Algemene leverings- en betalings voorwaarden van Aannemers- en Timmerbedrijf van der Kampen te Budel
Artikel 1;defenities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder;
a.aannemersbedrijf van der Kampen hierna te noemen
aannemer
b.opdrachtgever degene die aan aannemersbedrijf van der
Kampen opdracht heeft gegeven tot het verrichten van
werkzaamheden ,en/of leveren van zaken
c.aannemersbedrijf van der Kampen te Budel,of haar
rechtsopvolger.
Artikel 2;Toepasselijkheid
a.deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en
overeenkomsten die de aannemer met de opdrachtgever
sluit
b.deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
meer en minderwerk.
c.de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de
opdrachtgever worden uitdrukkelijk afgewezen.eventuele
voorwaarden van de opdrachtgever binden de aannemer
niet.
d.een overeenkomst tussen partijen gesloten blijft bij het
niet rechtsgeldig zijn van een of meer bepalingen
daarvan,of van deze algemene voorwaarden,voor het
overige onverminderd van kracht.
Artikel 3;offertes
a.alle offertes zijn vrijblijvend
b.in afwijking van het bepaalde artikel 6;225lid 2 bw bindt
een van de offerte afwijkende aanvaarding de
aannemer,tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na de
datum van de schriftelijke bevestiging van de aannemer
zijn eventuele bezwaren daartegen schriftelijk kenbaar
heeft gemaakt.
c.afbeeldingen,berekeningen e.d.dienen slechts ter globale
aanduiding van de te verrichten werkzaamheden en/of te
leveren zaken en zijn voor detail nimmer bindend.
d.alle bescheiden en bijlagen zijn en blijven
eigendom van de aannemer.zij mogen zonder
uitdrukkelijke toestemming niet gekopieerd of anderszins
vermenigvuldigd worden,nimmer aan derden getoond
worden,en op verzoek aan de aannemer te worden
teruggegeven.
e.indien geen gebruik gemaakt wordt van de offerte wordt
deze binnen 14 dagen retour gezonden.
f.indien offertes zijn gebaseerd op gegevens die de
opdrachtgever heeft versterkt,dan wel heeft doen
verstrekken,en deze onjuist blijken te zijn komen alle
daaruit ontstane schade en extra kosten voor rekening van
de opdrachtgever.
Artikel 4;totstandkoming van overeenkomsten
a.een overeenkomst kan mondeling of schriftelijk worden
gesloten.
b.als bewijs voor het bestaan van een overeenkomst
gelden onder meer een schriftelijke mededeling van de
opdrachtgever en/of een schriftelijke opdrachtbevestiging
van de aannemer en,in het geval van een mondelinge
overeenkomst,kennisname van de opdrachtgever van het
feit dat de aannemer met de werkzaamheden is begonnen
of de zaken heeft geleverd zonder dat de opdrachtgever
daartegen binnen 8 dagen schriftelijk heeft gereageerd.
Artikel 5;levering
a.de werkzaamheden zullen worden verricht,en/of zaken
zullen worden geleverd binnen de in de overeenkomst
bepaalde termijn.de overeengekomen termijn gaat in zodra
de aannemer de totstandkoming van de overeenkomst
heeft bevestigd,danwel met de uitvoering van de
werkzaamheden heeft aangevangen,en/of zodra de
aannemer in het bezit is van de door de opdrachtgever te
verstrekken bescheiden en/of een overeengekomen
vooruitbetaling heeft ontvangen.
b.de termijnen worden opgegeven bij
benadring.overschrijding geeft geen aanspraak op
schadevergoeding,tenzij de wet zich daartegen verzet.
Artikel 6;eigendomsvoorbehoud
a.zolang de aannemer op de opdrachtgever nog enige
vordering heeft betreffende de prijs dan wel enig ander
tekortschieten van de opdrachtgever in de nakoming van
de overeenkomst ,blijven alle geleverde zaken eigendom
van de aannemer.
b.de opdrachtgever zal iedere derde die op de zaken ,ten
aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud geldt,beslag
willen leggen,danwel de bewindvoerder of de curator
terstond schriftelijk mededelen,met een kopie aan de
aannemer,dat zij eigenaar van die zaken is.
Artikel 7;voorzieningen te treffen door opdrachtgever
de opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat ;
a.er op de plaats van werkzaamheden desverlangend een
afsluitbare gelegenheid is voor de opslag van materiaal en
gereedschappen.
b.aannemer tijdig en kosteloos kan beschikken over de
terplaatse aanwezige hulpmiddelen,zoals
gas,water,stroom
c.eventuele extra kosten ,veroorzaakt doordat niet of niet
tijdig is voldaan aan de genoemde voorwaarden zullen aan
de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 8;uitvoering overeenkomst,garantie
a.alle te verrichten werkzaamheden en/of te leveren
zaken worden geacht te zijn verricht c.q. geleverd en/of
aan opdrachtgever daar van mededeling is gedaan.zij
worden geacht te zijn goedgekeurd tenzij de
opdrachtgever binnen 8 dagen na de uitvoering c.q.
levering en/of mededeling schriftelijk bericht geeft dat en
waarom hij met de verrichte werkzaamheden c.q.
geleverde zaken niet akkoord gaat.
b.het werk wordt als opgeleverd beschouwd als het is
goedgekeurd.
c.de aannemer verplicht zich kleine gebreken zo spoedig
mogelijk te herstellen.
d.30 dagen na oplevering van het werk is de aannemer
niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het
werk,behoudens het werk of onderdeel daarvan door
schuld van de aannemer of zijn
leverancier,onderaannemer,personeel een gebrek bevat
dat door de opdrachtgever redelijkerwijs nier eerder
onderkend had kunnen worden.
e.bij gebleken ondeugdelijkheid van verrichte
werkzaamheden heeft de aannemer de keus ,hetzij de
werkzaamheden herstellen,hetzij de opdrachtgever een
korting op de koopprijs te geven.de opdrachtgever zal de
aannemer te alle tijde de gelegenheid stellen de
herstelwerkzaamheden zelf te verrichten.
f.aannemer staat gedurende een periode van 1 jaar na
levering van zaken in voor de goede kwaliteit
daarvan,m.u.v.slijtage,slecht onderhoud,onoordeelkundig
gebruik,reparatie,onderhoud door derden gepleegd.

Artikel 9;prijzen
a.de prijzen zij steeds exclusief B.T.W.,reis en
kilometervergoeding en bureaukosten.de prijzen zijn
exclusief emballage en vervoer.de prijzen zijn vrijblijvend
ten opzichte van eventuele vervolgopdrachten.alle na het
sluiten van de overeenkomst opgetreden prijsstijgingen als
gevolg van verhoging van materiaal prijzen,lonen,sociale
lasten en B.T.W. kunnen aan de opdrachtgever worden
doorberekend.
b.meer en minderwerk wordt steeds afzonderlijk in
rekening gebracht.
c.bij uitvoering van werkzaamheden in het winterseizoen
komen de kosten van voorzieningen voor vorstvrij
doorwerken voor rekening opdrachtgever.
d.aannemer is gerechtigd,indien de opdracht voor het
uitvoeren van de werkzaamheden en/of leveringen van
zaken niet aan hem wordt gegeven,de gemaakte kosten in
rekening te brengen aan opdrachtgever.
Artikel 10;betaling
Betaling dient ge geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum,voor zover mogelijk zonder recht op
korting,schuldvergelijking of opschorting.tenzij schriftelijk
anders werd overeengekomen,dient betaling van de prijs
voor de te verrichten werkzaamheden,die over een langer
durende dan een maand na aanvang van die
werkzaamheden zullen worden verrichtte geschieden in 3
termijnen,waarvan de eerste ad 40% van het
factuurbedrag vervalt bij de opdrachtbevestiging,de
tweede ad 30% vervalt bij aanvang werkzaamheden en
de derde ad 30% van het factuurbedrag binnen 14 dagen
na uitvoering werkzaamheden.indien het moment van
opdrachtbevestiging en aanvang werkzaamheden geilijk is
dient op dat moment 70% van het factuurbedrag te worden
voldaan.
b.de vordering tot betaling van de prijs is direct opeisbaar
wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt
verklaart,surseance van betaling aanvraagt.
c.wanneer betaling niet plaatsvindt op de overeengekomen
dag is de aannemer gerechtigd aan de opdrachtgever een
vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen
ten bedrage van 1% per maand,gerekend vanaf de
factuurdatum over het totale bedrag der factuur,waarbij
een gedeelte van een maand als een volle maand wodrt
gerekend.
d.aannemer is voorts gerechtigd alle incassokosten op de
opdrachtgever te vorderen,die door niet tijdige betaling zijn
veroorzaakt,zowel de gerechtelijke als de
buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de
hoofdsom met een minimum van € 115.- te vermeerderen
met B.T.W.
e.voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst is
aannemer ,indien hij goede grond heeft te vrezen dat de
opdrachtgever niet,althans niet tijdig in staat zal zijn zijn
betalingsverplichtingen,jegens hem na te
komen,gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op
te schorten,totdat de opdrachtgever daartoe desverzocht
voldoende zekerheid heeft gesteld binnen een daartoe
door de aannemer te stellen redelijke termijn.indien de
opdrachtgever met zodanige zekerheidstelling in gebreke
blijft heeft de aannemer het recht de overeenkomst te
ontbinden.

Artikel 11;overmacht
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de
aannemer onafhankelijke omstandigheid ,die nakoming
van de overeenkomstblijvend of tijdelijk
verhindert,alsmede,voor zover daaronder niet reeds
begrepen,oorlog(sgevaar),oproer,werkstakingen,vertraagd
e/uitblijven van leveringen van leveranciers van de
aannemer,transportmoeilijkheden,brand en andere
ernstige storingen in het bedrijf van aannemersbedrijf van
der Kampen of diens leveranciers.
Artikel 12;aansprakelijkheid
a.aannemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden
door de opdrachtgever,die het rechtstreeks en uitsluitend
gevolg is van schuld van de aannemer,met dien verstande
dat alleen voor vergoeding in aanmerking komt de schade
waartegen de aannemer is verzekerd,of gezien de in de
branche geldende gebruiken verzekerd had behoren te
zijn.
b.behoudens opzet of grove schuld is de aannemer niet
aansprakelijk voor enige indirecte schade van de
opdrachtgever,verband houdende met,of veroorzaakt door
een fout in de uitvoering van de werkzaamheden.onder
indirecte schade wordt mede,doch niet uitsluitend,geacht
te zijn begrepen gevolgschade en stagnatie in de
geregelde gang van zaken in de onderneming van de
opdrachtgever.
c.aannemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt
door opzet of grove schuld van hulppersonen.
d.aannemer is niet aansprakelijk voor schade,in welke
vorm dan ook,ontstaan door advies en/of voorlichting van
de aannemer.
e.opdrachtgever vrijwaart de aannemervoor aanspraken
van derden wegens schade die (in)direct is veroorzaakt
door werkzaamheden van de aannemer.
Artikel 13;toepasselijk recht en bevoegde rechter
a.op alle overeenkomsten en/of offerte tussen
aannemersbedrijf van der Kampen en de opdrachtgever
en alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan
is het Nederlands recht van toepassing.
b.alle geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten en/of
offertes waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk
van toepassing zijn,en welke niet behoren tot de
competentie van de kantonrechter,zullen worden beslecht
door de bevoegde rechter in het arrondissement s –
Hertogenbosch,tenzij de wet een andere rechtsgang
voorschrijft.

