
  Toepasselijkheid
Art.  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing zowel op 
alle offertes en de acceptatie daarvan als op de aldus tot stand 
gekomen overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen.
Art.  2. Aan de eventuele Algemene Voorwaarden, die de 
wederpartij van Bouwservice Veenhuizen hanteert, komt geen 
werking toe.

  Aanbiedingen
Art. 3. Alle aanbiedingen, prijsopgaven en mededelingen 
zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen 
zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij eventuele aanvraag 
verstrekte gegevens, tekeningen enz. Van de juistheid daarvan 
mag de opdrachtnemer uitgaan.
Art.  4. Opdrachtnemer heeft het recht indien de opdracht 
voor de uitvoering van het werk niet aan hem wordt gegeven, 
alle kosten welke hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te 
kunnen verstrekken in rekening te brengen aan de opdracht gever.
Art. 5.  Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen 
verplichting tot levering van een gedeelte tegen een gedeelte van 
de voor het geheel opgegeven prijs.
Art.  6.  Indien na een gevraagde offerte de opdracht uit blijft 
kunnen de kosten van calculatie aan opdrachtgever in rekening 
worden gebracht.
Art. 7. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en 
gewichtsopgave e.d. vermelde gegevens zijn niet bindend, behalve 
voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen 
ondertekend contract of een door Bouwservice Veenhuizen 
ondertekende opdrachtbevestiging. Geringe afwijkingen geven 
geen recht op schadevergoeding. Door Bouwservice Veenhuizen 
vervaardigde tekeningen blijven eigendom van Bouwservice 
Veenhuizen

  Prijzen
Art. 8. De prijzen zijn netto zonder aftrek van korting en 
exclusief BTW.
Art. 9. Prijsverhogingen (al dan niet met terugwerkende kracht) 
en/of wijzigingen in koersverhoudingen, inkoopprijzen, rechten, 
accijnzen, omzetbelasting geven het recht, ook al is de order 
schriftelijk bevestigd, een dienovereengekomstig hogere prijs in 
rekening te brengen.

  Levering/Uitvoering
Art. 10. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: 
wanneer opdrachtnemer hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan 
de opdrachtgever kennis gegeven heeft van de voltooiing van het 
werk en deze het werk heeft goedgekeurd; na verloop van 
8 dagen nadat opdrachtnemer schriftelijk aan de opdrachtgever 
heeft medegedeeld, dat het werk voltooid is en de opdrachtgever 
heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden; bij 
gebruikneming van het werk door de opdrachtgever, met dien 
verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het 
werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
Art. 11.  Bij onthouding van de goedgekeuring van het werk is 
de opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen 
aan de opdrachtnemer onder opgaaf van redenen hiervan. Kleine 
gebreken van ondergeschikte aard staan (deel) opleveringen niet in 
de weg.
Art.  12. Na herstel van de tekortkomingen van het werk 
vindt er een tweede oplevering plaats. Bij akkoord bevinding 
van de tweede oplevering vervalt de aansprakelijkheid voor de 
opdrachtnemer.

Art.  13. Data van oplevering worden vooraf te goeder trouw 
vastgelegd, doch zijn niet bindend. Overschrijding van die data 
geeft nimmer recht op schadevergoeding.
Art. 14. Natuurgeweld, vorst, staking en andere onvoorziene 
omstandigheden die (tijdige) levering onmogelijk maken gelden 
als overmacht. Indien er sprake is van overmacht, is Bouwservice 
Veenhuizen, niet aansprakelijk voor de ontstane schade.

  Eigendomsvoorbehoud
Art. 15. Het verkochte blijft volledig eigendom van Bouwservice 
Veenhuizen totdat het volledig is betaald. Indien het verkocht is 
opgeleverd, maar nog niet is betaald, mag de opdrachtgever het 
niet aan derden ter hand of beschikking stellen.

  Betaling
Art.  16. Tenzij schriftelijk afwijkend is overeengekomen dient de 
overeengekomen prijs voor oplevering te worden voldaan. Na het 
verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever zonder nadere 
ingebrekestelling in verzuim.
Art.  17. Indien de opdrachtgever in verzuim is, is er vanaf 
faktuurdatum een wettelijke rente verschuldigd.
Art.  18. Bij buitengerechtelijke invordering is de opdracht gever 
een vergoeding voor incassokosten verschuldigd van 15 % van 
de vordering met een minimum van € 35,-. Eventueel gemaakte 
gerechtelijke kosten om de vordering te innen komen voor 
rekening van de opdrachtgever.
Art. 19. Bij niet tijdige betaling door de opdrachtgever 
heeft Bouwservice Veenhuizen het recht om de betreffende 
overeenkomst en alle verdere overeenkomsten tussen partijen 
gesloten, doch niet of slechts ten dele uitgevoerd, te ontbinden, 
althans als ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke 
tussenkomst en onverminderd het rechts tot het vorderen van 
vergoeding van schade, gederfde winst en interest. Koper kan 
dan aan die overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen, terwijl 
eventuele betalingsregelingen zijn vervallen en betaling van het 
reeds geleverde terstond en intergraal is verschuldigd.

  Aansprakelijkheid
Art. 20a. Voor wanprestatie, waaronder mede is te verstaan 
iedere toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de ver-
plichtingen uit overeenkomst, dan wel onrechtmatige daad is 
Bouwservice Veenhuizen slechts aansprakelijk in geval van 
opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid 
betreft evenzeer de door Bouwservice Veenhuizen ingescha-
kelde hulppersonen, ongeacht het feit of zij al dan niet als 
ondergeschikten van Bouwservice Veenhuizen zijn aan te melden.
Art. 20b. Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor verborgen 
gebreken.

  Slotbepaling
Art. 21. Bouwservice Veenhuizen heeft het recht om in voor-
komende gevallen het aangenomen werk uit te besteden aan 
derden onder dezelfde condities.
Art. 22. Òp alle met Bouwservice Veenhuizen gesloten over-
een komsten is Nederlands Recht van toepassing. Eventuele 
geschillen worden uitsluitend gebracht voor de bevoegde 
rechte in het Arroundissement Groningen, onverminderd de 
bevoegdheid van Bouwservice Veenhuizen zich te wenden tot de 
rechter die zonder vorenstaand beding bevoegd zou zijn van een 
rechtsvordering kennis te nemen.

  Groningen, 29 mei 2010 

Algemene voorwAArden


