Algemene Voorwaarden Schiedamse Hout- en Boardhandel V.O.F.

1.

Begrippen
Leverancier : Schiedamse Hout- en Boardhandel V.O.F., handelende onder de naam
J.A. Govaart dan wel aannemersbedrijf J.A. Govaart en gevestigd te Schiedam
Klant : Koper, opdrachtgever of afnemer van producten, goederen en/of diensten van
leverancier
Diensten : hieronder wordt mede verstaan het aannemen van werk en het adviseren ter
zake van te gebruiken materialen en bouwtechnische constructies
Toonbankartikelen : producten en goederen die in de winkel aan klant worden verkocht
en gelijktijdig worden geleverd

2. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze
algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en
overeenkomsten waarbij leverancier producten, goederen en/of diensten van welke aard
ook aan klant levert, ook indien deze niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.
2.2 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk en met
zoveel woorden door leverancier wordt bevestigd.
2.3 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen opgenomen in of
deel uit makend van aanbiedingen en offertes maken slechts deel uit van een
overeenkomst indien en voor zover daar in de overeenkomst naar wordt verwezen.
2.4 Behoudens de verkoop en levering van toonbankartikelen, waarop het bepaalde in
artikel 3 lid 2 van toepassing is, komt een overeenkomst tussen leverancier en klant
eerst tot stand nadat leverancier de door klant voor akkoord ondertekende offerte heeft
ontvangen en deze door leverancier is aanvaard.
2.5 Door leverancier uitgebrachte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en tot 30 dagen
na dagtekening geldig, tenzij leverancier voor het verstrijken van deze termijn schriftelijk
met een verlenging van deze termijn heeft ingestemd.
2.6 Eventueel na opdrachtbevestiging of ondertekening van de overeenkomst gemaakte
afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst zijn alleen bindend indien
deze schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.
2.7 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van klant zijn niet van toepassing, tenzij deze
door leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3. Prijs en betaling
3.1 Tenzij dit in de offerte uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijsopgaven exclusief
omzetbelasting (B.T.W.) en andere heffingen, die van overheidswege worden opgelegd.
Prijsopgave van toonbankartikelen zijn altijd inclusief omzetbelasting.
3.2 Toonbankartikelen worden aan klant uitsluitend tegen contante betaling verkocht en
geleverd.
3.3 Alle facturen zullen door klant binnen 30 dagen na factuurdatum worden betaald
overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Betaling zal plaatsvinden
zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij
arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat klant een verrekenbare
tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.
3.4 Facturen waartegen niet binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk is geprotesteerd,
worden geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard.
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3.5 Indien klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt,
is klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een
rente van 1,5% per maand verschuldigd. Indien klant na ingebrekestelling nalatig blijft de
vordering te voldoen, kan leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval klant
naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige
vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, inclusief de kosten
van de in te schakelen advocaat of incassobureau, waarvan de hoogte wordt bepaald op
tenminste 15% van de totale vordering met een minimum van ƒ500,-- exclusief B.T.W.
per factuur.
3.6 Indien klant ondanks aanmaning en sommatie in gebreke blijft met de nakoming van zijn
verplichtingen, is leverancier steeds gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op
te schorten, onverminderd de gehoudenheid van klant tot nakoming van zijn
verplichtingen.
3.7 Leverancier is te allen tijde gerechtigd nadere zekerheid van klant te verlangen bij
gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.
Bijzonderheden ter zake van aanneming van werk
4. Aanneming van werk
4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is klant bij aanneming van werk verplicht
tenminste 10% van de overeengekomen aanneemsom bij vooruitbetaling te voldoen.
Halverwege de periode van werkzaamheden, doch uiterlijk 30 dagen na aanvang van de
werkzaamheden, is klant vervolgens verplicht 40% van de aanneemsom te voldoen en
bij oplevering nogmaals 40%. Klant is voorts gehouden de resterende 10% van de
aanneemsom binnen 30 dagen na oplevering te voldoen.
4.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 wordt het werk als opgeleverd beschouwd:

Indien leverancier hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan klant kennis heeft gegeven van
de voltooiing van het werk en klant het werk heeft goedgekeurd

Na verloop van 8 dagen nadat leverancier aan klant heeft medegedeeld dat het werk
voltooid is en klant heeft nagelaten binnen die termijn bij aangetekend schrijven bezwaar
aan te tekenen

Bij ingebruikneming van het aangenomen werk door klant, met dien verstande dat door
ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd moet
worden beschouwd
4.3 Klant is gehouden op eerste verzoek van leverancier steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen met betrekking tot de uitvoering van het aan te nemen of
aangenomen werk te verschaffen.
4.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of
niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van leverancier staan of indien klant
op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft leverancier het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. Bovendien behoudt leverancier zich
alsdan het recht voor om eventuele extra kosten volgens haar gebruikelijke tarieven bij
klant in rekening te brengen.
5. Uitvoering
5.1 Leverancier zal de aangenomen werkzaamheden steeds met zorg uitvoeren, in
voorkomend geval overeenkomstig de met klant schriftelijk vastgelegde afspraken en
procedures.
5.2 Indien is overeengekomen dat de aangenomen werkzaamheden in fasen zullen
plaatsvinden, kan leverancier de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende
fase behoren, uitstellen totdat klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.3 Het inschakelen van derde partijen door leverancier bij het uitvoeren van aangenomen
werkzaamheden is toegestaan. Met in achtneming van het in lid 4 bepaalde staat
leverancier in voor de kwaliteit en professionaliteit van de ingeschakelde derde.
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5.4 Leverancier aanvaardt tegenover klant slechts aansprakelijkheid voor schade die door
ingeschakelde derden wordt veroorzaakt, voor zover deze schade op de ingeschakelde
derden is te verhalen.
6.
6.1



Wijzigingen, meerwerk en minderwerk
Van verrekening van meer of minder werk is sprake:
In geval van wijziging in de opdracht dan wel de voorwaarden van uitvoering
In geval van aanwijzingen door of vanwege de overheid, op grond van wettelijke
voorschriften of beschikkingen, tenzij leverancier deze bij het sluiten van de
overeenkomst kende of had moeten kennen

In geval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten en verrekenbare
hoeveelheden

In de gevallen waarin verrekening als meer en minder werk in deze voorwaarden is
voorgeschreven
6.1 Klant aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de aangenomen werkzaamheden
worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden
daardoor kan worden beïnvloed. Leverancier zal klant daaromtrent zo spoedig mogelijk
op de hoogte stellen.
6.2 Indien voor de aangenomen werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, zal
leverancier klant van tevoren inlichten, indien een uitbreiding of wijziging als hiervoor
bedoeld tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs wordt beïnvloed.
6.3 Indien klant na het tot stand komen van de overeenkomst verzoekt om minderwerk,
accepteert klant onvoorwaardelijk dat zulks slechts leidt tot gedeeltelijke verrekening van
het minderwerk met een maximum van 90% van de afgesproken prijs daarvoor.
7. (Op-)leveringstermijnen
7.1 Alle in een schriftelijke overeenkomst tussen leverancier en klant genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het
aangaan van de overeenkomst aan leverancier bekend waren en zullen door leverancier
zoveel mogelijk in acht worden genomen. De overeengekomen leveringstermijnen zijn
steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
7.2 Leverancier is niet gebonden aan (leverings-)termijnen die vanwege omstandigheden,
die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan dan wel eerst na het
aangaan van de overeenkomst aan haar bekend zijn geworden, niet meer gehaald
kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen leverancier en klant
zo spoedig mogelijk in overleg treden. Een excessieve overschrijding van termijnen kan
worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.
7.3 Kleine gebreken die naar het oordeel van leverancier geschikt zijn om binnen de hierna
in lid 4 genoemde termijn te worden hersteld, kunnen voor klant geen reden zijn om de
oplevering van (een gedeelte van het) aangenomen werk te weigeren.
7.4 Leverancier is gehouden de in het voorgaande lid bedoelde kleine gebreken alsmede de
alsnog aan de dag getreden gebreken die binnen 30 dagen na de oplevering aan te
zijner kennis zijn gekomen, zo spoedig mogelijk te herstellen.
7.5 Bij weigering van de oplevering dan wel bij constatering van gebreken als bedoeld in het
vorige lid is klant gehouden hiervan ommegaand schriftelijk aan leverancier melding te
maken
7.6 Na de in lid 4 genoemde termijn is leverancier niet meer aansprakelijk voor
tekortkomingen aan het aangenomen werk, behoudens indien het werk een verborgen
gebrek bevat.
7.7 De vordering inzake een verborgen gebrek is niet meer ontvankelijk als deze na verloop
van drie jaar na het tijdstip van oplevering wordt ingesteld.
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Eigendomsvoorbehoud
8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle aan klant geleverde producten en/of goederen blijven eigendom van leverancier
totdat alle bedragen, die klant aan leverancier verschuldigd is voor de krachtens
overeenkomst geleverde of te leveren producten en/of goederen of verrichte of te
verrichten werkzaamheden, volledig aan leverancier zijn voldaan. De juridische levering
vindt plaats doordat en nadat volledige betaling heeft plaatsgevonden of doordat
producten en/of goederen als gevolg van natrekking, zaaksvermenging of zaaksvorming
deel gaan uitmaken van het aangenomen werk.
8.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is klant, in gevallen waarin door natrekking,
zaaksvermenging of zaaksvorming de oorspronkelijke eigendom van de door leverancier
aan klant geleverde of te leveren producten en/of goederen verloren (zullen) gaan,
steeds vòòr de levering gehouden aan leverancier zekerheid, in een vorm naar keuze
van leverancier, te verschaffen tot het bedrag ter hoogte van de koopprijs.
8.3 Rechten worden aan klant steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen
onder de opschortende voorwaarde dat klant de overeengekomen prijs tijdig en volledig
betaalt.
Beëindiging
9. Beëindiging
9.1 Een overeenkomst tot aanneming van werk kan, tenzij partijen anders overeenkomen,
uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij,
na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming
van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De ontbinding dient te
geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet
vereist.
9.2 Indien klant op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de
overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en
wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door leverancier nog niet is uitgevoerd of geleverd.
9.3 Bedragen die leverancier vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen
reeds ter uitvoering van de overeenkomst is verricht of geleverd, blijven onverminderd
verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
9.4 In afwijking van het bepaalde in artikel 9.1 kan een partij de overeenkomst met
onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke
kennisgeving aan de andere partij geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien die andere
partij in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan hem - al dan niet voorlopig surséance van betaling wordt verleend, indien hij anderszins niet in staat is aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of
beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. De partij die om één van voornoemde redenen ontbinding eist, zal wegens
deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
Betreding van werkruimten, aansprakelijkheid
10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1 Leverancier aanvaardt aansprakelijkheid alsmede wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding uitsluitend voor zover dat uit dit artikel blijkt.

10.2 Het is klant zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van leverancier niet
toegestaan een ruimte te betreden waar door of namens leverancier werkzaamheden
van (bouw-)technische aard worden verricht met bijvoorbeeld boor- en zaagmachines.
Ook na toestemming van leverancier geschiedt het betreden van die ruimte geheel
voor risico van klant. Ongeacht de oorzaak aanvaardt leverancier jegens klant geen

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ongevallen die in voornoemde
ruimten plaatsvinden.
In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst is
leverancier slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z.
vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van leverancier voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder
begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van
indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
Leverancier is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade
wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde
omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking,
informatie of materialen door klant alsmede schade als gevolg van het onjuist
interpreteren van inlichtingen of onjuist dan wel onvolledig opvolgen van adviezen van
leverancier.
In geval van een onrechtmatige daad van leverancier of van zijn werknemers of
ondergeschikten waarvoor leverancier rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is
leverancier slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk
letsel en van andere schade, voor zover ontstaan door opzet of grove schuld van de
zijde van leverancier.
Voor enige andere schade als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel alsmede
in het geval rechtens zou worden vastgesteld dat leverancier ondanks het bepaalde in
die leden voor enige aldaar bedoelde schade aansprakelijk is, geldt dat de
aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot het bedrag dat zij aan haar verzekeraar
in rekening kan brengen.
Klant vrijwaart leverancier voor alle schade die leverancier mocht lijden als gevolg van
aanspraken van derden die verband houden met de door leverancier geleverde
producten, goederen of diensten, daaronder mede begrepen:
- aanspraken van derden, werknemers van klant daaronder begrepen, die schade
lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van
leverancier die ter beschikking zijn gesteld van klant en werken onder diens toezicht
of op diens aanwijzingen;
- aanspraken van derden, werknemers van leverancier daaronder begrepen, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is
van handelen of nalaten van klant of van onveilige situaties in diens bedrijf, gebouw
of woning;
- Aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door
leverancier geleverde producten of goederen die door klant werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten of
diensten van klant, tenzij klant deugdelijk kan bewijzen dat het gebrek niet het gevolg
is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel geldt, dat de
aansprakelijkheid van leverancier voor geleverde producten en diensten van derden is
beperkt tot het bedrag dat zij bij deze derden dan wel bij haar verzekeraar in rekening
kan brengen. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is
steeds, dat klant na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de
schade schriftelijk bij leverancier heeft gemeld.
Iedere vordering van klant op grond van wanprestatie of onrechtmatige daad jegens
leverancier vervalt na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de gebeurtenis die tot de
schade heeft geleid dan wel de feitelijke beëindiging van de door of namens
leverancier uit hoofde van een overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden.
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Garantie
11. Garantie
11.1 Op door leverancier geleverde producten en goederen wordt garantie verleend
overeenkomstig de door de desbetreffende fabrikant, importeur of toeleverancier
vastgestelde voorwaarden en termijnen. Op verzoek van klant geeft leverancier ter
zake de benodigde informatie.
11.2 Klant aanvaardt de genoemde voorwaarden van de fabrikant, importeur of
toeleverancier.
11.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 heeft klant op eventuele gebreken ter zake van
door leverancier verrichte werkzaamheden gedurende een periode van drie maanden
na oplevering garantie. Deze garantie houdt in kostenloze vervanging van materialen
en herstel van eventuele gebreken, een en ander uitsluitend voor zover het resultaat
niet aan de schriftelijk overeengekomen specificaties voldoet.
11.4 De garantie is niet van toepassing indien door klant of derden zonder uitdrukkelijke
toestemming van leverancier op enigerlei wijze veranderingen zijn aangebracht aan
materiaal of constructies.
11.5 De garantie is evenmin van toepassing indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het
gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende
oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de desbetreffende
producten of goederen door anderen dan leverancier zijn geïnstalleerd.
11.6 Herstel buiten het kader van deze garantie zal door leverancier in rekening worden
gebracht.
12. Aflevering en risico
12.1 Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal leverancier de aan klant te leveren
producten en goederen afleveren op een door klant aan te wijzen plaats in Nederland.
12.2 In alle gevallen en onverminderd het bepaalde in artikel 8 draagt klant, onmiddellijk na
aflevering door of namens leverancier bij de ingang van het afleveringsadres alle
risico's van verlies, vergaan of beschadiging, ongeacht de oorzaak daarvan.
12.3 Leverancier is niet aansprakelijk indien de aflevering niet of niet tijdig kan plaatsvinden
door onvoorziene omstandigheden, waaronder tevens begrepen zijn vertraging bij of
wanprestatie door fabrikant, importeur of toeleverancier.
12.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de kosten van aflevering voor
rekening van klant.
13. Toepasselijk recht en geschillen
13.1 Overeenkomsten tussen leverancier en klant worden beheerst door het Nederlands
recht.
13.2 Alle geschillen tussen leverancier en klant ter zake van deze overeenkomst – daaronder
tevens begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd
- zullen, onverminderd het bepaalde in lid 8, in eerste instantie worden opgelost door
bindend advies op de wijze zoals in de leden 4 en volgende van dit artikel nader is
omschreven. Het voorgaande laat onverlet de mogelijkheid een spoedeisende
voorziening bij voorraad alsmede conservatoir maatregelen te vorderen bij de
bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.
13.3 Indien het geschil louter een incassokwestie betreft, kan deze kwestie ter keuze van de
betrokken partij eveneens aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam
worden voorgelegd.
13.4 In geval van een geschil over de uitvoering van deze overeenkomst geeft de meest
gerede partij aan de andere partij schriftelijk bericht dat er sprake is van een geschil
alsmede een summiere opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het
onderwerp van geschil is.
13.5 Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na de dagtekening van het in
lid 4 bedoelde bericht zullen beide partijen een probleemanalyse opstellen en aan de
andere partij doen toekomen. Deze probleemanalyse zal in ieder geval bestaan uit: een
analyse van de feiten en (mogelijke) oorzaken die aan het probleem ten grondslag
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13.6

13.7

13.8

13.9

liggen, de juridische kwalificatie en de financiële consequenties daarvan alsmede
mogelijke oplossingen voor het geschil.
Op basis van de in lid 5 bedoelde probleemanalyses zullen partijen overleggen over de
oplossing van het geschil. Dit overleg zal plaatsvinden in een commissie bestaande uit
een functionaris van ieder der partijen die tot ondertekening van contracten als de
onderhavige bevoegd is. Indien één der partijen daartoe de wens te kennen geeft zal
de commissie worden aangevuld met een onafhankelijk voorzitter. Indien niet binnen
twee werkdagen overeenstemming kan worden gevonden over een onafhankelijk
voorzitter zal de kantonrechter te Schiedam worden gevraagd een onafhankelijk
voorzitter aan te wijzen.
De in lid 6 bedoelde commissie zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 25
werkdagen na dagtekening van het in lid 4 bedoelde bericht een niet-bindend advies
aan partijen geven; ieder der partijen kan verlangen dat dit advies alsnog in schriftelijke
vorm ter beschikking wordt gesteld.
Indien de commissie niet of niet tijdig tot een eensluidend advies kan komen dan wel
één der partijen geen gevolg wenst te geven aan het advies, zijn beide partijen
gerechtigd het geschil alsnog te laten beslechten door de bevoegde rechter in het
arrondissement Rotterdam.
Ter zake van de in de leden 2 tot en met 7 bedoelde procedure bepaalt de voorzitter
door welke partij de kosten daarvan dienen te worden gedragen.

Schiedamse Hout- en Boardhandel V.O.F.
H.o.d.n. J.A. Govaart
Mariastraat 17
3117 NE Schiedam
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