ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MAT GROEP NEDERLAND BV.. ZALTBOMMEL
1.

Toenasseliikheid

1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbie
dingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.
2.
Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schrifte
lijk geschieden. en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke
overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
2.

Aanbiedingen. oodrachten

1.
Onze aanbiedingen dienen als één geheel le worden
beschouwd en zijn geldig gedurende 60 dagen of zoveel langer of
korter als daarin wordt aangegeven, doch worden steeds geheel vrij
blijvend gedaan. Zij kunnen door ons binnen twee werkdagen na ont
vangst van aanvaarding daarvan worden herroepen.
2.
In geval van opdracht zonder voorafgaande aanbieding
door ons, komt een overeenkomst eerst tot stand wanneer wij deze
binnen veertien dagen na ontvangst bevestigen c.q. daaraan daad
werkelijk uitvoering geven.
3.

Priizen

1.
Alle prijzen zijn exclusief BTW. Indien van levering sprake
is gelden onze prijzen af ons bedrijf, Zij zijn gebaseerd op de t en tijde
van de aanbieding geldende prijsbepalende faktoren. welke ook.
2.
Wij zijn gerechtigd de opgegeven c.q. overeengekomen prij
zen op grond van een na de aanbieding c.q. na de totstandkoming
van de overeenkomst opgetreden stijging van bedoelde prijsbepalen
de faktoren te verhogen. ook al was deze stijging voorzienbaar.
3.
Wij zijn gerechtigd administratiekosten in rekening te bren
gen.
4.

MONTAGE VOORWAARDEN

1.
De met ons gesloten overeenkomst omvat het gehele werk.
zoals dit in onze aanbieding en/of opdrachtbevestiging is omschreven.
alsook alle werkzaamheden, leveranties en uitbestedingen, welke door
ons redelijkerwijs nodig mogen worden geoordeeld om deze overeen
komst naar behoren uit te voeren.
2.
Onze wederpartij zal zorgen dat tijdig aanvragen worden
gedaan eNof het verschuldigde wordt voldaan terzake van voedings
leidingen, aansluitingen, precariorechten, hinderwet - en andere over
heidsvergunningen, aldus,dat het door ons aangenomen werk geen
vertraging ondervindt.
3.
De aanvoer van materialen door ons vindt plaats door mid
del van vrachtwagens. Deze vrachtwagens dienen tot voor de desbe
treffende woningen of werkpiekken te kunnen komen over goed onder
houden aanvoerwegen, zonder dat enige obstakels verwijderd moeten
worden. Materialen die door de wederpartij ter beschikking worden
gesteld dienen tijdig op de werkplek aanwezig te zijn. Materiaalafval
en emballage dienen door ons te kunnen worden gedeponeerd in
daarvoor bestemde containers, welke door onze wederpartij in de
direkte nabijheid van de werkplek ter beschikking worden gesteld.
4.
De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat de bouw
gedurende de montagewerkzaamheden wind- en waterdicht is en dat;
indien naadloze, afgepleisterde wanden en/of plafondconstructies
worden toegepast en/of verwerking van pleistergips van andere doel
einden in de overeenkomst is begrepen, in het gebouw dag en nacht
een temperatuur van minimaal 7 graden celsius en een relatieve voch
tigheid van 70-75% gehandhaafd blijven.
5.
De wederpartij stelt in het te monteren bouwgedeelte een
afwerkvloer ter beschikking. die schoon en droog en zonder obstakels
is en in deze staat worden gehouden. Alle bouwkundige aansluitingen
moeten vlak en strak zijn afgewerkt en dienen in één vlak te liggen.
6.
Onze wederpartij stelt ons kosteloos ter beschikking een
afsluitbare ruimte voor opslag van kleine en grotere materialen, alle
benodigde en gebruikelijke huipwerktuigen. zoals klim- en steigerwerk,
stroom en water en bouwverlichting.
7.
De maatvoering zal op aanwijzing van onze wederpartij door

ons worden uitgevoerd. De stramienen en peilmaten dienen op deug
delijke wijze per ruimte te worden aangegeven.
8.
Wanneer er voor ons ontoelaatbare afwijkingen in de bouw
optreden, dient onze wederpartij onverwijld een aangepaste maatvoe
ring te verstrekken.
9.
Onze wederpartij staat er voor in, dat de door derden te
leveren constructies, voorzieningen, materialen enfot diensten zodanig
plaatsvinden, dal de montagewerkzaamheden niet worden belem
merd. Wanneer leidingen of voorzieningen en andere installaties door
derden in de scheidingswand of boven het systeemplafond moeten
worden aangebracht, zal op de werkplanning van ons worden aange
geven gedurende welke periode wand en plafond de diverse derden
ter beschikking staan, een en ander in overleg met onze wederpartij.
Indien ten gevolge van bovengenoemde omstandigheden de monta
gewerkzaamheden worden vertraagd of extra werkzaamheden moeten
worden verricht, komen alle kosten, schade en interessen voor reke
ning van onze wederpartij.
10.
Voor het bepalen van hoeveelheden zijn de in de Overeen
komst en bijbehorende tekeningen aangegeven maten uitgangspunt
en bindend voor de te leveren materialen, rekening houdende met een
hoogte-tolerantie van maximaal 1 cm.lndien zulks voor onze wederpar
tij niet acceptabel is, dient onze wederpartij ons daaromtrent uiterlijk 4
weken voor aanvang van de werkzaamheden, schriftelijk te berichten
en ons binnen een redelijke termijn in de gelegenheid te stellen de
juiste maten in het werk op te nemen. De hulpmaterialen ter meting
zullen door onze wederpartij ter beschikking worden gesteld.
11.
Indien speciale verordeningen en voorschriften op het werk
van toepassing zijn, die bij ons op het moment van de aanbieding c.q.
de opdrachtbevestiging c.q. het totstandkomen van de overeenkomst,
redelijkerwijs niet als bekend kunnen worden verondersteld, en die tot
gevolg hebben dat hogere eisen worden gesteld aan kwaliteit en uit
voering van het werk. worden de eventuele meerkosten daarvan bij
onze wederpartij in rekening gebracht.
12.
Voor werkzaamheden welke worden uitgevoerd door ons
personeel en niet als meerwerk kunnen worden gekwalificeerd, wordt
een nog nader te bepalen bedrag in rekening gebracht.
13,
Indien in de door ons te plaatsen scheidingswanden kozij
nen moeten worden gesteld die niet door ons zijn geleverd, dienen
deze kozijnen tijdig gesorteerd en genummerd door onze wederpartij
op de werkplek ter beschikking te worden gesteld, tenzij anders over
eengekomen. De kozijnen dienen een insteekmaat te hebben, zoals
hieronder omschreven, Afhankelijk van het toe te passen wandtype.
hoogte en deurzwaarte. dient onze wederpartij tevens twee stalen U
profielen mee te leveren, met een materiaaldikte van 2 mm. welke
onafhankelijk van de wand aan de vloer en het bouwpiafond bevestigd
moeten kunnen worden, zodat de platondaansluiting een doorbuiging
van minimaal 2 cm kan dpvangen. Indien de kozijnen niet door ons
gesteld worden, dienen deze voor de aanvang van de montagewerk
zaaniheden in het bouwwerk gemonteerd te zijn. Eventueel benodigde
U-profielen dienen dan conform de hierboven genoemde wijze gemon
teerd te worden, Insteekmaat van de kozijnen: bij enkelbeplate wan
den, insteekmaat wanddikte plus 2 mm: bij dubbelbeplate wanden,
insteekmaat wanddikte plus 3 mm.
Eventuele stagnatie in de werkzaamheden ten gevolge van het niet
voldoen van de kozijnen aan de hierboven gestelde eisen, verkeerde
maatvoering of onnauwkeurigheden. zullen worden doorberekend aan
onze wederpartij.
14.
Indien geen totaalprijs is overeengekomen voor het werk,
worden de gemonteerde hoeveelheden door ons in samenwerking met
de wederpartij bij oplevering van het uitgevoerde werk nagemeten.
Deze in het werk bepaalde hoeveelheden zullen als basis dienen voor
de eindafrekening, tenzij anders overeengekomen.
15.
Bij de bepaling van het wandoppervlak van scheidingswan
den meten wij door over kozijnen, ravelingen ed. Dit wordt niet
gedaan bij kozijnen die vanaf de afgewerkte vloer doorlopen tot aan
het bouwplafond of waarvan de oppervlakte van de wandsparing ten
behoeve van het kozijn groter is dan 2.5 m2.
16.
Voor maattoleranties van wand- en ptafondvlakken gelden
de vlakheidstoleranties zoals omschreven in de Duitse norm DtN

18202. teil 5. d.ct. oktober 1979.
17.
Indien niet anders is overeengekomen dient de elektra
installateur wandkontaktdozen te gebruiken, welke geschikt zijn voor
holle wanden, zodat montage hiervan kan geschieden na het aanbren
gen van de wandbeplatingen.
18.
Onze werkzaamheden dienen zonder onderbreking uitge
voerd te kunnen worden. Indien wij vanwege omstandigheden die zijn
toe te rekenen aan onze wederpartij onze werkzaamheden voor een
bepaalde periode dienen te onderbreken, zijn wij gerechtigd voor het
opnieuw aanvangen van onze werkzaamheden per keer f 2000,00 in
rekening te brengen.
19,
Indien er bij woningscheidende plafonds, door ons isolatie
tegen het oude plafond aangebracht moet worden, mogen wij er van
uit gaan dat de installaties na de isolatie gemonteerd worden. Indien
de installaties reeds aanwezig zijn bij het aanbrengen van de plafondi
solatie zullen wij gerechtigd zijn daarvoor een meerprijs in rekening te
brengen.
20.
Wij zullen met de montage aanvangen na ontvangst van een
schriftelijke opdracht van onze wederpartij en nadat alle gegevens bij
ons bekend zijn. Werktekeningen dienen minimaal 3 weken voor de
start van de desbetreffende werkzaamheden in tweevoud en om niet
aan ons ter beschikking te worden gesteld.
5.

MEER- EN MINDERWERK, EXTRA KOSTEN

1.
Indien meer hoeveelheden aan wanden, plafonds, kozijnen
en deuren en dergelijke zijn geplaatst dan aangeboden c.q. overeen
gekomen is. zullen deze extra hoeveelheden aan de opdrachtgever in
rekening worden gebracht tegen de in de laatst geldende aanbieding
c.q. overeenkomst genoemde eenheidsprijzen. Onze wederpartij kan
voor of tijdens de uitvoering van het werk wijzigingen verzoeken.
Slechts wijzigingen, die als zodanig zijn opgedragen en door ons zijn
aanvaard. zullen voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen.
Meerwerk zal schriftelijk aan ons worden opgedragen: het gemis van
een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van onze wederpartij op
uitvoering, respectievelijk van ons op verrekening daarvan, onverlet.
indien en voor zover door andere middelen zal worden aangetoond
dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.
2.
Wij hebben bovendien het recht kosten welke voor ons door
na te noemen oorzaken ontstaan aan onze wederpartij in rekening te
brengen:
a.
indien onze werkzaamheden worden verzwaard als gevolg
van aanwijzingen van overheids- en andere officiële instanties:
b.
wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten onze
schuld worden verzwaard of niet normaal en zonder onderbreking kun
nen geschieden;
c.
wanneer na contractssluiting overheidsvoorschriften van
kracht worden, die leiden tot een verzwaring van onze verplichtingen
onder de overeenkomst, zulks onverminderd de toepasselijkheid van
het hiervoor in artikel 4.11 bepaalde.
3.
De uit de voorgaande leden van dit artikel voortvloeiende
meerdere of mindere kosten zullen in rekening mogen worden
gebracht zodra deze ons bekend zijn.
6.

gedurehde tenminste vier (c.q. twee) uren door het grootste deel van
de werknemers of met machines niet kan worden gewerkt.
3.
De levertijd gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle
voor de uitvoering van onze verplichtingen noodzakelijke gegevens
aan ons ter beschikking zijn gesteld, alle voor deze uitvoering noodza
kelijke vergunningen/formaliteiten (daaronder begrepen het BTW-lis
caal nummer van onze wederpartij) door onze wederparlij zijn verkre
gen, vervuld of medegedeeld. en de betaling, indien en voor zover
deze bij de opdracht dient te geschieden, is ontvangen. De levertijd
wordt vetlengd met de periode, gedurende waarin wij onze prestatie
ingevolge deze voorwaarden en/of de wet hebben opgeschort, of
gedurende waarin wij door overmacht als omschreven in artikel 11 tot
nakoming zijn verhinderd.
4.
Levering geschiedt al ons bedrijf (EX WORKS, lncoterms
1990). De goederen worden geacht te zijn geleverd en het risico terza
ke van deze goederen gaat op onze wederpartij over:
zodra de goederen zich bevinden in het transportmiddel.
ook wanneer wij voor transport zorgdragen:
wanneer medewerking door onze wederpartij als bedoeld in
het volgende lid onder b. wordt (geacht te zijn) geweigerd.
5.
Onze wederpartij is verplicht de voor het verrichten van onze
prestatie noodzakelijke medewerking te verlenen. Deze medewerking
wordt geacht te zijn geweigerd:
a.
Wanneer wij voor vervoer zorgdragen, indien de goederen
aan de wederpartij ter aflevering zijn aangeboden, doch zulks onmo
gelijk is gebleken:
b.
Indien onze wederpartij voor vervoer zorgdraagt, wanneer
de goederen op de daartoe afgesproken datum niet door of vanwege
hem worden afgehaald:
c.
Indien goederen aan de wederpartij ter aflevering zijn aan
geboden, doch aflevering onmogelijk is gebleken, alsook wanneer ons
c.q. ons personeel zijdens onze wederpartij de toegang tot het werk
wordt ontzegd.
In deze gevallen geraakt onze wederpartij zonder nadere ingebrekes
telling onmiddellijk in verzuim. De dag waarop de weigering plaats
vindt geldt alsdan als (op-)leveringsdatum der goederen c.q. van het
werk. Al onze kosten voortvloeiende uit deze weigering, komen voor
rekening van onze wederpartij, zulks onverminderd onze overige rech
ten terzake van deze tekortkoming. Onder genoemde kosten is uit
drukkelijk ook begrepen een redelijke vergoeding voor opslag, gerela
teerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven.
7.

Oolevering

1.
Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd indien dit als
geheel is uitgevoerd en daarvan aan onze wederpartij mededeling is
gedaan.
2.
De volgende omstandigheden zijn met name niet van
invloed op de oplevering:
a.
Indien buiten onze schuld enig onderdeel niet tegelijk met
het overigens gereedgekomen werk geleverd is:
b.
Indien werkzaamheden van derden, noodzakelijk om een
door de overheid vereiste goedkeuring te verkrijgen, nog niet zijn ver
richt of nog niet zijn beëindigd.

Levering en risico’ alnameolicht
8.

1.
Onder levertijd wordt verstaan de in de Overeenkomst
bepaalde termijnen (uitgedrukt in werkbare werkdagen) waarbinnen
het aangenomen werk moet worden opgeleverd, danwel bij koop, de
termijn waarbinnen het produkt dient te worden geleverd. Opgegeven
levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij
Overschrijding van de levertijd zullen wij eerst in verzuim geraken na
schriftelijke ingebrekestelling. Wij zijn gerechtigd een order in gedeel
ten te leveren welke afzonderlijk kunnen worden gefaktureerd.
2.
Over een eventuele verzuimperiode in geval van aanneming
van werk zullen wij aan onze wederpartij bij wijze van gefixeerde scha
devergoeding niet meer dan f 50,00 per werkbare werkdag dienen te
voldoen, zulks tot een maximum van ten hoogste 10% van de voor het
desbetreffende werk overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting.
Werkdagen gelden als (half) onwerkbaar wanneer daarop volgens
gebruikelijke richtlijnen door Omstandigheden buiten onze schuld

Reclame

1.
De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij
de wederparlij. Wordt door haar niet zo spoedig mogelijk en in ieder
geval binnen één werkdag na ontvangst van het geleverde gerecla
meerd. dan gelden de hoeveelheden, vermeld op vrachtbrieven, af le
veringsbonnen, fakturen of dergelijke documenten als juist.
2.
Onze wederpartij is gehouden het geleverde bij ontvangst te
controleren.Eventuele gebreken aan het geieverde, welke direct bij
ontvangst van de goederen waarneembaar zijn. dienen door onze
wederpartij onmiddellijk en gespeciticeerd met een duidelijke
omschrijving van de klacht, op de vrachibrief of soortgelijk document
te worden aangetekend. Andere reclames dienen uiterlijk binnen twee
werkdagen na ontvangst der goederen c.q. nadat eventuele gebreken
redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden, schriftelijk door
onze wederpartij bij ons le zijn ingediend.

Telkens dient de reclame vergezeld te gaan van bewijsstukken (monsters, opgave produktie- en collinunimers etc).
Bij gebreke van tijdige reclame, danwel indien de goederen geheel of
gedeeltelijk zijn verwerkt, gelden de goederen als goedgekeurd en is
onze aansprakelijkheid daarvoor en daardoor vervallen, tenzij eerst
door of bij de verwerking het gebrek kan worden geconstateerd,
onverminderd de verplichting van onze wederpartij om in dat geval tij
dig te reclameren.
3.
Reclames over lakturen dienen binnen 8 dagen na de tak
tuurdatum, schriftelijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de
op die fakturen geldende gegevens tussen partijen als juist hebben te
gelden,
9.

Betalinoen

1,
De betalingstermijn bedraagt steeds uiterlijk 30 dagen na
faktuurdatum. Verrekening door onze wederpartij is niet toegestaan
tenzij wij de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk hebben erkend.
2.
Indien binnen de overeengekomen betalingstermijn geen
betaling vanwege onze wederpartij is ontvangen, hebben wij het recht
over het faktuurbedrag vanaf de vervaldag een rente in rekening te
brengen gelijk aan de vanaf de vervaldag geldende wettelijke rente
vermeerderd met een 1% per maand of gedeelte daarvan, onvermin
derd de ons verder toekomende rechten terzake.
3.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die door ons
worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van onze
wederpartij te bewerkstelligen, komen ten laste van onze wederpartij.
De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens het incassotarief, geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, met
een minimum van f 250.00, een en ander onverminderd ons recht om
de hogere werkelijke schade te vorderen.
4.
Betaling dient zonder enige aftrek plaats te vinden ten kanto
re van ons, op een door ons aan te wijzen rekening in Nederland, dan
wel op een andere door ons aangegeven wijze.
5.
Door onze wederpartij gedane betalingen strekken steeds
eerst Ier voldoening van alle verschuldigde rente en kosten, vervol
gens van opeisbare vorderingen terzake waarvan geen geldig eigen
domsvoorbehoud kan worden bedongen. en nadien van opeisbare
faktuurvorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt onze
wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een andere of latere
(faktuur-) vordering.
6.
Wij zijn gerechtigd het stellen van zekerheid door onze
wederpartij te verlangen. Deze zekerheid moet zodanig zijn, dat onze
vordering en de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk
gedekt zijn, en dat wij daarop ongehinderd en zonder moeite verhaal
zuilen kunnen nemen, Indien zekerheidsstelling wordt geweigerd, zijn
wij gerechtigd de (verdere) nakoming van onze verplichtingen jegens
de wederpartij op te schorten.
7.
Indien binnen de overeengekomen betalingstermijn geen
betaling vanwege onze wederpartij is ontvangen, worden al onze vor
deringen op onze wederpartij van rechtswege opeisbaar en zijn wij
gerechtigd om onze verplichtingen jegens onze wederpartij, ook uit
hoofde van andere overeenkomsten dan de onderhavige. op te schor
ten totdat onze wederpartij aan haar betalirigsverplichting heeft voldaan,
10.

Faillissement etc.

Indien onze wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige ver
plichting welke voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien. vol
doet, alsmede in geval van laillissement, surséance van betaling of
ondercuratelestelling van onze wederpartij of stillegging of liquidatie
van haar bedrijf, wordt onze wederpartij geacht van rechtswege in ver
zuim te zijn en zijn wij naar onze keuze gerechtigd, zonder enige ver
plichting tot schadevergoeding en onverminderd de ons verder toeko
mende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussen
komst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden c.q. ontbonden te verklaren danwel de (verdere) uitvoering
van de overeenkomst op te schorten, Wij zijn in die gevallen voorts
gerechtigd onmiddellijke voldoening van het ons loekomende te vor
deren.

11,

Einen&wï~vorbeln,d

1.
Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom tot
het moment van volledige betaling van al onze vorderingen, uit hoofde
van overeenkomsten tot levering van zaken en bijbehorende werk
zaamheden. alsook uit hoofde van vor-deringen wegens tekort schie
ten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, met inbegrip van
rente en kosten.Tot het tijdstip van volledige betaling c.q. vereffening
is onze wederpartij niet bevoegd de goederen aan derden te verpan
den of in eigendom over te dragen. In het kader van haar normale
bedrijfsuitoefening is onze wederpartij wel gerechtigd de goederen
conform hun bestemming aan derden le verkopen en te leveren:
2.
Zolang geen volledige betaling heeft plaats gehad en onze
wederpartij in verzuim is c.q. wij goede grond hebben te vrezen dat zij
in verzuim zal geraken, kunnen wij, zonder voorafgaande ingebrekes
telling, de geleverde goederen onverwijld terugvorderen.
Onze wederpartij verleent ons de bevoegdheid daartoe haar terreinen
en gebouwen te betreden, De overeenkomst kan alsdan door ons zon
der rechterlijke tussenkomst als ontbonden beschouwd worden, niette
genstaande ons recht om vergoeding van kosten, schaden en interes
ses te vorderen,
3.
Onze wederpartij is verplicht de in dit artikel bedoelde goe
deren afdoende te verzekeren en in ieder geval tegen risico’s van dief
stal, beschadiging en teniet gaan.
Het is onze wederpartij niet toegestaan eventuele aanspraken op haar
verzekeraar uit hoolde van verzekeringen, als bedoeld in dit lid, aan
derden in pand le geven of als zekerheid in de ruimste zin van het
woord aan derden te doen dienen. Uitkeringen terzake van schade en
verlies van de in dit artikel bedoelde goederen treden in de plaats van
de betrokken goederen.
Onze wederpartij is voorts verplicht deze goederen als zodanig afge
scheiden te houden van andere goederen. alsook de daarop aange
brachte merken en/of tekens aangebracht te (doen) houden,
In geval van niet-inachtneming door onze wederpartij van diens uit dit
artikellid voortvloeiende verplichtingen wordt door haar per overtreding
een direct opeisbare boete Ier grootte van f 25.000,00 verschuldigd.
Deze boete geldt naast de eventuele plicht lot schadevergoeding.
Ieder exemplaar waarvan vorenbedoelde merken en/of tekens zijn ver
wijderd, geldt in dit verband als zelfstandige overtreding.
4.
Onze wederpartij is gehouden om iedere derde die op door
ons geleverde goederen vallend onder ons eigendomsvoorbehoud.
beslag wil leggen. danwel diens bewindvoerder of curator, terstond
schriftelijk mede te delen. met een afschrift daarvan aan ons, dat wij
eigenaar van die goederen zijn.
Zulks op strafte van verbeurte van een direct opeisbare boete ter
grootte van f 10,000,00, of indien hoger, van het oorspronkelijke fak
tuurbedrag van de goederen waarvan wij ten gevolge van zodanig
beslag, surséance van betaling of faillissement, de eigendom (zouden
kunnen) verliezen. Deze boete geldt naast de eventuele plicht tot
schadevergoeding.
12.

Aansprakeliikheid en garantie

1.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade. welke ook. bij onze
wederpartij en/of bij derden, indien deze schade het gevolg
is van:
a.
fouten in een door de wederpartij voorgeschreven en niet
van ons afkomstig ontwerp en/of tekening, of in tekeningen,
gegevens of orders van onze wederpartij afkomstig;
b.
ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen die door
onze wederpartij ter beschikking zijn gesteld;
c.
functionele ongeschiktheid van materialen en onderdelen
waarvan de toepassing door onze wederpartij is voorge
schreven;
d.
ondeugdelijke uitvoering van werkzaamheden door derden
die door onze wederpartij in het werk zijn gesteld, waaron
der mede begrepen ondeugdelijke verpakking en ondeug
delijk transport.
2.
Voor het overige is in geval van toerekenbaar niet-. niet tijdig
of niet behoorlijk presteren aan onze eventuele plicht tot
schadevergoeding steeds volledig voldaan door hetgeen door de

wederpartij is gekocht c.q. waartoe opdracht is gegeven, naar onze
keuze alsnog te leveren cq. te herstellen c.q. le verbeteren, onvermin
derd het bepaalde in onderstaande garantieregeling. Onze aanspra
kelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot het in die garantieregeling bepaal
de, zodat wij nimmer aansprakelijk zijn voor enige (verdere) schade.
gevolgschade daaronder begrepen, en wij mitsdien niet gehouden zijn
tot vergoeding van bedrijtsschade, winstderving, schade als gevolg
van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken
van derden jegens de afnemer of welke andere schade dan ook. Deze
beperking geldt niet, voor zover de schade is veroorzaakt door onze
opzet of grove schuld, daaronder niet begrepen opzet of grove schuld
bij onze ondergeschikten.
3.
Wij garanderen de afwezigheid van constructie- en/of male
riaaltouten een garantietermijn van 6 maanden welke ingaat per datum
van oplevering, aldus dat onderdelen c.q. samenstellende delen waar
van onze wederpartij genoegzaam aantoont dat zij binnen deze termijn
defect zijn geraakt als gevolg van een dergelijke fout, naar onze keuze
worden hersteld/verbeterd c.q. vervangen. Niet onder de garantie val
len:
reis-, verblijf- en transportkosten;
kosten van de- en hermontage, tenzij deze kosten betrek
kinghebben op de garantieperiode;
en meer in het algemeen, alle andere kosten van onze pres
taties welke uitgaan boven de enkele verplichting tot her
stel/verbetering c.q. vervanging als vorenomschreven.
4.
Wij zijn niet gehouden deze garantie gestand te doen in de
volgende omstandigheden:
a.
indien wij tijdig te kennen hebben gegeven ons niet te kun
nen verenigen met een door onze wederpartij aan ons voor
geschreven keuze van materialen en/of werkwijze;
b.
indien door anderen dan onze wederpartij of haar personeel
werkzaamheden aan hel produkt zijn of worden verricht, dan
wel indien daarin c.q. daaraan door anderen dan door ons
wijzigingen zijn aangebracht;
c.
indien gebreken van het produkt het gevolg zijn van normale
slijtage, onoordeelkundig gebruik of verzuim (waaronder
geen c,q. onjuist onderhoud) aan de zijde van onze weder
partij haar personeel en/of de door haar ingeschakelde der
den;
d.
indien het produkt niet wordt gebruikt in overeenstemming
met de overeengekomen bestemming;
e,
indien onze wederpartij niet of niet geheel voldoet aan enige
verplichting, voortvloeiende uit deze, of een daarmee samenhangende
overeenkomst, daaronder ook begrepen financiële verplichtingen;
f.
indien de gebrqken aan het produkt het gevolg zijn van
ondeugdelijkheid van matérialen of onderdelen, die door onze wederpartij ter beschikking zijn gesteld, danwel indien deze gebreken het
gevolg zijn van een door onze wederpartij voorgeschreven constructie;
g.
indien de in of op het produkt aangebrachte produktiegege
vens zijn verwijderd c.q. onleesbaar zijn geworden;
h.
indien het desbetreffende gebrek niet uiterlijk binnen 8
dagen nadat dit is geconstateerd of geconstateerd had kunnen wor
den, schriftelijk door onze wederpartij is ingediend.
6.
Met betrekking tot alle door ons van derden betrokken mate
rialen. apparatuur, installaties etc, zullen wij niet gehouden zijn tot een
verdergaande aansprakelijkheid of tot een langere garantietermijn dan
de desbetretfende jabrikant of leverancier terzake van deze goederen
bereid is jegens ons te aanvaarden, zulks uitdrukkelijk onverminderd
het overige in dit artikel bepaalde terzake van garantie cl. aansprake
lijkheid.
6Indien wij ter voldoening aan onze garantieverplichting
onderdelen vervangen, worden deze ons eigendom.
7.
Het voldoen aan voormelde garantieverplichting(en) en het
verlopen van genoemde garantietermijn sluiten elke vordering tot her
stel of vergoeding van schade. mede uit hoofde van nadien aan de
dag getreden gebreken. uit. Mochten wij niettemin in rechte tot enige
schadevergoeding gehouden worden geacht. dan is onze totale aan
sprakelijkheid in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan de laag
ste van de volgende twee bedragen: f 50.000,00 of een bedrag gelijk
aan de totale in de desbetreffende overeenkomst bedongen prijs
(exclusief omzetbelasting).

13.

Ovem~cht

Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van ons geldt in
ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor ons risico in geval
van verzuim en/of tekortkoming door of bij onze leveranciers, onder
aannemers en/of vervoerders, van brand, werkstaking of uitsluiting, rel
letjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-,
invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden
welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van ons kan wor
den gevergd. In geval van een tekorikoming als in dit artikel bedoeld
geldt deze als rechtvaardiging voor ontbinding.
14.

Retenlierecht

Wij zijn bevoegd om alle zaken die wij van of namens onze wederpartij
onder ons hebben, onder ons te houden totdat onze wederpartij aan al
haar verplichtingen jegens ons, waarmede de betreffende zaken
directe of voldoende samenhang om een afgifteweigering te recht
vaardigen hebben, heeft voldaan.
Raken zaken die onder dit recht van ons vallen uit onze macht, dan
zijn wij gerechtigd deze zaken op te eisen, als waren wij zelf eigenaar.
15.

Vriiwarino

Wij zullen jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade
welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop de
onderhavige voorwaarden van Ioepassing zijn, dan wij jegens onze
wederpartij zouden zijn. Onze wederpartij vrijwaart ons tegen iedere
verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden
waar mogelijk een dienovereenkomstige exoneratie len behoeve van
ons bedingen. Onze wederpartij vrijwaart ons volledig terzake van
aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending
van intellecluele eigendomsrechten, door gebruik van tekeningen,
gegevens, materialen of onderdelen, danwel veroorzaakt door toepas
sing van werkwijzen, welke aan ons door of vanwege onze wederpartij
ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.
16.

Hoofdetiikheid

Indien wij met twee of meer personen c.q. rechtspersonen een over
eenkomst sluiten, is ieder dezer (rechts-) personen hoofdelijk aanspra
kelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen, die voor hen
uit die overeenkomst voortvloeien.
17.

Toeoasselük recht oeschillen

1.
Op al onze aanbiedingen. overeenkomsten en alle daaruit voort
vloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van loepas.
sing.
Toepasselijkheid van het Weense Koopverdrag (Trb. 1981, 184; 1986,
61) wordt echter uitdrukkelijk uitgesloten.
2,
Alle geschillen, voortvloeiende uit onze aanbiedingen en/of over
eenkomsten, zullen worden beslechl door de bevoegde rechter ter
plaatse van onze vestiging, behoudens de bevoegdheid van de
Kantonrechter als volgens de wet.
3.
Voor de interpretatie c,q. uitleg van deze voorwaarden is slechts
de Nederlandse tekst authentiek.
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