Algemene voorwaarden van Bert Rutjens Timmerwerken te Landgraaf.
1:

Toepassingsgebied

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten die
worden of zijn gesloten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen
zijn. Bert Rutjens Timmerwerken is degene die deze voorwaarden gebruikt. Deze
persoon wordt verder aangeduid als de opdrachtnemer. De wederpartij wordt
aangeduid als de opdrachtgever.

1.2

Algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk
van de hand gewezen.

1.3

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de Algemene voorwaarden, te allen tijde
te wijzigen. De laatst geldende Algemene voorwaarden zijn te lezen en te
downloaden op www.bertrutjenstimmerwerken.nl

2:

Offertes en tot standkoming overeenkomst

2.1

Alle offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij in
het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien de opdrachtgever
het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod
tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het
aanbod is de opdrachtnemer gerechtigd het aanbod te wijzigingen.

2.2

Het aanbod is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij
de opdrachtnemer mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

2.3

Een overeenkomst komt tot stand indien de opdrachtgever de offerte binnen de
gestelde termijn schriftelijk ondertekend heeft. Tevens zijn mondelinge
goedkeuringen van offertes te allen tijde rechtsgeldig.

2.4

Wijzigingen in belastingen, accijnzen en overige door de overheid op te leggen
heffingen worden te allen tijde doorberekend, ook terzake van vóór de
inwerkingtreding hiervan gedane aanbiedingen en/of tot stand gekomen
overeenkomsten, zonder dat de opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst te
ontbinden.

2.4

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3:

Medewerking door de opdrachtgever

3.1

De opdrachtgever zal de opdrachtnemer steeds tijdig alle voor een behoorlijke
uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen
verschaffen en alle medewerking verlenen.

3.2

De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de
aan de opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig
zijn.

3.3

Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat de opdrachtgever
zijn in de artikelen 3.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door de
opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 3.2 bepaalde, zijn
de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever en is de
opdrachtnemer bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening
te brengen.

4:

Uitvoering van de opdracht

4.1

Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een
inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en
vermogen uitvoeren conform de eisen van goed en degelijk vakmanschap.

4.2

Opdrachtnemer zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening
houden met redelijke wensen van de opdrachtgever, mits dit naar oordeel van de
opdrachtnemer bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

4.3

Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden.

5:

Wijzigingen en meerwerk

5.1

Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de
overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of
gewijzigd. Meerwerk zal door de opdrachtnemer in principe slechts dan worden
verricht, indien de opdrachtgever vooraf toestemming heeft verleend. Indien de
opdrachtnemer echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om
meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan de opdrachtgever in rekening te
brengen, ook indien de opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf
niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.

5.2

Deze extra werkzaamheden zullen door de opdrachtgever worden vergoed volgens
de dan geldende gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer.

5.3

Opdrachtgeven aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld
in artikel 5.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de
overeenkomst kan worden beïnvloed.

6:

Onuitvoerbaarheid van de opdracht

6.1

De opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te
schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te
verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn
verplichtingen na te komen.

6.2

Onder omstandigheden die niet door de opdrachtnemer te verwachten waren en die
buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat
leveranciers en/of onderaannemers van de opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen
aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van
gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades,
stakingen, werkonderbrekingen en import of handelsbeperkingen.

7:

Honorarium

7.1

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of
een vast honorarium overeenkomen.

8:

Prijs, betaling en bezwaar

8.1

Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden contant of binnen 14 dagen na
factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door de
opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

8.2

Indien met de opdrachtgever termijnbetaling is overeengekomen, dient 60% van het
overeengekomen honorarium bij start werkzaamheden voldaan te zijn, de resterende
40% bij oplevering.

8.3

Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen
termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtnemer is
bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de opdrachtgever naast het
alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van
buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het
totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.

8.4

Heeft opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van de opdrachtnemer dan geeft de
opdrachtgever dit binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. De
opdrachtgever heeft tot 7 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar
schriftelijk te motiveren. Indien de opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft
voldaan, wordt de opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.

8.5

Bezwaar betreffende door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden geven de
opdrachtgever niet het recht de verplichting tot betaling van openstaande declaraties
op te schorten.

9:

Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

9.1

Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang de
opdrachtgever:
- tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze
overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten
- voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten
niet betaalt of zal betalen
- vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde
overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan

9.2

Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever
deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

9.3

Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de
geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te
betreden waar deze zaken zich bevinden.

9.4

Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de
geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht
de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.

10:

Termijnen

10.1

Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de opdrachtgever
niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van - of betaling voor
diensten te weigeren, tenzij hij de opdrachtnemer schriftelijk alsnog een redelijke
termijn voor de levering heeft gesteld en de opdrachtnemer ook binnen deze termijn
niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

	
  

11:

Aansprakelijkheid

11.1

De totale aansprakelijk van de opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in
nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot
maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een
maximum van 1 maal het jaarhonorarium.

11.2

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in
de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever de
opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij
een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en de opdrachtnemer ook na
die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

11.3

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat de
opdrachtgever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welke
de opdrachtnemer, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de
overeenkomst.

11.4

De opdrachtgever zal de opdrachtnemer en/of het tussenkomstbureau vrijwaren voor
aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is
veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst
betrokken derden.

11.5

Buiten de in artikel 11.1 genoemde aansprakelijkheid rust op de opdrachtnemer geen
enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens opdrachtgever en/of
derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

12: Garantie
12.1

De opdrachtnemer staat voor een periode van zeven dagen na (op)levering in voor
de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.

12.2

Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat de
opdrachtnemer voor de in artikel 12.1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid
van de geleverde werkzaamheden en de gebruikte materialen, mits hij vrij was in de
keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde constructie of de gebruikte materialen niet
deugdelijk zijn, zal de opdrachtnemer deze herstellen of vervangen.

12.3

Bestaat de overeengekomen prestatie uit het bewerken van door de opdrachtgever
aangeleverde materialen dan staat de opdrachtnemer voor de in artikel 12.1
genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking. Als blijkt
dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal de opdrachtnemer de bewerking
opnieuw uitvoeren. In dat geval moet de opdrachtgever voor eigen rekening nieuw
materiaal aanleveren.

12.4

De opdrachtgever moet de opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden
een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.

12.5

De opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn
verplichtingen ten opzichte van de opdrachtnemer heeft voldaan.

12.6

Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van: normale slijtage,
onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud en voor door de
opdrachtgever geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering.

12.7

Op al het door opdrachtnemer nieuw geplaatst en geleverd hang- en sluitwerk geld
teen garantietermijn van 1 jaar.

13: Annulering

	
  
13.1

De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of
gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of
(semi-)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van de opdrachtnemer
kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient de opdrachtnemer de annulering
schriftelijk aan de opdrachtgever mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet
gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

14: Beëindiging

	
  
14.1

Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen
zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De opdrachtnemer heeft in dat
geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde
winst en gemaakte kosten.

15: Toepasselijk recht en geschillen
15.1

Alle overeenkomsten met opdrachtgevers zijn onderworpen aan Nederlands recht.

15.2

Alle geschillen welk tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan
naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten
die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde
Nederlandse rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van de
opdrachtnemer.

15.3

Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het
gevolg zijn van niet-nakoming door de opdrachtgever van verplichtingen
voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van de opdrachtgever.

15.4

De opdrachtgever is verplicht ter zake van de overeenkomst in Nederland domicilie te
kiezen, voor zover hij niet al in Nederland is gevestigd. Bij een gebreke van een
dergelijke domiciliekeuze wordt de opdrachtgever geacht domicilie te hebben
gekozen in Den Haag.

