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Gedeponeerd b ij de Kamer van Koophande l te U trech t onder nummer 30171 023.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze a lgemene voorwaarden word t verstaan onder:

1 .1 W ij resp . onze: de opdrach tnemer;

1 .2 De opdrach tgever: de natuurlijke o f rech tspersoon d ie het werk

opdraagt;

1 .3 Dag: een werkbare ka lenderdag;

1 .4 W erkdag: een ka lenderdag tenzij deze va lt op een a lgemene of te r

p laa tse van het werk erkende of door de overhe id dan wel b ij o f

krach tens de voor de opdrach tnemer ge ldende CAO voorgeschre-

ven rust- o f feestdag, vakantiedag of andere n ie t ind iv idue le vrije

dag;

ARTIKEL 2 - WERKINGSSFEER

2.1 W ij z ijn n immer gebonden aan van onze voorwaarden afw ijkende

voorwaarden, ook n ie t ind ien w ij deze afw ijkende voorwaarden n ie t

u itd rukke lijk on tkennen;

2 .2 Een eventue le verw ijz ing door de opdrach tgever naar z ijn voor-

waarden word t u itd rukke lijk van de hand gewezen.

2 .3 De opdrach tgever word t door de enke le aanvang der werkzaamhe-

den door ons, geacht akkoord te gaan met de toepasse lijkhe id van

onze a lqernene voorwaarden;

2 .4 Ind ien in en ig gesch il n ie ttem in zou worden bepaa ld dat ook de voor-

waarden van de opdrach tgever toepasse lijk z ijn , p reva le ren onze

voorwaarden b ij s trijd ighe id van een of m eer bepa lingen;

2 .5 Het in d it a rtike l bepaa lde kan u its lu itend worden opzij geze t ind ien

w ij na ontvangst van de opdrach tbevestig ing schrifte lijk te kennen

geven dat de a lgemene voorwaarden van de opdrach tgever toepas-

se lijk z ijn ;

ARTIKEL 3 • OFFERTE C.Q. AANBIEDING

3.1 E lke o ffe rte is één ondee lbaar gehee l en is vrijb lijvend, tenz ij anders

word t overeengekomen;

3 .2 Het aanbod verm eld t ind ien moge lijk he t tijdstip waarop met he t werk

kan worden begonnen;

3 .3 De overeenkom st kom t to t s tand door he t berich t van aanvaard ing

van ons aanbod door de opdrach tgever;

3 .4 W ijz ig ingen in de overeenkom st d ienen schrifte lijk aan ons te wor-

den bevestigd resp . schrifte lijk door ons te z ijn aanvaard ;

3 .5 De overeenkom st word t tevens geacht te z ijn to t s tand gekomen op

het tijdstip da t w ij de werkzaamheden hebben aangevangen;

ARTIKEL 4 . ONZE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

4.1 De werkzaamheden worden verrich t b innen de norm ale werktijden

van de opdrach tnemer, tenz ij anders is overeengekomen;

4 .2 W ij z ijn in geva l w ij de opdrach tgever te r zake hebben gewaar-

schuwd en desa ln ie ttem in de opdrach tgever u itvoering der be tre f-

fende werkzaamheden op een ondeugde lijke ondergrond resp . vo l-

gens een ondeugde lijke werkw ijze resp . onder ondeugde lijke

om stand igheden heeft verlangd, n ie t aansprake lijk voor door ons u it-

gevoerd werk;

ARTIKEL 5 - RECHTEN EN VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

5.1 Ind ien op deta ilteken ingen opmerk ingen staan a ls m aten in het werk

te contro le ren of derge lijke , nemen w ij aan dat deze maten door de

opdrach tgever z ijn gecontro leerd en ju is t bevonden. Bovend ien za l

de opdrach tgever b innen acht dagen na het geven van de opdrach t

een leveringsschema verstrekken, aangevende op welke data de

versch illende onderde len moeten worden ge leverd c.q . he t werk

m oet worden aangevangen en opge leverd .

5 .2 Ind ien het leveringsschema c.q . de p lann ing n ie t kan worden aange-

past aan onze productie , hebben w ij he t rech t nadere voorwaarden

te ste llen o f de opdrach t gehee l o f gedee lte lijk te herroepen;

5 .3 De opdrach tgever zorg t voor de voor he t werk benod igde goedkeu-

ringen zoa ls vergunn ingen, on the ffingen en besch ikk ingen, a lsm ede

de overige voor he t werk te verschaffen gegevens;

5 .4 De opdrach tgever d ien t e r voor te zorgen dat door derde(n) u it te

voeren werkzaamheden en/o f leveringen d ie n ie t to t ons werk beho-

ren zodan ig en zo tijd ig worden verrich t da t de u itvoering van onze

werkzaamheden daarvan geen vertrag ing onderv ind t.

Ind ien n ie ttem in vertrag ing ontstaa t d ien t de opdrach tgever ons

daarvan tijd ig in kenn is te ste llen ;

5 .5 Ind ien de aanvang van ons werk word t vertraagd door n ie t aan ons

te w ijten om stand igheden moet de opdrach tgever ons de daarmede

verband houdende schade en kosten vergoeden en hebben w ij het

rech t op verschu iv ing van de op leveringsdatum , ook a ls w ij daarom

nie t vragen;

5 .6 De opdrach tgever draagt he t ris ico van schade veroorzaakt door

gebreken in m ateria len , hu lpm idde len en voorz ien ingen d ie door

hem ter besch ikk ing z ijn geste ld dan wel z ijn verlangd;

5 .7 Ind ien door ons hu lp o f b ijs tand van welke aard ook word t verleend,

gesch ied t zu lks bu iten onze veran twoorde lijkhe id en voor reken ing

en ris ico van de opdrach tgever;

5 .8 Adviezen, voorz ien ingen en werkzaamheden van derden, a l dan n ie t

vo lgens onze gegevens en teken ingen, d ie van inv loed zijn o f kun-

nen zijn op onze presta ties z ijn voor reken ing en ris ico van de

opdrach tgever.

5 .9 De opdrach tgever d ien t e r voor te zorgen dat w ij b ij aankom st op het

werk onze werkzaamheden terstond kunnen aanvangen en

deze gedurende de norm ale werkuren kunnen u itvoeren .

W erkzaamheden bu iten de norm ale werkuren moeten worden

gedoogd ind ien w ij zu lks noodzake lijk ach ten ;

5 .10 De opdrach tgever d ien t om nie t te zorgen voor:

a goede verharde toegangswegen to t he t werk dusdan ig dat ons

materiaa l en materiee l te a llen tijde in vo lle lad ingen to t aan de

ingang van het gebouw gebrach t kunnen worden; voor zover da t

n ie t he t geva l is , m oet de opdrach tgever aan ons extra kosten,

waaronder m et name begrepen extra m ankrach t voor aanvoer

m ateriaa l, vergoeden.

b a fs lu itbare , verlich te , d roge, z inde lijke opslagru im te van vo ldoen-

de groo tte , voor opslag van onze materia len , m ach ines etc;

c tegen vorst en h itte beve iligde /bescherm de opslagru im te voor de

opslag van brand- c.q . vuurgevaarlijke en vorstgevoe lige materi-

a len ;

d het in on tvangst nemen van voor onze werkzaamheden bestem -

de materia len en deze te behande len in overeenstemm ing met

de aanw ijz ingen op de bege le id ingspap ie ren en/o f op de ver-



pakking aangebrach te aanw ijz ingen voor de opslag daarvan;

e water en e lektric ite it, zowe l voor lich t a ls krach tstroom met vo l-

doende spann ing en met zovee l gemakke lijk aan te s lu iten stop-

contacten , zodat w ij b innen een straa l van 25 meter h ie rover

kunnen besch ikken;

schaftlokaa l, wasge legenhe id en to ile tten c.q . de vrije toegang

daartoe voor ons personee l;

g behoorlijk vo lgens de voorschriften bru ikbare bouw liften , s te i-

gers en bouwmateriaa l;

h a lle m aatrege len te r voorkom ing van vorstverle t, we lke worden

voorgeschreven door de S tich ting R is ico fonds voor he t

S tukadoors- A fbouw , Terrazzo /v loerenbedrijf

5 .11 Ind ien werkzaamheden moeten worden verrich t, is de opdrach tge-

ver verp lich t e r zorg voor te dragen dat he t bouwwerk met g las o f

ander lich tdoorla tend materiaa l is d ich tgemaakt, ind ien de weers-

om stand igheden d it naar ons oordee l noodzake lijk m aken. B ij

gebreke daarvan zijn w ij n ie t verp lich t he t werk u it te voeren en is de

opdrach tgever verp lich t aan ons a lle door ons in verband daarm ede

ge leden schade te vergoeden.

5 .12 De opdrach tgever d ien t zodan ige maatrege len te nemen, da t he t

door ons aangebrach te werk n ie t word t beschad igd of vern ie ld ;

5 .13 Kosten welke ontstaan doorda t aan het in he t vorige lid geste lde

n ie t, n ie t-tijd ig o f n ie t-vo lled ig is vo ldaan, z ijn voor reken ing van de

opdrach tgever;

5 .14 De opdrach tgever za l zorg dragen, da t kwetsbare onderde len in de

omgeving van het door ons aan te brengen werk tevoren worden

bescherm d.

5 .15 De opdrach tgever draagt er zorg voor da t ten tijde van de u itvoering

van onze werkzaamheden in de omgeving daarvan aanwezige per-

sonen voora f op de hoogte z ijn geste ld van aan onze werkzaamhe-

den verbonden sto f-, s tank-, reuk- en ge lu idsh inderbezwaren en dat

anderen dan ons personee l de toegang to t de ru im ten waarin w ij

onze werkzaamheden verrich ten a lsm ede gedurende de tijd daarna

d ie w ij noodzake lijk ach ten , is on tzegd;

5 .16 De opdrach tgever ste lt om nie t de voorz ien ingen besch ikbaar voor

he t gesche iden inzamelen van chem isch- en bouwafva l;

5 .17 De opdrach tgever zorg t voor orde en ve ilighe id op het werk. H ij zorg t

tevens voor de goede staa t van de te verwerken materia len en het

m ateriee l da t door hem ter besch ikk ing word t geste ld ;

5 .18 Ind ien door ons ontwerpen, a fbee ld ingen, teken ingen, ca ta log i, m aat

en /o f gew ich tsopgaven zijn verstrekt, z ijn deze voor ons n ie t b in -

dend; deze besche iden b lijven ons e igendom . De opdrach tgever is

ervoor aansprake lijk , da t deze besche iden n ie t worden gekop ieerd ,

aan derden ter hand worden geste ld o f te r inzage gegeven. Ind ien

een opdrach t n ie t word t verleend, zu llen deze besche iden op ons

verzoek terstond aan ons worden gere tourneerd ;

ARTIKEL 6 - PRIJZEN

6,1 A lle prijzen zijn exc lus ie f BTW ;

6.2 Kostenbegro tingen, p lannen, on twerpen, a fbee ld ingen, teken ingen

etc. b rengen w ij n ie t a fzonderlijk in reken ing ind ien ons op grond

daarvan een opdrach t word t verleend;

6 ,3 In het geva l ons géén opdrach t word t verleend zijn w ij gerech tigd de

kosten van het m aken van begro tingen, p lannen, on twerpen, a fbee l-

d ingen, teken ingen, e tc . in reken ing te brengen.

6 .4 Ind ien na het aanvaarden der opdrach t de materiaa lp rijzen , de prij-

zen van hu lpm ateriaa l en grondsto ffen zoa ls e lektric ite it, de prijzen

van onderde len we lke w ij van derden betrekken, lonen en sa laris-

sen , soc ia le lasten , overhe ids lasten , om zetbe lasting , vrach ten en

assuran tieprem ies, een verhog ing ondergaan, waaronder begrepen

prijsverhog ingen door koersversch illen in va lu ta waarin w ij onze

materia len kopen dan wel de door ons te gebru iken materia len wor-

den gekocht o f ind ien door w ijz ig ing van een of m eer der genoemde

facto ren onze opslagen veranderen , ook a l gesch ied t d it tengevo lge

van reeds b ij he t aanvaarden der opdrach t te voorz iene om stand ig -

heden, z ijn w ij gerech tigd de b ij de aanvaard ing der opdracht over-

eengekomen prijs m et inach tnem ing der eventuee l te r zake bestaan-

de wette lijke bepa lingen d ienovereenkom stig te verhogen;

6 .5 De in d it a rtike l genoemde prijsverhog ingen zu llen dee l u itm aken

van de bedongen prijs ; de verhog ingen d ienen door de opdrachtge-

ver onder deze lfde voorwaarden te worden vo ldaan a ls de aanvan-

ke lijk overeengekomen prijs .

ARTIKEL 7 - MONSTERS

7.1 Ind ien door ons een mode l, m onster o f voorbee ld is ge toond of ver-

s trekt, word t d it verm oed slech ts te z ijn ge toond of verstrekt b ij w ijze

van aandu id ing : de hoedan ighe id van te leveren zaken kunnen van

het m onster, m ode l o f voorbee ld a fw ijken .

7 .2 Geringe kleur-, en structuurversch illen z ijn toe laa tbaar. De opdrach t-

gever vrijwaart ons te rzake van en ige aansprake lijkhe id voor eventu-

e le k leura fw ijk ingen en/o f verk leuringen;

ARTIKEL 8 - UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING

8.1 De term ijn b innen welke het werk m oet worden opge leverd word t in

de overeenkom st u itgedrukt, he tz ij in werkbare dagen, weken of -

m aanden, he tz ij door een bepaa lde dag te noemen;

8 .2 Ind ien een term ijn is u itgedrukt in een aanta l werkbare dagen wor-

den werkdagen respectieve lijk ha lve werkdagen a ls onwerkbaar

beschouwd, wanneer door om stand igheden d ie ons n ie t te w ijten

z ijn gedurende vijf u ren respectieve lijk tenm inste twee uren door he t

groo ts te dee l van de werknemers o f m ach ines n ie t kan worden

gewerkt;

8 .3 A ls de op levering van een werk zou moeten gesch ieden op een dag

d ie geen werkdag is , ge ld t de eerstvo lgende werkdag a ls de over-

eengekomen dag van op levering ;

8 .4 De term ijn b innen welke het werk m oet worden opge leverd kan door

de opdrach tgever in overleg met ons worden verlengd,

8 .5 Ind ien door overm acht, door voor reken ing van de opdrachtgever

komende om stand igheden, o f door he t door o f namens de opdrach t-

gever aanbrengen van besteksw ijz ig ingen dan wel van w ijz ig ingen

in de u itvoering van het werk de u itvoering van de werkzaamheden

word t vertraagd kan van ons n ie t gevergd worden dat he t werk b innen

de overeengekomen term ijn word t opge leverd en hebben w ij

rech t op term ijnverleng ing , ook a ls daarom nie t word t gevraagd.

ARTIKEL 9 - OVERMACHT

9.1 Ind ien tengevo lge van of in verband met oorlog , gehe le o f gedee lte -

lijke m ob ilisa tie , oproer, on lusten , b lokkade, verkeersbe lemmerin -

gen, a lgemene of partië le werkstak ing , u its lu iting , gedwongen stil-

s tand , brand. watersnood en/o f abnorm ale waterstand, ep idem ie ,

z iekte van personee l, d irecte o f ind irecte stagnatie in ons bedrijf on t-

s taa t, o f ind ien door vanda lism e, bezetting (ook door krakers).

a toom kernreacties, m ilieuramp, m ilieuveron tre in ig ing t.p .v . he t u it te

voeren werk en met de gezondhe id van personen bedre igende

gevo lgen, acties van maatschappe lijke groeperingen, in - o f u itvoer-

verbod, sneeuw -, en /o f ijsbe lemmering of door en ige andere oor-

zaak bu iten onze schu ld , de benod igde grondsto ffen , hu lpm ateria len

o f onderde len we lke w ij van derden betrekken, ons n ie t resp . n ie t tij-

d ig kunnen bere iken , en /o f onze werknemers het bouwob ject n ie t

kunnen bere iken of a ldaar verb lijven , hebben w ij he t rech t de lever-



ing der m ateria len en/o f de u itvoering van het werk op te schorten

zo lang deze stagnatie o f verh indering aanhoudt;

9 .2 Ind ien deze stagnatie o f verh indering langer dan dertig dagen heeft

geduurd , hebben be ide partijen het rech t, de overeenkom st, m its

zu lks schrifte lijk b innen veertien dagen gesch ied t, te annu le ren voor

zover he t be tre ft he t nog n ie t ge leverde c.q . u itgevoerde gedee lte .

Hetgeen b ij annu le ring reeds is ge leverd c.q . u itgevoerd moet a ls-

dan ge lijk tijd ig worden betaa ld . B ij zodan ige annu le ring , onversch il-

lig we lke partij z ich h ie rvan bed ien t, z ijn w ij n ie t gehouden en ige ver-

goed ing ter zake te verlenen.

ARTIKEL 10 - AANSPRAKELIJKHEID

Ind ien de u itvoering van onze werkzaamheden wegens vorst, sneeuw of

de gevo lgen h ie rvan n ie t m oge lijk is en w ij he t verzu im van onze werkne-

m ers n ie t kunnen decla reren b ij de S tich ting R is ico fonds voor he t

S tukadoors- A fbouw , Terrazzo /v loerenbedrijf, om dat deze S tich ting door-

werken moge lijk ach t, za l de daardoor on tstane schade door de opdrach t-

gever aan ons worden vergoed;

ARTIKEL 11 - OPNEMING EN GOEDKEURING

11.1 De opnem ing gesch ied t op onze schrifte lijke , to t de opdrach tgever

gerich te , m edede ling houdende de dag waarop naar ons oordee l he t

werk za l z ijn vo ltoo id ;

11 .2 De opnem ing gesch ied t in de rege l b innen acht dagen na de in het

vorige lid bedoe lde dag. De opdrach tgever d ien t ons tijd ig , zo moge-

lijk d rie dagen tevoren , schrifte lijk m ede te de len op welke datum en

tijdstip de opnem ing p laa ts v ind t;

11 .3 Nadat he t werk is opgenomen word t ons door de opdrach tgever

b innen acht dagen medegedee ld o f he t werk a l dan n ie t is goedge-

keurd en in het laa ts te geva l m et opgaaf van de gebreken.

11 .4 W ord t n ie t b innen acht dagen na opnem ing een schrifte lijke m edede-

ling door de opdrach tgever aan ons gezonden dat he t werk a l dan n ie t

is goedgekeurd , dan word t he t werk geacht te z ijn goedgekeurd ;

11 .5 K le ine gebreken d ie vóór een nog vo lgende beta lingste rm ijn kunnen

worden herste ld zu llen geen reden to t on thoud ing van de goedkeu-

ring z ijn . W ij z ijn gehouden de in d it lid bedoe lde gebreken zo spoe-

d ig m oge lijk te herste llen ;

ARTIKEL 12 - OPLEVERING

12.1 Levertijden ge lden n immer a ls fa ta le te rm ijnen . B ij overschrijd ing

van de levertijd c.q . de op leveringste rm ijn , d ien t de opdrach tgever

ons schrifte lijk in gebreke te ste llen en ons een laa ts te , rede lijke , te r-

m ijn te geven;

12 .2 Het werk word t a ls opge leverd beschouwd, ind ien het werk is goed-

gekeurd o f geacht word t te z ijn goedgekeurd ;

12 .3 Het werk word t goedgekeurd o f geacht te z ijn goedgekeurd a ls :

a De opdrach tgever d it aan ons mededee lt;

b W ij de opdrach tgever schrifte lijk hebben berich t he t werk vo l-

too id te ach ten . Ind ien de opdrach tgever n ie t b innen 10 dagen

na dagteken ing van ons desbetre ffend berich t schrifte lijk bezwa-

ren tegen de vo ltoo iing van het werk kenbaar m aakt, word t he t

werk geacht te z ijn goedgekeurd ;

c De opdrach tgever he t ob ject waaraan/waarb innen het werk is

verrich t weer in gebru ik neem t c.q . in gebru ik heeft gegeven, m et

d ien verstande, da t door de ingebru iknem ing van een gedee lte

van het werk dat gedee lte a ls opge leverd word t beschouwd.

ARTIKEL 13 - BETALING

13.1 Beta ling d ien t te gesch ieden b innen 30 dagen na factuurda tum .

Kortingen onder we lke benam ing ook mogen n immer in m indering

worden gebrach t. B ij de beta ling is schu ldverge lijk ing n immer toege-

staan, noch is he t de opdrach tgever toegestaan dat h ij en ige beta-

lingsverp lich ting jegens ons opschort;

13 .2 Ind ien voor he t vasts te llen van beta lingste rm ijnen eenhe idsprijzen

ge lden, zu llen deze g lobaa l z ijn en d ienen ter bepa ling van tussen-

tijdse beta lingsverp lich tingen. Deze eenhe idsprijzen ge lden n immer

voor he t berekenen van de kosten voor eventuee l m eer- en /o f m in-

derwerk dan wel voor he t vasts te llen van prijzen voor andere wer-

ken ;

13 .3 Ind ien de opdrach tgever de goederen n ie t op in het leveringssche-

m a c.q . p lann ing geste lde data kan of w il on tvangen of ind ien h ij in

gebreke is geb leven tijd ig een leveringsschema c.q . p lann ing te ver-

s trekken, komen de daardoor noodzake lijk geworden kosten van

opslag voor reken ing van de opdrach tgever, te rw ijl w ij de beta ling

van de opgeslagen goederen kunnen vorderen ;

13 .4 B ij de vasts te lling der tussentijdse beta lingsverp lich tingen kan naar

verhoud ing reken ing worden gehouden met genoemde prijsverho-

g ingen.

13 .5 Ind ien en ige beta ling n ie t tijd ig is gesch ied , word t de opdrach tgever

geacht van rech tswege in gebreke te z ijn zonder da t en ige aanma-

n ing of ingebrekeste lling noodzake lijk za l z ijn , onverm inderd ons

rech t van opschorting van onze verp lich tingen b ij n ie t-tijd ige beta ling

van term ijnen ;

13 .6 B ij overschrijd ing der be ta lingste rm ijn verbeurt de opdrach tgever

een vertrag ingsren te van anderha lf (1 ,5 ) procent voor e lke maand

(een gedee lte van een maand daarb ij voor een vo lle m aand te reke-

nen) over he t n ie t tijd ig be taa lde bedrag . Voor reken ing van de

opdrach tgever z ijn voorts a lle kosten van inn ing der n ie t-tijd ig be taa l-

de bedragen, zowe l gerech te lijke a ls bu itengerech te lijke . De bu iten-

gerech te lijke kosten bedragen tenm inste 15% van het n ie t tijd ig

be taa lde bedrag .

13 .7 Voorzover w ij voor inn ing van bedrag en rech tskund ige hu lp nod ig

hebben en de kosten daarvan meer bedragen dan genoemde 15% ,

is de opdrach tgever ook dat m eerdere verschu ld igd .

13 .8 De vo lled ige prijs za l gehee l en onm idde llijk zonder voora fgaande in

gebrekenste lling ope isbaar z ijn in de vo lgende geva llen :

a ind ien de opdrach tgever in staa t van fa illissement word t ver-

k laard , ind ien h ij surséance van beta ling aanvraagt, dan wel een

aanvraag to t z ijn onder cura te leste lling is aanhang ig gemaakt;

b en ig beslag op roerende en/o f onroerende zaken, vorderingen of

andere bezittingen van de opdrach tgever word t ge legd;

c b ij overlijden van de opdrach tgever o f ind ien z ijn voornemen to t

he t m ette rwoon verla ten van Nederland b lijk t;

d ind ien de opdrach tgever een vennootschap onder firm a, een

command ita ire vennootschap, een beslo ten vennootschap of

een naam loze vennootschap is , deze lve in liqu ida tie treed t,

word t on tbonden of een andere vennoot c.q . bestuurder verkrijg t,

dan wel een vennoot o f bestuurder u it- resp . a ftreed t;

13 .9 Zo lang geen vo lled ige beta ling van en ige dee l- o f e ind factuur even-

tuee l inc lus ie f vertrag ingsren te en bu itengerech te lijke kosten , heeft

p laa tsgevonden, b lijven ge leverde materia len ons e igendom .

13.10 Een beta ling door de opdrach tgever strekt eerst to t vo ldoen ing van

de verschu ld igde vertrag ingsren te en vervo lgens to t vo ldoen ing van

de op de vordering va llende bu itengerech te lijke kosten . Daarnaast

strekken beta lingen to t m indering op de hoofdsom .



ARTIKEL 14 - RECLAMES EN GARANTIE cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
14.1 Ind ien b ij u itgevoerd werk o f b ij de levering andere z ich tbare gebre-

ken worden geconsta teerd , m oeten h ie rover b innen acht dagen na

de consta te ring daarvan worden gerec lam eerd ;

14 .2 Reclam es d ienen, op stra ffe van n ie tighe id , schrifte lijk te onzer ken-

n is te worden gebrach t;

14 .3 Ind ien de opdrach tgever de opdrach t heeft verstrekt onder he t

bed ing op keur van de d irectie o f onder andere benam ing de keuring

aan derden heeft gede legeerd , d ien t d it op de in het vorige lid

om schreven w ijze en b innen de geste lde tijdstippen te onzer kenn is

te worden gebrach t;

14 .4 Een door ons verzonden factuur word t geacht door de ontvanger van

de factuur te z ijn goedgekeurd , ind ien het schrifte lijk berich t van met

redenen om klede bezwaren tegen de factuur ons n ie t heeft bere ik t

b innen 5 werkdagen nadat de factuur door ons is verzonden;

14 .5 A lle gebreken aan ge leverde zaken, o f he t u itgevoerde werk, waar-

van de opdrach tgever bew ijs t da t z ij b innen zes maanden na de

levering resp . op levering z ijn on tstaan, u its lu itend of overwegend

a ls d irect gevo lg van een on ju is the id in de door ons ontworpen con-

structie , gebrekk ige verwerk ing o f gebru ik van materiaa l, waarvan

w ij hadden kunnen weten , da t d it ondeugde lijk was, worden door

ons koste loos gerepareerd , herleverd o f herste ld (naar onze keuze).

O nze garan tie bevat geen verp lich ting to t vergoed ing van schade,

we lke door herlevering , herste l o f andersz ins voor de opdrach tgever

m ocht on tstaan;

14 .6 Voor gebru ik te m ateria len voor he t werk word t geen garan tie ver-

leend;

14 .7 Ind ien de opdrach tgever ons materiaa l voor verwerk ing besch ikbaar

ste lt, ge ld t de garan tie u its lu itend de deugde lijkhe id van de daaraan

door ons verrich te werkzaamheden;

14 .8 Ind ien te r vo ldoen ing aan garan tiebepa lingen onderde len door n ieu-

we worden vervangen ge lden ten aanzien van deze n ieuwe onder-

de len deze lfde garan tiebepa lingen; de vervangen onderde len wor-

den ons e igendom ;

14.9 Onze verp lich ting to t vergoed ing van schade strekt n immer verder

dan een bedrag van maxim aa l de aanneem som van het onderhavi-

ge werk dan wel he t to taa l van gewerkte uren en verwerkte m ateria -

len ;

14 .10 Voor gevo lgschade zijn w ij n immer aansprake lijk . O nze garan tiever-

p lich tingen verva llen door e lke n ie t, n ie t tijd ige o f n ie t vo lled ige beta-

ling door de opdrach tgever. Nakom ing onzerz ijds der garan tiebepa-

lingen kan eerst worden gevorderd nadat de opdrach tgever vo lled ig

aan zijn be ta lingsverp lich ting , ook van vertrag ingsren te en bu itenge-

rech te lijke kosten , za l hebben vo ldaan.

ARTIKEL 15 - ARBITRAGE

15.1 Gesch illen worden beslech t door de gewone Rechter, dan wel naar

onze keuze door de Raad van A rb itrage voor de Bouwbedrijven in

Nederland , onverm inderd de bevoegdhe id van de P resident van de

Rechtbank, rech tdoende in kort ged ing ;

15 .2 Op a lle door ons te s lu iten overeenkom sten is Nederlands rech t van

toepassing .


