VOORWAARDEN VOOR VERKOOP EN LEVERING EN/OF MONTAGE VAN PLAFONDS,
WANDELEMENTEN EN VERLICHTING
Van
Intramax b.v., gevestigd en kantoorhoudende te Dedemsvaart aan de Pascalstraat 30
Toepasselijkheid
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane aanbiedingen en/of door ons met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten van aanneming, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Door het verlenen van een opdracht, dan wel door het door ons uitvoeren resp. doen uitvoeren van enig werk, wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met de toepasselijkheid van uitsluitend onderstaande voorwaarden.
1. Aanbiedingen
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Alle aanbiedingen en alle opdrachten worden gedaan resp. aanvaard op basis van schriftelijk aan ons verstrekte gegevens, merken, hoeveelheden en tekeningen en eventueel mede op basis van door ons bijgevoegde tekeningen, tenzij anders wordt
overeengekomen.
Bij het vaststellen van oppervlaktematen worden uitsparingen met een oppervlakte van minder dan 1.5m2 elk, b.v. voor lichtbakken en lichtkoepels, midden- en randkolommen, vensters en andere openingen, niet in mindering worden gebracht.
De opdrachtgever zal ter plaatse van het aangenomen werk door middel van blijvende merken de juiste plaats van de constructie aangeven en zal de maten en de plaatsing van de constructie in het werk regelmatig op juistheid controleren.
Alle door ons verstrekte gegevens, modellen, tekeningen e.d. blijven, ook na verlenen van de opdracht, ons eigendom en mogen op generlei wijze gebruikt, gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd resp. overgenomen worden, noch ter kennis van derden
worden overgebracht.
Tenzij anders is overeengekomen, zijn wij gehouden onze aanbieding gedurende 30 dagen gestand te doen, onverminderd het bepaalde in paragraaf 2 van deze voorwaarden.
Indien binnen 30 dagen na aanbieding niet door een opdracht wordt gevolgd, dient, zo wij zulks verlangen, de offerte met alle daarbij behorende gegevens, modellen, tekeningen, monsters, proefinstallaties e.d. binnen 14 dagen na daartoe door ons gedaan
verzoek, op onze kosten aan ons te worden geretourneerd. Wij zijn gerechtigd vergoeding te vorderen van alle door ons gemaakte kosten, verband houdend met de gedane aanbieding.
Indien wij dit zullen verzoeken, zal de opdrachtgever goedvinden dat wij op proef geplaatste constructies demonteren.
Een opdracht bindt ons eerst, nadat wij deze schriftelijk hebben aanvaard dan wel met de uitvoering ervan zijn begonnen.
Wijzigingen in opdrachten binden ons eerst, nadat wij deze schriftelijk hebben aanvaard.

2. Prijzen, risicoregeling b
a.
De bij de aanbieding en de opdrachtbevestigingen opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren. De prijzen gelden exclusief, in Nederland verschuldigde, omzetbelasting. Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de
aanbieding en de oplevering van het werk de (hulp) materiaalprijzen, de lonen, de sociale lasten, energieprijzen, de transportkosten, de belastingen en/of andere kostenfactoren, wijziging ondergaan, ook al is deze wijziging geschied tengevolge van eerder
voorzienbare omstandigheden, zijn wij gerechtigd de prijzen voor het nog niet uitgevoerde gedeelte er opdracht dienovereenkomstig te verhogen. In geval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een
bedrijf, geldt dat prijsverhogingen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst mogen worden doorberekend/in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen op kortere termijn is die opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
b.
Kosten van eventueel in verband met aangenomen werk vereiste vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen en/of toewijzingen, zi jn niet in onze prijzen begrepen en zijn voor rekening van de opdrachtgever.
c.
De opdrachtgever zorgt voor het verkrijgen van alle eventueel benodigde vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen en/of toewijzingen en is verantwoordelijk voor alle gevolgen van het ontbreken hiervan.
d.
Leveringen van niet door ons te monteren zaken geschied boven 100 m2 franco.
e.
Alle risico’s met betrekking tot door ons geleverde materialen, waarvan wij de montage niet hebben aangenomen, zijn voor de koper vanaf het tijdstip van aflevering. Alle risico’s met betrekking tot materialen die door ons met betrekking tot de aan ons
verstrekte opdracht zullen worden gemonteerd, zijn voor rekening vanaf het tijdstip dat die materialen op het terrein van de opdrachtgever zijn aangekomen. Het risico behelst onder meer verlies, direct en indirecte beschadiging aan die materialen of aan
eigendommen van de opdrachtgever/koper of van derden, tenzij één en ander is veroorzaakt door grove schuld, nalatigheid of opzet. Eenzelfde risicoverdeling jegens de opdrachtgever geldt ten aanzien van aan ons toebehorende gereedschappen die zich op het
werk bevinden.
3. Meer- en minderwerk
a.
Wij zijn gerechtigd meerwerk in rekening te brengen en wij zijn gehouden minderwerk in mindering op de aanneemsom te brengen.
b.
Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door ons hetzij op verzoek of last van de opdrachtgever, hetzij op last van derden of ingevolge nieuwe dan wel gewijzigde voorschriften (vanwege de overheid) boven in de aannemingsovereenkomst uitdrukkelijk
vastgelegde hoeveelheden en/of soorten te verwerken materialen en/of merken wordt geleverd en/of aangebracht, dan wel boven in die overeenkomst omschreven werkzaamheden wordt gepresenteerd, terwijl minderwerk omgekeerd evenzo wordt vastgesteld,
behoudens het bepaalde punt d van deze paragraaf,
c.
Als meerwerk wordt tevens beschouwd al hetgeen door ons wordt geleverd en/of aangebracht, nadat gebleken is dat de vereiste uitvoering afwijkt van de in paragraaf 1 onder punt a vermelde gegevens.
d.
Bij het vaststellen van de oppervlaktematen worden uitsparingen met een oppervlakte van minder dan 1.5 m2 elk, b.v. voor lichtbakken, lichtkoepels, midden- en randkolommen, vensters en andere openingen, niet in mindering gebracht.
4. Termijn van uitvoering, verzuim, overmacht
a.
De termijn, waarbinnen het werk dient te worden uitgevoerd vangt eerst aan nadat wij alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens hebben ontvangen, de benodigde vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen en/of toewijzingen, welke voor het werk moeten
worden verkregen, zijn ontvangen, en de plaats, waar het werk dient te worden uitgevoerd, naar ons oordeel zodanig is, dat met uitvoering van het werk kan worden begonnen. In verband met het voorgaande wordt verwezen naar het bepaalde in paragraaf 3.
b.1.
Ingeval nakoming van datgene waartoe wij krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst zijn gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerkenbare tekortkoming aan onze zijde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de
overeenkomst ingeschakelde derden/toeleveranciers, zijn wij gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van onze verplichtingen jegens de opdrachtgever/koper gedurende een redelijke termijn op te schorten zonder
tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de opdrachtgever/koper gehouden aan diens verplichtingen jegens ons tot aan dat moment te voldoen.
2.
Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare tekortkoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen en uitsluitend door werklieden of dreiging van
deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; vertraging in de toelevering door derden van de door ons te leveren materialen; transportmoeilijkheden, bedrijfsstoringen door
brand, ongeval of andere voorvallen; natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet tijdige nakoming plaatsvindt bij ons, onze toeleveranciers of derden die, voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
c.
Ingeval van verhindering en verzuim van een geregelde en onderbroken montage van overmacht zijn wij gerechtigd de uitvoering van het werk op te schorten dan wel de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, te ontbinden en betaling te vorderen terzake
van het uitgevoerde gedeelte van het werk, zonder dat wij gehouden zijn tot het betalen van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil en/of controle van ons onafhankelijk omstandigheid, al of niet
voorzienbaar, waardoor gehele of gedeeltelijke uitvoering van het werk tijdelijk of blijvend wordt verhinderd.
5. Wijze van uitvoering
a.
Wij zijn gehouden het werk geheel naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Indien tijdens de uitvoering blijkt, dat het werk, door een niet aan ons te wijten oorzaak slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, zijn wij gehouden de door ons
noodzakelijk geachte wijzigingen in de uitvoering, zoals aangenomen, terstond ter kennis van de opdrachtgever te brengen, en na overleg met deze uit te voeren.
b.
Bij opdrachten tot montage neemt de opdrachtgever op zich de door ons verzonden materialen op zijn kosten in ontvangst te nemen en in een daarvoor geschikte droge en afsluitbare ruimte op te slaan. Deze ruimte moet ten opzichte van het door ons uit te
voeren werk praktisch en redelijk gelegen zijn in de onmiddellijke nabijheid van het werk en toegankelijk zijn. Onze monteurs moeten voorts over een daarvoor geschikt en aan redelijke eisen voldoend schaflokaal, over een behoorlijke was- toiletgelegenheid ,
alsmede over een afsluitbare ruimte te kunnen beschikken.
c.
De opdrachtgever zal stellingen, hefwerktuigen, hijsinstallaties, alsmede het daarbij benodigde personeel ter beschikking stellen en wel in voldoende mate en op tijdstippen die een onderbroken voortgang der montage mogelijk maken. De opdrachtgever dient
ervoor te zorgen dat, ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden, steeds over elektrische stroom, kunstlicht, water en andere voor de uitvoering noodzakelijke energie en benodigde hulpmiddelen, voorzover geen handgereedschap, kan worden
beschikt. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de vloeren bij de aanvang van onze werkzaamheden schoon, glad en/of vlak te zijn. Indien door ons kosten moeten worden gemaakt om een dergelijke toestand te bewerkstelligen, zullen die aan de
opdrachtgever in rekening worden gebracht.
d.
Bij opdrachten tot montage zullen wij niet verplicht zijn onze werkzaamheden aan te vangen voordat de bouw in voldoende gevorderd stadium is gekomen en de noodzakelijke voorafgaande werkzaamheden zijn voltooid. De opdrachtgever dient op zijn kosten
ervoor te zorgen dat bij aanvang van onze werkzaamheden een rechtstreekse ophanging aan het bouwplafond aanwezig is. Indien en voor zover deze r echtstreekse ophanging ontbreekt, zijn wij gerechtigd dit door derden te laten aanbrengen en wel op kosten van
de opdrachtgever. Bij installatie van lichtbakken, verwarming, airconditioning, vensters en andere openingen en alle andere werkzaamheden, die ni et door ons worden verricht, zal de opdrachtgever verantwoordelijk zijn voor juiste coördinatie en synchronisatie
van deze werkzaamheden met die van onze montage. Bij montage binnenshuis moeten de betreffende ruimten glas- en waterdicht zijn. Indien temperatuur en/of lichtvochtigheid daartoe aanleiding geven, dient de ruimte waarin wordt gewerkt en/of waarin de
zaken zijn opgeslagen, deugdelijk te worden verwarmd.
e.
Het voor de montage benodigde aantal werkdagen of de opleveringsdatum wordt door ons zo nauwkeurig mogelijk aangegeven, maar er kan niet worden gegarandeerd. Voor schade, voortvloeiend uit vertragingen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
Wij aanvaarden eveneens geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade, voortvloeiend uit vertraagde levering van al dan niet door ons te monteren materialen.
f.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen vindt regeling en coördinatie van eigen werkzaamheden door ons plaats.
6. Materialen, eigendom, risico, keuring
a.
Tenzij anders is overeengekomen, wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd.
b.
Keuring dient door de opdrachtgever bij de aankomst van de materialen op het werk, eventueel op overeengekomen monster, te geschieden. Door de opdrachtgever alsdan niet gekeurde materialen worden geacht door hem te zijn goedgekeurd.
c.
De opdrachtgever is bevoegd materialen door derden te doen onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening, behoudens indien dit onderzoek tot afkeuring leidt, in welk geval de kosten voor onze rekening komen, tenzij het betreft
materialen, door de opdrachtgever of ingevolge zijn opdracht door derden ter beschikking gesteld of materialen, geleverd door een door de opdrachtgever aangegeven leverancier of van een door hem gewezen fabriek smerk.
d.
In geval van afkeuring van bouwstoffen kan de opdrachtgever en/of kunnen wij vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beiden gewaarmerkt monster daarvan wordt bewaard.
e.
Wij behouden ons de eigendom van de geleverde en te leveren zaken tot het tijdstip waarop de opdrachtgever/koper aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens ons heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de
koopprijs, vermeerderd met vorderingen terzake van verrichte werkzaamheden die met levering verband houden, alsmede vorderingen terzake, eventuele, schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de
opdrachtgever/koper. In geval wij een beroep doen op het eigendomsvoorbehoud, geldt de terzake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd ons recht vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen. De opdrachtgever/koper is verplicht
ons terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
7. Aansprakelijkheid/garantie
a.
Wij staan in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd. Indien aan deze eis niet is voldaan, zal op eerste schriftelijke aanzegging van de opdrachtgever
herstel/vervanging plaatsvinden. Daar zich in geleverde zaken telkens kleurverschillen kunnen voordoen aanvaarden wij terzake geen aansprakelijkheid.
b.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade/-storing, derving van inkomsten, verhoging van kosten of dergelijke schade, al dan niet door derden geleden.
c.
Voor handelen en/of nalaten van ons en/of onze personeelsleden en/of door ons ingeschakelde derden, tijdens de werkuren of daarbuiten, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid, behoudens voorzover bij genoemde personen sprake zou zijn van opzet, grove
schuld of nalatigheid.
d.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door overschrijding van termijnen van levering en/of beëindiging van werkzaa mheden.
e.
Onverminderd het bepaalde in de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden wordt onze aansprakelijkheid - uit welken hoofden ook – beperkt tot de netto verkoopprijs van de geleverde zaken, dan wel de prijs voor de verrichte werkzaamheden.
Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
f.1.
In alle gevallen is de termijn waarbinnen wij tot vergoeding van schade kunnen worden aangesproken beperkt tot zes maanden na (op)levering.
2.
Ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep op bedrijf, geldt de maximale termijn van één jaar.
g.
Zo door ons geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
h.
De opdrachtgever/verkoper verliest diens rechten jegens ons, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart ons tegen iedere aanspraak van derden terzake van vergoedingen van schade indien en voorzover voormelde schade is ontstaan:
1.
door ondeskundig en/of met instructies van ons strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag in originele verpakking) van de afgeleverde zaken door de opdrachtgever/koper;
2.
doordat de opdrachtgever/koper enig gedeelte van het werk of daarmee samenhangende werkzaamheden in eigen beheer (en of door derden) heeft (doen) verricht(ten);
3.
door schending van octrooien/licenties of dergelijke rechten, alsmede fouten/onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de opdrachtgever/koper aan ons zijn verschaft en/of voorgeschreven.
8. Oplevering, onderhoudstermijn
“Het werk wordt als opgeleverd beschouwd op het eerste van de beide navolgende tijdstippen :
schriftelijke kennisgeving onzerzijds van de voltooiing
van de werkzaamheden onder overlegging van de factuur;
feitelijke ingebruikneming door de opdrachtgever van het werk”.
9. Betaling
a.
b.
1.
2.
3.
4.
c.
d.
e.

10. Annulering
a.
b.

c.

Betaling dient binnen veertien dagen na de factuurdatum – ook indien niet kan worden geleverd – netto contant te geschieden.
Indien wij montage werk verrichten, vindt verdeling van de aanneemsom als volgt plaats: 60% bij aanvang van de werkzaamheden; 40% bij oplevering.
Indien een factuur na het verstrijken van de in de lid a bedoelde termijn niet volledig is betaald:
zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist.
en de facturering betrekking heeft op een gedeeltelijke betaling, zal de gehele openstaande vordering terstond opeisbaar zijn.
zal de opdrachtgever aan ons, over de gehele vordering, een rente verschuldigd zijn ter grootte van de wettelijke renteconform art. 6: 119/120 BW, vermeerderd met 4% zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Gedeelten van een maand
worden in deze als volle maanden aangemerkt.
en de opdrachtgever na de daartoe door ons te zijn gemaand, gedurende een door te bepalen termijn verzuimt aan die verband
houden met het nemen van de gerechtelijke en buitengerechttelijke incasso-, en /of executiemaatregelen (waaronder de kosten
van een faillisementsaanvrage) voor rekening van de opdrachtgever. Laatstgenoemde zal terzake minimaal verschuldigd zijn het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten zoals dat op het moment van verzuim geldt.
ter keuze van ons kan in voorafgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot
schadevergoeding.
Indien de opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, zijn wij bevoegd de nakoming van de jegens de opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering/verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat betaling is geschied
of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien het redelijke vermoeden bestaat dat de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te wensen overlaat.
Door de opdrachtgever/koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare de facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt hij dat de voldoening betrekking heeft op een latere
factuur.

Indien de opdrachtgever enige verplichting tegenover ons niet tijdig nakomt, kunnen wij zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de opdracht opschorten of de opdracht annuleren, zonder tot enige schadeloosstelling te zijn gehouden. In dat geval zal de
opdrachtgever de reeds door ons in verband met de opdracht gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst te vergoeden.
De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen of te annuleren. Indien dit geschied om andere redenen dan ons ingebreke blijven om het werk uit te voeren op de wijze en binnen de tijd als is overeengekomen, hebben
wij naast de ons eventueel verschuldigde gedeelten van de aanneemsom recht op volledige vergoeding van schade en bij annulering tevens een vergoeding van winstderving, gesteld op 10% van de overeengekomen aannemingssom, c.q. van het niet betaalde
gedeelte daarvan, verminderd met de door de beëindiging door ons niet gemaakte kosten.
Indien wij onze verplichtingen niet nakomen, dient de opdrachtgever ons schriftelijk in gebreke te stellen, ons daarbij een redelijke termijn te stellend binnen welke wij alsno9g het werk dienen aan te vangen dan wel het werk voort te zetten. Blijven wij alsdan
nalatig, dan is de opdrachtgever gerechtigd het werk voor onze rekening of door derden te doen uitvoeren c.q. te voltooien.

11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
a.
Op de tussen partijen gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
b.1.
Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse Rechter te Almelo, zij het dat ons de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde Rechter in de plaats waar de opdrachtgever/koper woont en/of is gevestigd.
2.
Ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, geldt dat binnen één maand nadat wij aan hem kenbaar hebben gemaakt dat de zaak aan de Rechter zal worden voorgelegd, de opdrachtgever
kenbaar kan maken dat hij kiest voor de beslechting van het geschil door de wettelijke bevoegde rechter.
12. Verrekening
Indien de opdrachtgever /koper, uit welden hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen tegens ons heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet hij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde a fstand van het recht op verrekening,
geldt eveneens indien de opdrachtgever/koper surséance van betaling aanvraagt, of instaat van faillissement wordt verklaard.
13. Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.a.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen partijen gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn verreist, op het tijdstip waarop de
opdrachtgever/koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens
vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

