Algemene Leveringsvoorwaarden
de Jong elektrotechniek, Vlietskade 4006A; 4241 WL Arkel
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Algemeen
Deze voorwaarden beheersen iedere rechtsverhouding van de Jong
elektrotechniek, hierna te noemen opdrachtnemer en de opdrachtgevers.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten
aangegaan door de opdrachtnemer, alsmede de uitvoering hiervan.
Door aanvaarding van de offerte van de opdrachtnemer accepteert de
opdrachtgever de voorwaarden van de opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.
Aanbiedingen en overeenkomsten
Tenzij anders vermeld zijn alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan,
vrijblijvend en gedurende 60 dagen van kracht.
Alle verstrekte gegevens, zoals tekeningen, begrotingen, prijsinformatie, folders,
technische gegevens blijven (intellectueel) eigendom van de opdrachtnemer en
mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, dan wel
worden doorgegeven aan derden.
Mondelinge afspraken en bedingen, binden de opdrachtnemer eerst, nadat deze
door de daartoe bevoegde personen schriftelijk door de opdrachtnemer zijn
bevestigd. Dit betreft ook het meer- en minderwerk (verrekening).
Alle door de opdrachtnemer verstrekte opgaven in afbeeldingen, tekeningen en/
of aanbiedingen omtrent maat/ capaciteit/ prestatie zijn bij benadering gegeven
en binden de opdrachtnemer niet.

3.
a.

Levertijd
De opgegeven leveringstermijnen in aanbiedingen, bevestigingen en contracten
dienen slechts als indicatie en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtnemer heeft het recht de
order in gedeelte te leveren.
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Prijs, betaling en zekerheidsstelling
De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en gebaseerd op de ten
tijde van de offerte/ aanbieding bekende prijsbepalende factoren. De
opdrachtnemer is ten alle tijden gerechtigd om tussentijds prijsverhogingen en
eventuele meerkosten aan de opdrachtgever door te berekenen. Alle
verhogingen in heffingen , belastingen, invoerrechten, accijnzen en
wisselkoersen, zal de opdrachtnemer eveneens steeds mogen doorberekenen.
Betalingen geschieden á contant of op factuur en in dat geval binnen uiterlijk
14 dagen na factuurdatum. Betalingen worden verricht met gebruikmaking van
de door de opdrachtnemer aan te wijzen bank- of girorekeningnummer. Kosten in
verband met betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Indien de opdrachtgever het door hem verschuldigde bedrag niet tijdig voldoet, is
hij zonder in gebreke stelling aan de opdrachtnemer een vertragingsrente
verschuldigd van 1.5% per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum, waarbij
een gedeelte van de maand geldt als hele maand. Voorts is de opdrachtgever als
dan verschuldigd alle bijkomende buitengerechtelijke kosten en pre processuele
kosten, welke tenminste 15% van de totale vordering zullen belopen, overigens
met een minimum van € 250,- per gebeurtenis.
Ingeval van niet tijdige betaling, zomede de andere hierboven vermelde
omstandigheden, heeft de opdrachtnemer steeds het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten of te hare keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden
zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.
Zolang de opdrachtgever niet het volledige bedrag van de betreffende factuur,
eventueel verhoogt met vervallen rente en bijkomende kosten, heeft voldaan,
blijven de (af)geleverde zaken eigendom van de opdrachtnemer.

b.

c.

d.

e.

5.
a.
b.
c.

d.
e.
f.

Montage
Tenzij anders is overeengekomen is de aanbieding inclusief montage.
Reis- en verblijfkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Bijkomende werkzaamheden, zoals hak- en breekwerk, timmer, schilder, metselen graafwerk e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen.
De ruimten waarin de werkzaamheden worden verricht, moeten door haar aard
geen hinderlijke invloed op de werkzaamheden hebben.
Hijsgelegenheden, hulpkrachten, hulpwerktuigen dienen door de opdrachtgever
ter beschikking te worden gesteld.
Schade, storingen en/ of vertragingen, die het gevolg zijn van factoren van
buitenaf zijn voor rekening van de opdrachtgever.
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a.

Reparatie
Reparatie werkzaamheden, welke buiten de garantie vallen worden tegen
geldende tarieven doorberekend.
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a.

Overmacht
Gedurende een situatie van overmacht der halve omstandigheden, die de
uitvoering van de overeenkomst belet en welke niet aan de partijen is toe te
rekenen, wordt ter keuze van de opdrachtnemer de uitvoering van de
overeenkomst opgeschort dan wel, door middel van een schriftelijke verklaring
ontbonden, onder opgave van de omstandigheid, die verder uitvoering belet. In
dat geval zal geen verplichting tot schadevergoeding bestaan, behoudens
vergoeding door de opdrachtnemer werkelijke gemaakte kosten.
Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht situatie gedeeltelijk
reeds aan haar verplichtingen heeft voldaan, of nog slechts partieel aan haar
verplichtingen kan voldoen, is de opdrachtnemer gerechtigd het uitgevoerde c.q.
nog uit te voeren deel afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is alsdan
gehouden die factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Van een situatie van overmacht zal onder meer sprake zijn, indien de uitvoering
van de overeenkomst wordt belet door oorlog, molest, brand, waterschade,
overstroming, werkstakingen, bedrijfsbezetting, in en uitvoerbelemmeringen,
overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in levering van
energie dan wel toelevering van materialen door derden.
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Garantie
De opdrachtnemer is verplicht goed en deugdelijk werk af te leveren, dat voldoet
aan de wettelijke eisen en de overeenkomst.
Met verwijzing naar artikel 9 sub. a. garandeert de opdrachtnemer een goede
constructie en uitvoering van de door de opdrachtgever geleverde zaken,
gedurende een termijn van 12 achtereenvolgende maanden, ingaande op de dag
van bedrijfstelling, toch uiterlijk 1 maand na aflevering. De opdrachtnemer
verplicht zich, onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde en met
uitsluiting van welke andere aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade,
alle delen die gedurende deze termijn uitsluitend als gevolg van ondoelmatige
constructie, gebrekkige uitvoering of slecht materiaal onbruikbaar worden zo
spoedig mogelijk kosteloos te vervangen / of te herstellen.
Mocht een installatie een langere garantie periode hebben, wordt dit op de
factuur vermeld. Na 1 jaar worden de reis/ montage uren wel berekend.
Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundig gebruik of
behandeling, dan wel gebreken die zich voordoen na wijziging of reparatie door
opdrachtgever c.q. derden, blijven steeds buiten garantie.
De Opdrachtnemer aanvaard geen enkele garantie in geval van werkzaamheden in
onderaan neming door of namens de opdrachtgever, advieswerkzaamheden
zomede niet door de opdrachtnemer uitgevoerde (de)montagewerkzaamheden of
verplaatsing.
Garantie vervalt als de opdrachtgever zelf of anderen door hem ingeschakeld, aan
de installatie werken zonder goedkeuring van de opdrachtnemer.

f.

Er zal geen beroep op garantie gedaan kunnen worden als
betaling niet wordt verricht.

9.
a.

Aansprakelijkheid
De opdrachtgever is niet verplicht bedrijf- en/ of gevolgschade van de
opdrachtgever, niet zijnde consument, te vergoeden voor een hogere som, dan
het bedrag waarvoor zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het
desbetreffende geval dekking biedt. Indien gewenst kan de opdrachtgever een
kopie van de polis ontvangen.
Geen enkele aansprakelijkheid wordt door de opdrachtgever aanvaard, in
verband met overschrijding van levertermijnen, ontoereikende medewerking
door de opdrachtgever, aangeleverde materialen door derden, nog voor
personen en letselschade, ideële schade of vervolgschade, inclusief
bedrijfsschade.
De opdrachtgever aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat bij
of na het doormeten van de apparatuur van de opdrachtgever. De
meetapparatuur van de opdrachtnemer is hiervoor beveiligd, zodat er aan de
gemeten apparatuur geen schade kan ontstaan.
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Ontbinding/ annulering
Indien de opdrachtgever met uitdrukkelijke toestemming en onder opgave van
duidelijke redenen de opdracht annuleert, is de opdrachtgever in elk geval
verplicht aan de opdrachtnemer alle in het kader van de opdracht door de
opdrachtnemer gedane uitgaven in verband met bestelde en eventueel nog af te
nemen, bewerkte of verwerkte materialen en grondstoffen, zomede de daardoor
veroorzaakte schade, aan de opdrachtnemer te vergoeden, welke op voorhand
wordt gefixeerd op 25% van het factuurbedrag, onder voorbehoud van alle
verdere schadenvergoeding.
De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het overeengekomen door middel
van een toe strekkende verklaring te ontbinden in geval van faillissement/
surseance van de opdrachtgever, dan wel liquidatie of overdracht van diens
bedrijf respectievelijk beslagmaatregelen op zijn goederen of andersoortige
bewaring daarvan.
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a.

Retourzendingen
Door de opdrachtgever kunnen (af)geleverde zaken slechts in overleg en met
toestemming van de opdrachtnemer geretourneerd worden.

12.
a.

Meer- en minderwerk
De opdrachtnemer heeft het recht tijdens de uitvoering van de overeengekomen
werkzaamheden daarin noodzakelijke wijzigingen aan te brengen. Aan die
modificatie/ wijzigingen komen de meerkosten te allen tijde voor de
opdrachtgever.
In geval van overeengekomen meer- en minderwerk zullen die werkzaamheden
afzonderlijk althans gespecificeerde opgaven worden gedaan en in rekening
worden gebracht, althans verrekend.
Meer- en minderwerk zal altijd in overleg plaats vinden en schriftelijk worden
vastgelegd.
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Eigendomsovergang
Alle door de opdrachtnemer geleverde zaken blijven tot het moment van volledige
betaling eigendom van de opdrachtnemer. Het risico voor de voorgenoemde
zaken berust echter bij de wederpartij vanaf het moment dat de goederen bij de
wederpartij zijn. Bij niet betaling door de opdrachtgever heeft de opdrachtnemer
het recht de geleverde zaken terug te halen.

