
Algemene verkoop- levering’s- en betalingsvoorwaarden 

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en aanbieding tot 

het verrichten van leveringen, adviezen en/of diensten voorzover hiervan niet schriftelijk 

door partijen wordt afgeweken.  Alle aanbiedingen, verkopen en leveringen, alsmede 

opgegeven prijzen en levertijden zijn vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk wordt 

overeengekomen. Bedingen waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken  zijn 

slechts van kracht zover zij ons schriftelijk zijn bevestigd. 

2. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de opdracht door ons 

schriftelijk werd bevestigd, dan wel met de levering is begonnen of na mondelinge opdracht 

van de cliënt het project is aangevangen.                                                                                      

Afspraken en /of toezeggingen tussen medewerkers van ons bedrijf zijn voor ons niet 

bindend, tenzij deze afspraken door ons schriftelijk zijn bevestigd. 

3. Sparingen en reparaties die worden veroorzaakt door handelingen of nalatigheden van onze 

contractpartij of derden, worden extra berekend tegen het geldende uurtarief. 

4. Ingeval van niet tijdige , niet volledige of niet goede levering, is onze plicht tot vergoeding 

van schade volledig voldaan alsnog, opnieuw, levering van hetgeen was overeengekomen. 

Voor het geval alsnog opnieuw levering niet meer mogelijk is, dan wel door onze 

contractpartij niet meer gewenst, is onze plicht tot vergoeding van de schade volledig 

voldaan door betaling van de werkelijk door onze contractpartij noodzakelijk gemaakte 

onkosten. (tot een maximum van 5% van de aanneemsom.) 

5. In geval van overmacht zijn wij ontslagen van onze contractsverplichtingen jegens de 

afnemer. 

6. Indien geen andere termijn wordt genoemd vervalt een factuur steeds 30 dagen na 

factuurdatum.                                                                                                                                             

Is op de vervaldatum niet betaald dan wordt onze contractpartij vanaf die datum over de 

koop c.q. aanneemsom een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het 

openstaande factuurbedrag vanaf de dag, waarop de betaling had dienen plaats te vinden 

tot aan de dag der algemeen voldoening, zonder dat hiervoor enige voorafgaande 

aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn.                                                                                 

De eventuele kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door ons worden 

gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van onze contractpartij te 

bewerkstelligen, zijn ten laste van onze contractpartij.                                                                  

De buitengerechtelijke kosten belopen minimaal 15% van de koop c.q. aanneemsom, 

waaromtrent geen bewijs behoeft e worden aangevoerd.                                                         

Deze kosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering ter incasso in handen 

van derden is gesteld, ongeacht of onze contractpartij daarvan op de hoogt is.                       

Wij zijn gerechtigd gedurende de loop van de overeenkomst bij vrees voor wanbetaling van 

onze contractpartij zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling. 

7. Alle offertes of aanbiedingen hebben, tenzij anders is overeengekomen, een geldigheidsduur 

van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum der offerte;  zij zijn gebaseerd op de bij de 

aanbieding door wederpartij verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende 

gegevens  en door gebruiker gedane uitspraken/opmerkingen, voor zover deze plaats heeft 

gevonden.                                                                                                                                                    



In de offerte zal uitdrukkelijk worden  opgenomen een volledige omschrijving van de te 

leveren zaken en of/verrichte werkzaamheden en de totale koopprijs.  Meer of minderwerk 

zal naar redelijkheid en billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het 

algemeen alle werkzaamheden en leveranties welke niet in de offerte zijn inbegrepen en 

door wederpartij worden verlangd.                                                                                                       

Kosten ontstaan doordat de wederpartij in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang 

van de overeengekomen prestatie mogelijk te doen zijn worden wederpartij in rekening 

gebracht. 

8. Reclames, waaronder verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van geleverde zaken, 

materialen of uitvoering van werkzaamheden, dienen op straffe van verlies van rechten ter 

zaken acht (8) dagen na ontvangst der zaken en/of materialen dan wel beëindiging der 

werkzaamheden schriftelijk, aangetekend, te worden gemeld.                                                    

De reclame zal moeten inhouden een omschrijving van de grieven en geconstateerde 

gebreken. 

9. Alle geschillen uit deze overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, ook die 

welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht 

door de bevoegde rechter van de plaats onzer vestiging, thans zijnde de 

arrondissementsrechtbank te ’s Hertogenbosch. Nederlands  recht is van toepassing op een 

eventueel te berechten geschil. 

10. Indien een opdracht c.q. overeenkomst binnen 24 uur voor de aanvang van de 

werkzaamheden wordt afgezegd dan wordt datgeen alsnog in rekening gebracht, hetgeen 

vooraf is overeengekomen. 


