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ALGEMEEN 
 
Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle overeenkomsten van verkoop en levering, van 
dienstverlening en aanneming van werk, alsmede onderhandelingen welke zijn gericht op de 
totstandkoming van overeenkomsten met ons. 
 
In geval deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard op overeenkomsten waarvan het 
voorwerp bestaat uit iets anders of meer dan in het vorige lid omschreven, dan zullen deze 
voorwaarden zover mogelijk naar analogie worden toegepast. 
 
De toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden sluit die van alle andere voorwaarden, 
met name die van de opdrachtgever, uit. 
 
Afwijkende of aanvullende bedingen zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk tussen 
partijen zijn overeengekomen. 
 
Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 
 
De opdrachtgever is gebonden aan zijn opdracht, zolang deze door ons niet is geweigerd. 
Nog niet uitgevoerde overeenkomsten zijn voor ons eerst bindend, indien en voorzover deze 
door ons schriftelijk zijn aangegaan. 
 
LEVERING 
Levertijden en termijnen, waarbinnen de opdracht moet worden uitgevoerd, worden 
beschouwd als bij benadering aangegeven. 
 
Vertraagde uitvoering van de prestatie geeft, indien deze zich binnen redelijke grenzen 
beweegt, generlei recht op schadevergoeding of annulering der overeenkomst. Onze 
aansprakelijkheid als gevolg van niet of niet tijdig presteren zal nimmer de netto koopprijs 
c.q. het factuurbedrag, exclusief O.B. betreffende de prestatie te boven gaan. 
 
De verplichting tot uitvoering van de prestatie zal in geval van overmacht worden opgeschort 
totdat deze overmachtsituatie zal zijn opgeheven behoudens het bepaalde in artikel 
overmacht. 
 
De werkzaamheden die door ons straalbedrijf moeten worden verricht, geschieden op ons 
terrein. De opdrachtgever zal voor aanlevering en afhalen van de door ons te bewerken c.q. 
bewerkte goederen zorgdragen. 
 
De ons aangeleverde goederen, als bedoeld in het vorige lid, worden door ons bewaard, doch 
het risico hiervan blijft bij opdrachtgever. 
 
PRESTATIE 
Indien en voorzover omtrent de prestatie niets bepaalds is overeengekomen, kan de 
opdrachtgever slechts aanspraak maken op een prestatie die in overeenstemming is met 
hetgeen in de branche normaal en gebruikelijk is. 
 
Indien en voorzover betrekkelijk de prestatie is overeengekomen dat deze volgens een 
monster zal zijn, geldt dat monster ter vaststelling van de doorsnee kwaliteit van de prestatie. 
 
Indien de verrichte prestatie afwijkt van hetgeen daarover is overeengekomen, dan kan de 
opdrachtgever de overeenkomst niet ontbinden, indien de tekortkoming, gezien haar 
bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. 
 
PRIJZEN 
Alle prijzen zijn netto contant, in euro’s, zonder korting en exclusief BTW. 
 
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn wij bevoegd de overeengekomen prijs in 
dezelfde mate te verhogen als de mate waarin de kostprijs van de prestatie sinds het aangaan 
van de overeenkomst is gestegen. 
 
Indien de verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na de totstandkoming van de 
overeenkomst, dan is een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een 
beroep of bedrijf bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 
 
De prijs zal eveneens worden verhoogd met die extra kosten, mede gebaseerd op de door ons 
alsdan gehanteerde tarieven, welke mochten worden veroorzaakt doordat wij op verzoek van 
opdrachtgever werken buiten de normale uren. 
 
BETALING 
Alle betalingen aan  ons dienen in Nederland te onzen kantore dan wel op de door ons 
aangewezen rekeningen te geschieden zonder enige schuldvergelijking of korting. 
 
Het factuurbedrag is opeisbaar op de vervaldag. 
De vervaldag is de 15e dag na die waarop de prestatie is voltooid c.q. waarop de factuur is 
verzonden aan opdrachtgever. 
 
Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zal betaling geschieden telkens op de 
vervaldagen, te weten terstond na het passeren van de geconvenieerde termijnen. 
Alle termijnen zijn terstond opeisbaar zonder dat enige in-gebreke-stelling nodig zal zijn bij 
gebreke van tijdige betaling van enige termijn. 
 
Wij zijn bevoegd de factuurprijs, vermeerderd met de BTW, op de factuur te verhogen met 
een kredietbeperkingstoeslag van ten hoogste 3%. 
Die toeslag wordt dan verschuldigd indien en voorzover de betaling van de koopprijs na de 
vervaldag plaatsvindt. 
 
Vanaf de dag waarop enige betaling had dienen plaats te vinden tot de dag der voldoening is 
de opdrachtgever aan ons, zonder dat enige aanmaning of in-gebreke-stelling is vereist, een 
rente van 2% per maand verschuldigd gerekend over het openstaande bedrag waarbij een 
gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. 
 
Indien de opdrachtgever, ondanks de aanmaning, in gebreke blijft met betaling van het 
factuurbedrag hebben wij de bevoegdheid, naar keuze, hetzij de nakoming van de jegens 
opdrachtgever aangegane verplichtingen op te schorten totdat volledige betaling heeft 
plaatsgevonden en/of voor hetgeen nog te leveren is contante betaling of vooruitbetaling dan 
wel genoegzame zekerheidsstelling te vorderen, hetzij de overeenkomst met de 
opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechterlijke 
tussenkomst noodzakelijk zal zijn. De opdrachtgever blijft aansprakelijk voor de mogelijk 
hieruit voortvloeiende schade. 
 
Wij zijn eveneens bevoegd nakoming van onze verplichtingen jegens opdrachtgever op te 
schorten, contante betaling te eisen, vooruitbetaling of zekerheidsstelling te vorderen, indien 
wij, na het aangaan van de overeenkomst zodanige aanwijzingen over de kredietwaardigheid 
van opdrachtgever hebben ontvangen dat wij, zo wij over die aanwijzingen vóór het aangaan 
van de datum der overeenkomst hadden beschikt, die overeenkomst  redelijkerwijze niet of 
slechts op andere voorwaarden zouden hebben aangegaan. 
 
In geval van surséance van betaling of faillissement, ontbinding van de vennootschap en bij 
niet nakoming of overtreding van één of meerdere bepalingen van de overeenkomst en deze 
voorwaarden worden alle door de opdrachtgever aan ons verschuldigde bedragen zonder in-
gebreke-stelling direct opeisbaar.  
 
De opdrachtgever is door het enkel sluiten van de overeenkomst verplicht tot vergoeding van 
alle kosten -zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke- die wij maken ter incassering van 
zijn vordering, ongeacht de in het vorige lid bedoelde rentevergoeding, de kosten -op basis 
van het alsdan geldende declaratietarief- van een in te schakelen advocaat daaronder 
uitdrukkelijk begrepen. 
 
De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom met een minimum 
van € 113,45 onverminderd ons recht om aan te tonen dat de daadwerkelijk gemaakte 
buitengerechtelijke incassokosten dit percentage overstijgen. In dat geval zijn de 
daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd.  
 
Voorts conveniëren partijen reeds nu voor alsdan dat opdrachtgever ons een gefixeerde, 
schadevergoeding zal betalen bij wijze van boetebeding van 10% van de alsdan opeisbare 
vordering.  
Alle betalingen zullen eerst worden aangewend in mindering op de alsdan verschuldigde 
rente en gemaakte kosten. 
 
We hebben te allen tijde het recht voor de betaling nadere zekerheden van opdrachtgever te 
verlangen. 

 
 
 
GARANTIE 
 
Onverminderd hetgeen is gesteld onder ‘Prestatie’ garanderen wij in de navolgende vorm en 
op onderstaande wijze aan de opdrachtgever 
 
A. kwaliteit van de door ons geleverde prestatie, indien en voorzover wij deze 
eigenschappen schriftelijk hebben toegezegd; 
 
B. de juistheid van de door ons verstrekte adviezen, aanwijzingen en voorschriften. 
 
Indien de opdrachtgever tot genoegen van ons bewijst dat wij een van bovengemelde 
garantieverplichtingen niet zijn nagekomen en dat uitsluitend daardoor door opdrachtgever 
niet uit hoofde van de overeenkomst  van verzekering of uit anderen hoofde vergoed wordt, 
verbinden wij ons tot een gestelde vergoeding van die schade op een door ons te bepalen 
wijze. 
Iedere verplichting van ons tot herstel of vergoeding van schade of het totaal van meerdere 
van zulke verplichtingen jegens dezelfde opdrachtgever en terzake van dezelfde 
overeenkomst is beperkt tot hetzij het kosteloos herleveren van de prestatie hetzij tot 
betaling van het bedrag der schade, gelimiteerd als hieronder aangegeven, een en ander ter 
onzer keuze. 
 
Indien de schade binnen twee maanden na de prestatie wordt aangemeld en erkend, beloopt 
het bedrag der schadevergoeding maximaal 100% van het oorspronkelijk door ons aan de 
opdrachtgever berekende factuurbedrag exclusief omzetbelasting, terwijl in het geval van 
latere aanmelding het bedrag telkens met 10% wordt verminderd voor ieder volgend tijdvak 
van één maand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
Tot vergoeding van indirecte schade, zoals bijvoorbeeld gevolgschade, bedrijfsschade, 
vertragingsschade, winstderving etc. zijn wij nimmer gehouden. 
 
Iedere aanspraak uit hoofde van deze garantieverplichting dient op straffe van verval door 
opdrachtgever bij ons te worden aangemeld binnen uiterlijk tien dagen nadat het gebrek 
uiterlijk waarneembaar was dan wel de schade redelijkerwijze had kunnen ontdekken. 
Iedere aanspraak uit hoofde van deze garantieverplichting vervalt indien tot verwerking van 
geleverde zaken wordt overgegaan, alhoewel het gebrek daaraan uiterlijk waarneembaar 
was 
De opdrachtgever staat er op straffe van verval van iedere aanspraak uit hoofde van deze 
garantieverplichting voor in dat wij tijdig alle en juiste informatie verkrijgen welke van 
belang kan zijn voor de te leveren prestatie alsmede dat alle daarmede samenhangende 
adviezen, aanwijzingen en voorschriften van ons zullen worden opgevolgd en nageleefd. 
 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schaden die samenhangen met hoedanigheden, 
eigenschappen, gebreken en werking van niet door ons geleverde zaken of met door 
opdrachtgever gewenste of voorgeschreven materialen, procédé’s, werkwijzen en 
constructies. 
 
De opdrachtgever kan aan deze garantie nimmer enig recht jegens ons ontlenen indien hij 
niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 
De geldigheidsduur van de garantie is beperkt tot twaalf maanden na datum van de door ons 
verzonden factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 
OVERMACHT 
Onder overmacht wordt verstaan: 
 
elke omstandigheid waarmede wij ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen 
rekening konden houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst 
redelijkerwijze niet door opdrachtgever kan worden verlangd, zoals: oorlog of 
oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland al dan niet rechtstreeks daarbij betrokken is, 
gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand 
of andere vernietigingen en schaden in fabrieken of magazijnen, uitsluitingen, 
bedrijfsbezetting, werkstakingen, breuk aan machines of gereedschap of andere storingen 
zowel in ons bedrijf als in de bedrijven waarvan wij de goederen, grondstoffen of andere 
hulpmiddelen betrekken of waar wij enige prestatie dienen te verrichten, beperkende 
overheids- of publiekrechtelijke maatregelen van welke aard ook, belemmeringen ten 
gevolge van ongunstige weersomstandigheden, schaarste aan vervoermiddelen, beperkingen 
of belemmeringen van de productie en/of aanvoer van goederen, grondstoffen en/of 
hulpstoffen, brandstoffen en/of energie. 
 
In geval de overmacht langer dan zes maanden  mocht duren, hebben wij recht de 
overeenkomst, voor dat gedeelte van de uitvoering, hetwelk door de overmacht wordt 
belemmerd, voor ontbonden te houden zonder tussenkomst van de Rechter, mits wij een 
daartoe strekkend aangetekend schrijven aan opdrachtgever zenden. Terzake van deze 
ontbinding zal de opdrachtgever geen  schadevergoeding kunnen vorderen. 
 
AANSPRAKELIJKHEID EN EXONERATIE 
 
Wij zijn niet gehouden tot vergoeding van enig door de opdrachtgever of derden geleden 
schade, voor zover de schade niet voortvloeit uit of veroorzaakt wordt door opzet of 
bewuste roekeloosheid van ons of van met de leiding van ons bedrijf belaste personen, een 
en ander voor zover dwingend recht zich hier niet tegen verzet. Opdrachtgever vrijwaart ons 
in dit verband voor schade van derden. 
 
Opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken en rechten van derden, wegens schending 
van octrooien, licenties of andere rechten voor geval die schending voortvloeit uit de door 
opdrachtgever gegeven aanwijzingen betreffende de uitvoering van de opdracht of 
voortvloeiende uit de door opdrachtgever aan het voorwerp van de prestatie gegeven 
bestemming. 
 
Aansprakelijkheidsbeperking van ons wordt geacht mede van toepassing te zijn op de 
rechtsverhouding tussen partijen indien deze overeenkomst op grond van art. 6:265 B.W. 
zal zijn ontbonden. 
 
UITVOERING WERKZAAMHEDEN 
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, hebben wij te allen tijde het 
recht om opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. 
 
MEDEWERKING OPDRACHTGEVER 
 
De opdrachtgever zal alle voor de uitvoering van de door ons te verrichten prestatie 
noodzakelijke medewerking verlenen. Bij gebreke van zodanige medewerking hebben wij, 
onverminderd andere ons toekomende rechten, de bevoegdheid om de nakoming van onze 
verplichting op te schorten totdat de vereiste medewerking wordt gegeven, alsmede om, bij 
uitblijven van de vereiste medewerking ondanks aanmaning de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst noodzakelijk zal 
zijn.  
 
TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER 
 
Op deze overeenkomst en andere overeenkomsten/offertes e.d. die voortvloeien en/of 
verband houden met deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen 
worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Breda. 
Een geschil wordt ook dan geacht aanwezig te zijn, indien een der partijen een vordering 
der wederpartij onbetaald laat zonder de juistheid van die vordering te betwisten of indien 
een der partijen een geschil aanwezig acht. 
 
Indien de opdrachtgever een geschil wenst te doen berechten zal hij daarvan bij 
aangetekend schrijven aan ons mededeling doen. Binnen 14 dagen na ontvangst van dit 
schrijven zullen wij een keuze doen tussen berechting door de gewone rechter dan wel 
arbiters. 
Bij uitblijven van een beslissing zal de opdrachtgever zelf deze keuze kunnen maken. Als 
gewone rechter zal uitsluitend de Arrondissementsbank te Breda bevoegd zijn, tenzij wij 
een ander gerecht kiezen, onverminderd, in het voorkomende geval, de wettelijke 
bevoegdheid van de Kantonrechter. 
 
VANGNETBEPALING 
Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden om wat voor redenen dan ook niet 
gelden, partijen met elkaar overleg dienen te plegen, teneinde in redelijkheid de niet 
geldende bepaling t vervangen voor een die wel geldig is en voorts dat de vernietiging van 
de bepaling van de voorwaarden de overige bepalingen volledig in stand laat. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


