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Op alle overeenkomsten met opdrachtnemer zijn
deze algemene voorwaarden van toepassing.
Algemene voorwaarden van de opdrachtgever
worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Alle offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig.
Een offerte is gebaseerd op de door de
opdrachtgever verstrekte informatie. De
opdrachtgever staat in voor de juistheid,
volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de
opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien
deze van derden afkomstig zijn. De opdrachtgever
zal de opdrachtnemer steeds tijdig alle
noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen
en alle medewerking verlenen. Indien de
uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd
doordat de opdrachtgever deze verplichtingen
niet nakomt, zijn de daaruit voortvloeiende extra
kosten voor rekening van de opdrachtgever en is
de opdrachtnemer bevoegd het daardoor
noodzakelijk geworden meerwerk in rekening te
brengen.
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
vakmanschap. Opdrachtnemer kan
werkzaamheden door derden te laten verrichten.
De opdrachtnemer heeft het recht de nakoming
op te schorten, als hij door omstandigheden die
buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk
verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
Hieronder valt onder andere de omstandigheid
dat leveranciers en/of onderaannemers van de
opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun
verplichtingen, weersomstandigheden,
aardbevingen, brand, verlies of diefstal van
gereedschappen, het verloren gaan van te
verwerken materialen, wegblokkades, stakingen,
werkonderbrekingen en import of
handelsbeperkingen.
Overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen
fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen.
Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de
aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de
daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden
uitgebreid of gewijzigd. Wijzigingen van de
werkzaamheden kan invloed hebben op de

leveringstermijn. De extra werkzaamheden zullen
door de opdrachtgever worden vergoed volgens
de dan geldende gebruikelijke tarieven van de
opdrachtnemer.
7. Betaling door de opdrachtgever dient tijdig te
geschieden, zonder korting of verrekening. Bij niet
tijdige betaling, verkeert opdrachtgever, zonder
ingebrekestelling, in verzuim en is hij wettelijke
rente en de kosten van invordering verschuldigd.
Heeft opdrachtgever bezwaar tegen een factuur
van de opdrachtnemer dan geeft hij dit binnen
zeven dagen na dagtekening van de factuur
gemotiveerd te kennen. Indien de opdrachtgever
niet aan het bovenstaande heeft voldaan, wordt
de opdrachtgever geacht de factuur te hebben
aanvaard. Bezwaar tegen de factuur geeft
opdrachtgever niet het recht de betaling ervan op
te schorten.
8. De opdrachtnemer staat voor een periode van
zeven dagen na (op)levering in voor de goede
uitvoering van de geleverde werkzaamheden en
de gebruikte materialen, mits hij vrij was in de
keuze daarvan. De opdrachtgever moet de
opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid
bieden een eventueel gebrek te herstellen of de
bewerking opnieuw uit te voeren. Voor rekening
en risico van opdrachtgever komen 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.
9. Eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer is
beperkt vergoeding van de directe schade tot
maximaal het bedrag van de tot het moment van
de fout gedeclareerde opdrachtsom.
10. 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.
11. Op alle overeenkomsten met opdrachtnemer is
Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen
tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever,
zullen worden berecht door de Rechtbank
Gelderland, locatie Arnhem.

