
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 

 
Art.1 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbieding 
leveranties en prestaties tenzij uitdrukkelijk schriftelijk, 
anders is overeen gekomen. 
 
Art.2 
Alle offertes of aanbiedingen hebben, tenzij anders is overeen 
gekomen, een geldigheidsduur van dertig dagen, te rekenen 
vanaf de offerte datum. Zij zijn gebaseerd op de bij de 
aanbieding door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen 
en daaraan ontleende maten en door ons gedane opmetingen 
voorzover deze hebben plaats gevonden. 
 
Art.3 
Tenzij schriftelijk anders is bepaald, is nimmer in de offerte 
begrepen: electriciteits-, loodgieters-, metsel-, stucadoors-, en 
schilderswerk, breek-, hak-, en timmerwerk en het schoonmaken 
van ondervloeren. 
 
Art.4 
Indien de levertijd bij benadering is overeengekomen, zijn wij 
verplicht ons zo veel mogelijk aan deze levertijd te houden, 
maar wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van een 
overschrijding, die wij redelijkerwijs niet hebben kunnen 
voorzien. Zodanige overschrijding verplicht ons niet tot enige 
vergoeding en geeft de afnemer niet het recht de order te 
annuleren. Als bij het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk 
is gesteld, dat de levering vóór of op een bepaalde datum moet 
geschieden ( fatale termijn ) dan zijn de voor de afnemer uit 
overschrijding van de leveringstermijn voortvloeiende gevolgen 
voor onze rekening, behalve wanneer blijkt dat de overschrijding 
van de leveringstermijn het gevolg is van overmacht, dan zal het 
gestelde in artikel 11 van toepassing zijn. 
 
Art 5 
Wij behouden ons voor het auteursrecht op en de eigendom van, 
bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, monsters, stalen en 
modellen. Zij dienen op eerste verzoek van ons, onverwijld 
teruggegeven te worden. 
 
Art 6 
Wij zijn steeds gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering 
of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, naar ons 
oordeel voldoende zekerheid voor het nakomen van de 



betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen. 
Art.7 
Zolang de afnemer geen volledige betaling, verschuldigd ter zake 
de overeenkomst aan ons heeft verricht, blijven de goederen, 
hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, ons eigendom. De afnemer is 
verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist 
het recht deze goederen aan derden af te staan of in onderpand 
te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te 
verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en 
eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald, tenzij 
anders is overeengekomen. 
 
Art.8 
Ingeval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst, in het 
bijzonder de betaling, niet nakomt, zijn wij, na in gebrekenstelling 
gerechtigd de goederen, onverschillig of deze al dan niet verwerkt 
zijn, terug te nemen, in welk geval de overeenkomst ook zonder 
gerechtelijke tussenkomst ontbonden is, onverminderd het recht 
van ons tot het vorderen van vergoeding van kosten, schade 
(waaronder gederfde winst) en rente. 
 
Art.9 
Tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen vindt levering plaats 
af werkplaats, indien is overeen gekomen dat de goederen worden 
bezorgd en geplaatst, heeft de afnemer op straffe van vergoeding 
van schade en kosten te zorgen: 
-Dat de plaats waar de levering moet geschieden zodanig is dat 
beschadiging, op welke wijze dan ook, niet zal hoeven 
plaatsvinden. 
-Dat, indien takel, lift of kraan gebruikt moet worden, de 
gelegenheid daartoe gegeven wordt. Schade daarbij ontstaan is 
voor rekening van de afnemer, tenzij onze schuld komt vast te 
staan. Schade aan goederen van de afnemer, opgekomen in het 
kader van de overeenkomst, is niet voor onze rekening, tenzij 
opzet of grove schuld van ons bewezen wordt. 
 
Art.10 
Indien tijdens uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat dit ten 
gevolge van omstandigheden welke wij ten tijde van de 
overeenkomst niet kende en niet behoefde te kennen, of door 
overmacht bepaald onuitvoerbaar is, hebben wij het recht de 
afnemer voor te stellen om hetzij de opdracht zodanig te veranderen 
dat het werk mogelijk wordt, hetzij de overeenkomst als 
ontbonden te beschouwen in welk geval de afnemer aan ons een 
volledige vergoeding voor de reeds gemaakte kosten 
verschuldigd is. 
 
Art.11 



Als overmacht zal gelden, elke omstandigheid buiten ons 
toedoen, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst 
wordt verhinderd. Ingeval van overmacht zal de afnemer aan ons 
nog gedurende één maand na de overeengekomen datum van 
levering de gelegenheid moeten geven onze verplichtingen na te 
komen. Indien de overmachttoestand aanhoud en de uitvoering 
ook na deze maand niet mogelijk is, hebben partijen het recht de 
overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Zij dienen in dat 
geval de andere partij hiervan schriftelijk in kennis te stellen, zij 
zijn dan niet tot enige schadevergoeding gehouden. 
 
Art.12 
Betaling van de factuur dient plaats te hebben uiterlijk binnen 
14 dagen na factuurdatum, door overschrijving op het bank-of 
giro nummer dat op de factuur vermeld staat. De afnemer is 
automatisch in gebreke bij niet tijdige betaling. Wanneer de 
factuur 14 dagen na de factuurdatum nog geheel of gedeeltelijk 
onbetaald is gebleven is de afnemer verplicht aan ons vanaf dat 
tijdstip tot de volledige betaling een vergoeding wegens 
renteverlies te betalen ten bedrage van de wettelijke rente over 
het nog onbetaalde factuurbedrag. Bij buitengerechtelijke 
invordering is de afnemer naast de hoofdsom en de rente, ook de 
gemaakte incassokosten verschuldigd. 
 
Art.13 
Reclames, waaronder verstaan alle grieven wegens hoedanigheid 
van geleverde goederen, materialen of van uitvoering van het 
werk, kunnen door de afnemer, bij ons slechts geldend worden 
gemaakt door schriftelijke indiening binnen veertien dagen na 
ontvangst van de goederen of oplevering van het werk indien het 
gebrek uiterlijk zichtbaar is en bij zgn. verborgen gebreken 
binnen 14 dagen nadat het gebrek geconstateerd is of kon zijn. 
De reclame zal moeten behelzen een omschrijving van de 
grieven en/of gebreken. Wij verlenen voor door ons geleverde 
goederen garantie aan de afnemer voor zover het betreft gebreken 
welke bij normaal gebruik aan de dag treden, zulks op basis van 
het navolgende systeem: 
-Binnen één jaar na factuurdatum, de kosten van reparatie, resp. 
vervanging, met inbegrip van de vracht en voorrijkosten, komen 
volledig voor onze rekening. 
-Binnen twee jaar na factuurdatum, de kosten van reparatie, resp. 
vervanging, met inbegrip van de vracht en voorrijkosten, komen 
voor 2/3 voor onze rekening. 
-Binnen drie jaar na factuurdatum, de kosten van reparatie, resp. 
vervanging, met inbegrip van de vracht en voorrijkosten, komen 
voor 1/3 voor onze rekening. 
De datum van indiening van de reclame door de afnemer is 
beslissend voor de vaststelling welke regeling van toepassing is. 



 
Art 14 
Bij éénzijdige annulering van de overeenkomst door de afnemer, 
is deze een vergoeding verschuldigd, overeenkomstig alle door 
ons gemaakte kosten en besteedde tijd met betrekking tot de 
overeenkomst. 
 


