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Leverings- en betalingsvoorwaarden
Artikel 1 Toepasselijkheid
A. Elke rechtsbetrekking tussen ons in onze hoedanigheid van aannemer en/of verkoper en de wederpartij wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige
voorwaarden, met dienverstanden dat waar sprake is van een onderverdeling van artikellid in sub 1 en sub 2, sub 1 van toepassing is ten aanzien van een
natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en sub 2 op overige wederpartijen.
B. Eventueel afwijkende voorwaarden, die door de wederpartij worden gehanteerd zijn voor ons slechts bindend indien en voor zover wij ons daar
schriftelijk mee akkoord hebben verklaard.
C. Ook overigens dienen afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
D. Indien wij schriftelijk akkoord zijn gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, de
onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht.
E. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen.
Artikel 2 Aanbiedingen
A. Al onze aanbiedingen of prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld en zijn gebaseerd op de veronderstelling, dat
uitvoering tijdens de normale werktijden en een buitentemperatuur van minimaal 1ºC kan worden uitgevoerd, alsmede op de eventueel door of vanwege
de wederpartij verstrekte gegevens, tekeningen, bestekken etc.
B. Voor het geval bijzondere eisen, zoals rolstoelgebruik, chemische inwerkingen, hoge temperaturen, zware belasting aan vloer- en/of vloerbedekking
gesteld worden, dient de wederpartij ons daarvan voor de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk op de hoogte te stellen.
C. Het stelwerk aan trappen, randen, banden, ribben, dilataties en goten, ramen en wanden, is nimmer in de aanbieding begrepen.
D. Alle voor of bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts
bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door ons is bevestigd. Details behoeven niet te worden verstrekt.
E. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door ons of in onze opdracht zijn vervaardigd, blijven, ook na het tot stand
komen van de overeenkomst ons eigendom en de intellectuele eigendomsrechten daarop blijven bij ons rusten.
F. Alle door ons verstrekte opgaven van getallen, maten, gewichten en/ of andere aanduidingen van producten zijn met zorg gedaan, maar wij kunnen er
niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen e.d. zijn steeds slechts
aanduidingen van betreffende producten.
Artikel 3 Overeenkomsten
A. Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke aanvaarding c.q. bevestiging van een opdracht onzerzijds, dan wel vanaf het tijdstip
waarop door ons met de uitvoering van de opdracht een begin is gemaakt.
B. Orders door vertegenwoordigers en andere tussenpersonen en/of wederverkopers aangenomen, gelden pas als deze door ons zijn aangenomen, c.q.
door ons schriftelijk zijn bevestigd.
C. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken en/of toezeggingen door onze verkopers, vertegenwoordigers of
andere tussenpersonen en/of wederverkopers, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
D. Bij schriftelijke bevestiging van een order door ons geldt de inhoud van de orderbevestiging als de inhoud van de overeenkomst.
Artikel 4 Annuleringen
Indien de wederpartij na plaatsing en aanvaarding van de opdracht deze wenst te annuleren, om welke reden dan ook, dan hebben wij naar vrije keuze
het recht, hetzij de wederpartij te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij de annulering te accepteren onder de voorwaarde dat de
wederpartij binnen een door ons te stellen termijn als forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaalt, gelijk aan 20% van het bedrag van de opdracht.
Artikel 5 Prijzen
A. De door ons opgegeven prijzen zijn slechts de concreet omschreven leveranties van zaken en/of verrichten van diensten begrepen. Alle overige
kosten, zoals verzending, verpakking, vrachtrechten en omzetbelasting en wat dies meer zijn, komen als extra kosten voor rekening van de wederpartij.
B.Indien wij met de wederpartij zijn overeengekomen een reeds bestaande vloer en/of vloerbedekking en/of raam- en/of wandbekleding te repareren,
worden deze werkzaamheden uitgevoerd tegen een steeds afzonderlijk overeen te komen uurtarief, terwijl het daarop gebruikte materiaal wordt berekend
tegen onze inkoopprijs, vermeerderd met een redelijke winstmarge.
C. Indien enig werk is aangegaan op basis van vergoeding van uurloon, zijn wij niet gebonden aan schatting, betreffende omvang van het werk.
D. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs bepalende factoren op het moment van de aanbieding. Wij behouden ons het recht voor alle
wijzingen in die kostprijsbepalende factoren, welke zich na het verstrijken van een periode van 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst voordoen,
aan de wederpartij door te berekenen.
D1 Bij stijging of daling der prijzen van materialen of halffabrikaten, die voor de uitvoering van de order nodig zijn, veranderingen van lonen, sociale
werkgeverslasten en andere arbeidsvoorwaarden, ernstige wijzigingen van de valutaverhoudingen en dergelijke omstandigheden zich voordoende na
aanvaarding ener order, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, resp. te verlagen.
E. Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij.
F. De prijs is exclusief omzetbelasting.
Artikel 6 Meer-/minderwerk
A. Iedere wijziging in de aanbieding in tegen een vast bedrag aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de wederpartij, hetzij als gevolg van
wijziging in de bouw, worden wanneer daaruit meer kosten ontstaat als meerwerk en voor zover daaruit minder kosten ontstaat als minderwerk
beschouwd. Meer- en minderwerk worden resp. extra in rekening gebracht of verrekend, conform het hiervoor omtrent het werk op basis van vergoeding
van uurloon in artikel 5c gestelde.
B. Wij zijn vrij het meer- en minderwerk niet te accepteren. Dit kan nimmer leiden tot beëindiging op welke wijze dan ook van de oorspronkelijk
overeenkomst.
C.Tot meerwerk behoren in het algemeen de werkzaamheden en leveranties die niet in de aanbieding zijn begrepen en door de wederpartij worden
verlangd. In het bijzonder behoort tot meerwerk het meer dan eenmaal bijsnijden of bijspannen van vloerbedekking-/reparatie aan ondervloeren, reparatie
aan muren indien tijdens montage, ophang- en behangwerk vooraf niet te constateren gebreken aan het licht treden, tenzij nadrukkelijk anders is
overeengekomen.
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D. Indien wij niet tijdig van deze eisen op de hoogte gesteld zijn en/of door de wederpartij onjuiste gegevens, waaronder onjuiste maten en tekeningen zijn
verstrekt, en/of voldoende peilmaten voor het aanbrengen van de vloer ontbreken en/of door de afnemer onvoldoende gegevens zijn verstrekt voor het
aanbrengen van raam- en wandbekleding, dan komen alle daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de wederpartij.
E. Voor kolommen, pilasters en in- en uitsparingen met een oppervlakte van 1 m2 of minder per stuk wordt niet in mindering gebracht. Zulks wordt
derhalve dan ook niet als minderwerk in aanmerking genomen.
Snij verlies wordt niet geminderd.
Artikel 7 Uitvoering (reparatie) werk
A. Indien is overeengekomen dat wij op een overeen gekomen plaats een vloer en/of vloerbedekking, een raam en/of wandbekleding aanbrengen, beperkt
het door ons ter uitvoering van de opdracht aangewezen personeel zich tot het leggen van de vloer en/of de vloerbedekking c.q. het aanbrengen van de
raam- en/of wandbekleding, dan wel tot het repareren daarvan.
B. De wederpartij stelt in het sub. A bedoelde geval van overdekte, goed van buitenaf bereikbare, afsluitbare ruimten van voldoende grootte,
sjouwershulp, horizontaal en vertikaal transport op de bouwplaats, water, verwarming en elektriciteit en alle nodige hulpmaterialen ter beschikking aan ons
personeel. De wederpartij dient er voorts zorg voor te dragen dat in de ruimten waar linoleum vinyl producten zijn opgeslagen, de temperatuur minstens
17ºC graden is.
Artikel 7 Uitvoering (reparatie) werk
C. De wederpartij zorgt er voor dat voor de aanvang van het werk:
Ruwbouwvloeren vrij zijn van ongerechtigheden, zoals kalk, cement, verf, olie, vuil.; Vloeren blijvend droog, voldoende vorm- en drukvast zijn; Vloeren
voldoende ruw zijn, zonder gladde plekken; Ruimten waarin gewerkt moet worden, glas- en waterdicht zijn, alsmede deugdelijk ventilatie aanwezig is aan
de onderzijde van vloeren op de begane grond;
de ruimten ter beoordeling van ons voldoende droog, verlicht verwarmd en tochtvrij zijn.
D. De wederpartij zorgt er voor, dat voor de aanvang van het leggen van vloerbedekking de ondervloeren droog, bezemschoon en vrij van
ongerechtigheden als genoemd in C zijn en dat de kwaliteit van de ondervloeren tijdens de droogtijd wordt gewaarborgd door het aanbrengen van
voorzieningen tegen felle zonneschijn en tochtvorming.
E. Voorts dient de wederpartij er voor te zorgen, dat de uitvoering van het (reparatie)werk in elk opzicht ongehinderd kan beginnen en regelmatig en
zonder onderbreking voortgang kan vinden. Indien de uitvoering van het (reparatie)werk door buiten onze schuld en risicosfeer gelegen omstandigheden
niet kan geschieden of wordt vertraagd, is de wederpartij verplicht de daaruit voortvloeiende kosten aan ons te vergoeden. Het in artikel 5.C. gestelde
omtrent het werk op basis van vergoeding van uurloon is ook hier van toepassing.
F. Reparatie aan bestaande vloeren en/of vloerbedekking en/of raam en/of wandbekledingen vloeien niet voort uit door ons aanvaarde verplichtingen tot
(af)levering, oplevering of reparatie.
G. Voor rekening van de wederpartij komen alle voor de uitvoering van het (reparatie)werk nodige extra kosten en wel in het bijzonder: Reiskosten en
kosten van levensonderhoud en verblijf van ons personeel, waarbij de wederpartij desgevraagd woord draagt voor een goed en passend kosthuis. Kosten
die ontstaan als de uitvoering van het (reparatie)werk niet in de gewone daguren kan geschieden.
H. De wederpartij zorgt er voorts voor dat het werk, voor zover is overeengekomen, ongestoord doorgang kan vinden. De kosten van voorzieningen voor
vorstvrij doorwerken zijn voor rekening van de wederpartij.
I. Al het bij de uitvoering van het (reparatie)werk afkomende materiaal wordt ons eigendom,
behalve indien wij te kennen geven op die eigendommen geen prijs te stellen.
Artikel 8 (Af)levering
A1 Tenzij in de door partijen ondertekende overeenkomst of in door ons ondertekende opdrachtbevestiging anders is vermeld, geldt geen (af)levertijd,
doch voor de (af)levering van zaken/opleveringen van werken, die niet binnen de overeengekomen termijn zal (af)geleverd/opgeleverd, hebben wij het
recht op een naleveringstermijn van 14 dagen, ingaande daags nadat wij van de wederpartij een schriftelijke aanmaning tot (af)levering hebben
ontvangen.
A2 Wij zijn gehouden de overeengekomen (af)levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch voor de (af)levering van zaken/opleveringen van werken,
die niet binnen de overeengekomen termijn zijn (af)geleverd/opgeleverd, hebben wij het recht op een naleveringstermijn van 14 dagen, ingaande daags
nadat wij van de wederpartij een schriftelijke aanmaning tot (af)levering hebben ontvangen.
B. Overschrijding van de (af)levertijd, door welke oorzaak ook, geeft de wederpartij geen recht op niet nakoming van enige jegens onze aangegane
verplichting, noch op het al dan niet met echtelijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
C. Als de zaken de magazijnen en/of opslagplaatsen hebben verlaten, hebben wij aan onze (af)leveringsverplichting voldaan en zijn voor risico van de
wederpartij.
D. Indien zaken, die overeenkomstig artikel 8C geleverd zijn door omstandigheden, die niet door ons beïnvloed kunnen worden en van onze wil
onafhankelijk zijn, niet naar de door de wederpartij opgegeven plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, zullen wij die goederen voor rekening en
risico van de wederpartij opslaan.
E. Oplevering geschiedt door onze schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij dat het werk voltooid is, ofwel door het feitelijke in gebruiknemend van het
werk door of namens de wederpartij.
F. Wij zijn, voor zover de aard van de prestatie zich daartegen niet verzet, gerechtigd om (af) te leveren in gedeelten, die wij afzonderlijk kunnen
factureren; de betalingsvoorwaarden zoals bepaald in art. 16 van deze voorwaarden zijn ook op deze facturen van toepassing.
Artikel 9 Transport
A. Voor zover niet anders is overeengekomen, bepalen wij de transportmiddelen en de transportmiddelen en de transportwegen, zonder er voor
verantwoordelijk te zijn dat de snelste en de goedkoopste mogelijkheid wordt gekozen.
B. Tenzij anders overeengekomen, worden de vervoerskosten aan de wederpartij in rekening gebracht.
C. Zaken reizen altijd voor risico van de wederpartij.
Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
A. Ook na levering blijven de zaken, waar deze zich ook mochten bevinden, ons eigendom en wordt de wederpartij geacht de zaken voor ons te houden,
tot voldoening door de wederpartij van de tegenprestatie, ter zake de door ons krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of ter zake de
krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede tot voldoening van de
vordering wegens tekort schieten en de nakoming van zodanige overeenkomst.
B. De wederpartij is gehouden deze zaken te onderhouden als een goed huisvader. Hij is verplicht de zaken voor de door ons in rekening gebrachte
factuurwaarde tegen alle calamiteiten te verzekeren. Indien de zaken ten gevolge van een calamiteit verloren gaan of beschadigd worden, moeten de
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verzekeringspenningen aan ons worden betaald. De wederpartij is gehouden zijn verzekeraars van deze verplichting in kennis te stellen, alsmede ons de
namen en adressen van zijn verzekeraars op te geven. Wij zijn gerechtigd die verzekeraars er van op de hoogte te stellen, dat de verzekeringspenningen
voor de door ons geleverde zaken aan ons voldaan moeten worden.
C. De wederpartij heeft het recht de zaken door te verkopen en te verwerken in het kader van haar normale bedrijfsvoering.
D. Indien de wederpartij de door ons geleverde zaken vervreemdt, draagt zij ons reeds nu de rechten over die zij tegenover haar eigen afnemers heeft of
zal krijgen, zulks met alle daaraan verbonden rechten en/of zekerheden. Wij kunnen verlangen dat de wederpartij de overdracht aan haar afnemers
meedeelt en ons alle inlichtingen en gegevens verstrekt die nodig zijn voor de effectuering van onze rechten.
E. In geval de wederpartij enige verplichtingen uit een overeenkomst m.b.t. uit te voerenwerk of verkochte zaken jegens ons niet nakomt, zijn wij zonder
enige ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen.
F. Indien wij een beroep doen op het eigendomsvoorbehoud wordt/worden de overeenkomst(en) ook zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden,
onverminderd ons recht tot het vorderen van vergoeding van schaden, gederfde winst en interest.
Artikel 11 Reclames
A1 Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden binnen 8 dagen na ontvangst der zaken of de verrichting van de diensten, zulks tenzij door de wet
een langere termijn voor het indienen van reclames wordt gesteld. De wederpartij, die het geleverde niet binnen 8 dagen na ontvangst daarvan, dan wel
binnen een eventueel door de wet gestelde termijn behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering of verrichting akkoord te
hebben bevonden.
Artikel 11 Reclames
A2 Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen 8 dagen na ontvangst der zaken of de verrichting van diensten. De wederpartij, die het
geleverde niet binnen 8 dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering of verrichting akkoord te
hebben bevonden.
B. Door ons geleverde zaken dienen door de wederpartij direct na ontvangst te worden onderzocht. Zichtbare gebreken dienen uiterlijk 8 dagen na
ontvangst schriftelijk bij ons te worden gereclameerd. Kleine, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in de kwaliteit, kleur, het
gewicht e.d. komen niet voor reclame in aanmerking.
C. De wederpartij zal in geen geval enige aanspraak tegen ons kunnen doen gelden, nadat zij een gedeelte van het geleverde ofwel in gebruik heeft
genomen, be- of verwerkt, resp. heeft doen in gebruiknemend, be- of verwerken ofwel aan derden heeft doorgeleverd.
D. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.
E. Indien een reclame door ons gegrond wordt bevonden, kunnen wij te onzer keuze de zaken waarop de reclame betrekking heeft herstellen, vervangen
of aan de wederpartij vergoeden, met uitsluiting van elk ander recht van de wederpartij op schadevergoeding.
F. Een reclame schort de betalingsverplichtingen niet op.
Artikel 12 Garantie
A. Wij verlenen aan de wederpartij op het door ons verrichte werk een garantie van 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van de oplevering, voor zover het
betreft aan ons toe te schrijven gebreken, die bij normaal gebruik aan de dag treden. Wij verlenen nimmer garantie indien aan het uitgevoerde werk en/of
de (af)geleverde zaken zwaardere eisen zijn gesteld dan bij het tot stand komen van de overeenkomst aan ons te kennen is gegeven, indien zonder
schriftelijke toestemming van ons derden reparaties of andere werkzaamheden aan het werk hebben verricht, indien de geleverde materialen aan het
uitgevoerde werk niet op daarvoor bestemde wijze worden gebruikt en/of onderhouden.
B. Indien binnen 3 maanden na de oplevering van een vloer en/of een vloerbedekking en/of een raam- en/of een wandbekleding blijkt, dat deze ten
gevolge van het met onvoldoende vakmanschap uitvoeren van het werk niet voldoet, zijn wij verplicht voor onze rekening het werk alsnog in goede staat
te brengen. De wederpartij dient ons van dit niet voldoen binnen 8 dagen na het ontdekken ervan schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
Garantie
C. Reparatiewerkzaamheden die in verband met het bepaalde in lid B door ons moeten worden verricht, kunnen slechts binnen het gebied dat zich
bevindt binnen een straal van 30 km rondomAlblasserdam geschieden. Indien op verzoek van de wederpartij door ons wordt besloten die reparaties
elders te verrichten, komen alle aan de reis en het verblijf van ons personeel verbonden kosten voor rekening van de wederpartij. Wij zijn gerechtigd van
de wederpartij zekerheid voor het voldoen aan deze verplichting te vragen, voordat wij gehouden zijn buiten bovengenoemd gebied te repareren.
D. Geen aansprakelijkheid kunnen wij aanvaarden, indien de wederpartij de vloeren en/of vloerbedekking en/of woningtextiel en/of jaloezieën en/of
meubelen oordeelkundig behandelt of onvoldoende verzorgt. De wederpartij kan geen recht doen gelden op vervanging, herstel of schadevergoeding bij
verkleuring van textiel, vezelstoffen of hout welke volgens de handelsusance algemeen wordt toegelaten.
E. Indien wij ter voldoening van onze garantieverplichtingen zaken vervangen of wel de koopprijs daarvoor terugbetalen, worden de betreffende zaken ons
eigendom.
F. Onze garantieverplichtingen vervallen in de volgende gevallen onmiddellijk:
Indien de wederpartij gedurende de garantietermijn zonder onze voorafgaande toestemming reparaties of veranderingen verricht of laat verrichten. Indien
de wederpartij niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet.
G. De wederpartij heeft niet de recht betalingen te weigeren op grond van het feit dat wij onze garantieverplichtingen niet, nog niet of niet ten volle zijn
nagekomen.
Artikel 13 Niet-toerekenbare niet-nakoming
A. Onder niet-toerekenbare niet-nakoming wordt ten deze verstaan:
Elk van de wil van partijen onafhankelijk c.q. onvoorziene omstandigheden, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij
niet meer van ons kan worden verlangd.
B. Onder “niet-toerekenbare niet-nakoming” wordt in ieder geval begrepen:
Werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, contingenteringen, bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze
leveranciers, onvrijwillige storingen of belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijk wordt, zoals
stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede toerekenbare niet-nakoming door onze leveranciers, waardoor wij onze verplichtingen jegens de
wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.
C. Indien zich in de situatie van niet-toerekenbare niet-nakoming voordoet zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan
wel de overeenkomst definitief te ontbinden.
D. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de
omstandigheden, welke niet-toerekenbare niet-nakoming oplevert, is gebleken.
E. Wij hebben het recht ons ook op niet-toerekenbare niet-nakoming te beroepen indien de omstandigheden die de niet-toerekenbare niet-koming
oplevert, intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn.
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Artikel 14 Aansprakelijkheid
A. Behoudens, door de wederpartij te bewijzen, opzet of grove schuld van ons of van onze ondergeschikten, zijn wij niet aansprakelijk voor enigerlei
schade, in welke vorm dan ook, hetzij direct of indirect, die het gevolg zouden kunnen zijn van het gebruik resp. de ongeschiktheid van het door ons
geleverde.
B. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van onze zaken, gereedschappen en
materialen, zodra deze zich op het werk zich bevinden, een en ander voor zover niet te wijten aan onze grove schuld of ernstige nalatigheid.
C. Indien wij onverhoopt toch tot vergoeding van schade zijn gehouden, zal die vergoeding nimmer de factuurprijs van de betrokken zaken, dan wel van
de verrichte werkzaamheden overschrijden.
D. Indien wij een beroep zouden kunnen doen op het bepaalde in dit artikel, kunnen onze eventueel aangesproken werknemers daar eveneens een
beroep op doen, dit als waren zij zelf bij de overeenkomst partij.
E. Indien door ons aangenomen (reparatie)werk moet worden verricht in samenwerking met een andere onderneming, dan wel door ons wordt uitbesteed
aan een onderaannemer, dan gaat onze aansprakelijkheid niet verder jegens de wederpartij heeft, dan wel de onderaannemer aan wie zij de opdracht
hebben verstrekt jegens ons heeft.

Artikel 15 Vrijwaring
A. De wederpartij is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten, waarvoor wij door derden mochten
worden aangesproken betreffende de uitvoering van de overeenkomst door ons.
B. Ter zake van zaken, die wij in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder ons hebben, is de wederpartij verplicht ons volledig te vrijwaren
tegen eventuele aanspraken van derden, ook indien het betreft aanspraken op vergoeding van schade, die direct met deze zaken in verband kunnen
worden gebracht.
Artikel 16 Ontbindende voorwaarden/solvabiliteit
A. Wij zijn gerechtigd alle leveranties uit welke hoofde ook aan de wederpartij te staken, indien en zolang hij enige verplichting hoe ook genaamd jegens
ons niet nakomt. Indien de wederpartij meer dan 30 dagen in verzuim is, zijn wij gerechtigd iedere overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij
aanspraak op schadevergoeding jegens ons heeft, doch onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding door de wederpartij voor iedere
ontbonden overeenkomst.
B. Wij zijn gerechtigd onze vordering(en) onmiddellijk op te eisen, ook al is er van de kant van de wederpartij geen verzuim ten aanzien van zijn
betalingsverplichtingen, indien:
a.) Indien faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van de wederpartij wordt aangevraagd;
b.) Enige beslag op de zaken of vordering van de wederpartij wordt gelegd;
c.) De wederpartij overlijdt, in liquidatie treedt, of - voor zover een rechtspersoon zijnde - wordt ontbonden.
Artikel 17 Betaling
A1Tenzij anders overeengekomen brengt betaling van onze facturen ter zake van door ons verrichte leveranties binnen 14 dagen na factuurdatum te
geschieden.
A2Tenzij anders overeengekomen dient betaling ter zake van door ons verrichte leveranties netto - contant - bij aflevering te geschieden, zonder enige
korting of schuldvergelijking of d.m.v. storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum.
B. Indien uitvoering van een werk is overeengekomen, zal van het overeengekomen bedrag:
30% vervallen bij het tot stand komen van de overeenkomst, 30% vervallen bij de aanvoer van de materialen,
het resterende deel vermeerdert met eventuele extra kosten vervallen op de datum waarop het werk is voltooid.
B. Alle betalingen die aan ons moeten worden gedaan uit hoofde van uitvoering van werk, moeten worden verricht binnen de overeengekomen termijn.
Indien geen betalingstermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 14 dagen na factuurdatum, waar binnen de betaling van de factuur dient plaatst te
hebben.
C Alle betalingen dienen te geschieden op ons kantoor of op een door ons aan te wijzen rekening.
D Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.
E Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente alsmede van de gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten, zoals deze zijn bepaald in de volgende artikelen en wordt daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.
F De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van bovengenoemde termijn van 14 dagen na factuurdatum; ingebrekestelling is daartoe
niet vereist.
Artikel 18 Boete en rente
A Zodra de wederpartij ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen in gebreke is, wordt het op de ter hand gestelde of hem toegezonden factuur vermelde
opeisbare bedrag met 2% verhoogd. Uit een door ons gezonden boetefactuur blijkt dat wij van dit recht gebruik willen maken.
B Indien in een langere kredietgeving dan 14 dagen wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen, is de wederpartij voorts rente over het
factuurbedrag verschuldigd vanaf de factuurdatum.
C Deze rente bedraagt 1% per maand, een gedeelte van een maand als een maand gerekend.Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover
rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
D. Daarenboven is de wederpartij gehouden verliezen, die wij lijden te gevolge van de daling van de koers van de courant waarin betaald moet worden
ten opzichte van de euro volledig aan ons te vergoeden.
Artikel 19 Kosten
A Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die wij moeten maken in verband met niet- nakoming/tekortkoming van de wederpartij zijn voor haar
rekening.
B In geval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 10% van het in te vorderen bedrag met een minimum van €
350,- bedragen.
Artikel 20 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen ons en de wederpartij zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn.
De toepasselijkheid van de Eenvormige Wetten, betreffende de internationale koop van roerende lichamelijk zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

PAVIMENTO
PROJEKTINRICHTING

DORDRECHT/ALBLASSERDAM

Artikel 21 Bevoegde rechter
A1 Alle geschillen die tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan in verband met enige onder de vigeur van de onderhavige voorwaarden vallende
rechtsbetrekking zullen, wanneer behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de
Arrondissementsrechtbank te Dordrecht. De wederpartij heeft evenwel de bevoegdheid binnen de termijn van een maand, nadat wij ons schriftelijk jegens
haar op het onderhavige beding hebben beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter.
A2 Alle geschillen die tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan in verband met tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen, wanneer
behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te
Dordrecht.

