in rekening te brengen.
8. Den Boer houdt zich het recht voor een in de offerte, aanbieding of overeenkomst genoemde prijs te verhogen, indien externe factoren zoals verhoging van
lonen, belastingen, sociale lasten, diensten door derden, prijzen van materialen enz. hiertoe aanleiding geven. De wederpartij komt de bevoegdheid toe de
overeenkomst te ontbinden, indien de prijs binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd. Deze ontbindingsbevoegdheid heeft enkel
betrekking op het geval dat de prijs bij het sluiten van de overeenkomst is vastgesteld. Verder heeft de wederpartij deze bevoegdheid niet indien Den Boer de
prijs verhoogt op grond van een wettelijke bepaling die haar hiertoe verplicht dan wel de bevoegdheid geeft.
D. BETALING
1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
2. Den Boer is gerechtigd een voorschot op de betaling te vragen, welke voor aanvang van het uitvoeren van de opdracht of verrichten van de levering moet
worden voldaan. Wederpartij is gehouden het gevraagde voorschot te betalen.
3. Alle facturen zullen door wederpartij worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal
wederpartij binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.
4. Indien wederpartij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal wederpartij, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is,
over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien wederpartij na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de
vordering uit handen worden gegeven, in welk geval wederpartij naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige
vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

5. Verrekening met vorderingen van de zijde van wederpartij is nimmer toegestaan.
6. Ingeval van failissement, surseance van betaling, overlijden of onder curatele stelling van wederpartij zijn alle vorderingen terstond en in hun geheel
opeisbaar.

E. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM
1. Aan alle wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van Den Boer, totdat alle bedragen die wederpartij verschuldigd is voor krachtens de overeenkomst
geleverde of te leveren zaken of andere uitgevoerde of uit te voeren opdrachten, alsmede (wettelijke) rente en kosten van invordering, volledig aan Den Boer
zijn voldaan.
F. RISICO
1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze in de
feitelijke beschikkingsmacht van wederpartij of van een door wederpartij gebruikte hulppersoon zijn gebracht.
G. AANSPRAKELIJKHEID
1. Behoudens in het geval van opzet of grove schuld zijn Den Boer en haar vennoten nimmer aansprakelijk tot vergoeding van enige aard of vorm van directe of
indirecte schade, inbegrepen bedrijfsschade, geleden door wederpartij of derden, als gevolg van de uitvoering of het resultaat van de opdracht.
2. Indien Den Boer of haar vennoten, anders dan in het geval van opzet of grove schuld, toch tot vergoeding van schade aansprakelijk blijkt te zijn, is deze
aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting.
H. LEVERTIJDEN
1. De opgegeven c.q. overeengekomen levertijd en/of termijn waarbinnen een opdracht zal zijn volbracht gelden niet als termijn van nakoming, edoch geven
slechts een indicatie van de termijn waarbinnen Den Boer zal leveren c.q. presteren. Den Boer verbindt zich alleen tot het leveren c.q. presteren binnen een –
alle omstandigheden in ogenschouw nemen- redelijke termijn, waarbij zij de aangegeven lever- c.q. prestatietermijn zoveel mogelijk in acht neemt. Aan het
overschrijden hiervan alleen kan wederpartij dus geen rechten ontlenen.
I. BEEINDIGING
1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke schriftelijke
ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke
verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
2. Den Boer kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel
of gedeeltelijk beeindigen indien wederpartij – al dan niet voorlopig- uitstel van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij failissement wordt
aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beeindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondenemingen. Den
Boer een haar vennoten zullen wegens deze beeindiging nimmer tot het voldoen van enige schadevergoeding zijn gehouden.
3. Indien wederpartij op het moment van de ontbinding als bedoeld in I1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze
prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Den Boer ten aanzien van die prestaties in
verzuim is. Bedragen die Den Boer voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht
of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct
opeisbaar.
J. RETOURZENDINGEN
1. Zonder voorafgaande toestemming harerzijds is Den Boer verplicht retourzendingen van wederpartij te accepteren.
2. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Den Boer van de door wederpartij opgegeven grond van retourzending. Het
risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij wederpartij totdat zij door Den Boer is gecrediteerd.
K. BESLECHTING VAN GESCHILLEN
1. Bij geschillen is bij uitsluiting bevoegd de wettelijke bevoegde rechter of de rechtbank te Den Bosch, terwijl Nederlands Recht van toepassing is. Nadat Den
Boer de wederpartij schriftelijk op dit beding een beroep doet, heeft de wederpartij een maand om voor de beslechting van het geschil de volgens de wet
bevoegde rechter te kiezen.

