Algemene voorwaarden
Artikel 1. Algemeen
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Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Jan Willem te Kiefte
Scheepsbetimmeringen en Meubelmakerij, Utrechtsestraat 2m, 2587 RC Den Haag, KvK nummer
27266205, hierna te noemen opdrachtnemer betreffende de verkoop, levering en betaling van
scheepsbetimmeringen, projectinrichtingen, winkelinrichtingen, keukens, meubelen en daarmee verband
houdende producten en/of diensten en een wederpartij, nader te noemen opdrachtgever waarop
opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing verklaart voorzover van deze voorwaarden niet door
partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
Door aanvaarding van de offerte van opdrachtnemer accepteert opdrachtgever de voorwaarden van
opdrachtnemer.
Indien onze opdrachtgever ook algemene voorwaarden hanteert, zijn de voorwaarden uitsluitend van
toepassing, indien en voorzover de toepasselijkheid van die voorwaarden door de opdrachtnemer
schriftelijk wordt aanvaard.
Opdrachtnemer zal geen beroep doen op deze voorwaarden in contracten met consumenten indien deze
voorwaarden een inbreuk maken of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument.
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Artikel 2. Offertes
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Alle offertes door opdrachtnemer zijn vrijblijvend, onverbindend, tenzij anders in de offerte vermeld.
Indien de offerte is samengesteld uit verschillende bedragen, is opdrachtnemer niet verplicht een gedeelte
te leveren tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte genoemde prijs.
De termijn, gedurende welke opdrachtnemer zich verplicht zijn offerte gestand te doen, is één maand
gerekend vanaf de datum gesteld op de offerte of zoveel korter als in de offerte is aangegeven.
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Artikel 3. Overeenkomsten
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Overeenkomsten met opdrachtnemer komen pas tot stand nadat de opdracht op haalbaarheid is
beoordeeld door opdrachtnemer. Opdrachtnemer heeft het recht om opdrachten niet te accepteren of
uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat een overeenkomst na vooruitbetaling geschiedt. De
opdrachtgever zal dienovereenkomstig worden ingelicht.
Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke orderbevestiging door opdrachtnemer na
aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever.
Partijen hebben overeenstemming dat de aangegane overeenkomst niet tussentijds kan
worden ontbonden tenzij dit in deze algemene voorwaarden op op basis van de offerte schriftelijk nader is
overeengekomen.
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Alle goederen zullen worden geleverd tegen de prijzen zoals vermeld in de offerte en de orderbevestiging.
De prijzen zijn exclusief BTW en in Euro’s.
Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen
geheel ten laste van de opdrachtgever. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en
gebruikte materialen.
Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de
overeenkomst kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan de opdrachtgever.
Betaling van de hoofdsom zal als volgt geschieden tenzij schriftelijk anders overeengekomen:
Bij het tot stand komen van de overeenkomst: 100% van het materiaal en 50% van de uren.
Bij aanvang van het werk 40% van de uren
Bij oplevering van het werk: 10% van de uren
Behoudens contante betaling, dient de betaling van de door opdrachtnemer geleverde goederen en of
diensten direct bij levering of per bank vóór levering te geschieden tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever die in gebreke
blijft met tijdelijke betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in
verzuim en is het over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd. Verder is
opdrachtnemer gerechtigd het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag te verhogen met
(buiten)gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. daaronder
begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die vooruitlopend op de vaststelling van de
werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een
minimum van Euro 250,00
Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldige rente en
kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de opdrachtgever
dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Niet tijdige betaling geeft opdrachtnemer het recht haar prestatie en of andere overeenkomsten met de
opdrachtgever op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op
schadevergoeding in welke wijze dan ook.
Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd, op welke wijze dan ook, te vorderen dat de opdrachtgever
voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door opdrachtnemer te verrichten prestaties.
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Artikel 4. Prijzen en betaling
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Door opdrachtnemer in behandeling genomen reclames of garantieafspraken geven de opdrachtgever niet
het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
1. Opdrachtnemer behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot het moment
van volledige betaling van de prijs van alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde of nog te
leveren goederen, evenals van eventuele vorderingen voor door opdrachtnemer ten behoeve van de
opdrachtgever in het kader van de levering van goederen verrichten of nog te verrichten werkzaamheden
en of diensten en hetgeen opdrachtnemer van de opdrachtgever te vorderen mocht hebben wegens een
tekortkoming van de opdrachtgever in de nakoming van de tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever
gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en eventuele boetes.

Artikel 6. Leveringstermijnen
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Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen, en nimmer fataal.
Opdrachtnemer is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.
Overschrijding van een levertermijn geeft de opdrachtgever nimmer het recht tot enige vorm van
schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of welke andere actie dan ook. Dit is slechts
anders het geval van opzet of grove schuld van opdrachtnemer of indien de levertijd met meer dan drie
maanden wordt overschreden. In dit geval heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te
ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.
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Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op grond van een niet
aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van zijn
schade.
Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is hij verplicht de door opdrachtnemer reeds aangeschafte
materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief honorium over te
nemen.
Opdrachtgever zal bij intrekking van de opdracht eveneens aan opdrachtnemer als schadeloosstelling
verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.
Een partij die verplicht is het eerste te presteren, is bevoegd de nakoming van haar prestatie op te
schorten als gegronde vrees bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet, of niettijdig zal nakomen
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Artikel 7. Opschorting en intrekken

Artikel 8. Reclames
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Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na
ontvangst van de goederen schriftelijk -met duidelijke opgave van reden – kenbaar gemaakt te worden
aan opdrachtnemer. Na het verstrijken van deze termijn wordt opdrachtnemer geacht zijn verplichtingen
correct te zijn nagekomen en gaat opdrachtnemer er van uit dat de opdrachtgever de goederen
en/of·diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.
Reclames geven aan de opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
Indien een reclame door opdrachtnemer gegrond wordt bevonden, kan opdrachtnemer overgaan tot het
volgende:
a. de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen
b. het geleverde vervangen of repareren
c. het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de
opdrachtgever betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn aan enige vorm van
schadevergoeding.
d. De opdrachtgever dient in alle gevallen opdrachtnemer de gelegenheid te bieden tot het
herstellen van eventuele gebreken.
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Artikel 9 . Aansprakelijkheid
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De aansprakelijkheid van opdrachtnemer blijft ten alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag
van de betreffende levering.
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor opdrachtnemer in deze voorwaarden de
aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal opdrachtnemer niet aansprakelijk zijn,
behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van opdrachtnemer.
De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

Artikel 10 Garantie
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Opdrachtnemer garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die
daaraan kunnen worden gesteld en tevens vrij zijn van welke gebreken dan ook.
Na de oplevering van het werk geldt een garantietermijn van drie maanden.
Voor fabricagefouten, welke naar hun aard na langere tijd kunnen worden ontdekt, geldt een
garantietermijn van één jaar na de aflevering.

4. Indien de oplevering in fases plaatsvindt, beginnen de garantietermijnen te lopen bij de oplevering van
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deze gedeelten.
De garantieplicht vervalt ten aanzien van die onderdelen van het werk waaraan gebreken kleven, indien
hieraan reparaties of andere werkzaamheden zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer door
anderen zijn verricht.
Geen garantie geldt t.a.v. glas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte kleurafwijkingen van hout
en andere materialen.
Garantie geldt alleen bij gebruik, waartoe het werk volgens de opdracht is bestemd.
Garantie geldt slechts alleen bij normale omstandigheden. Hieronder wordt verstaan: het zorgen voor
voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude,
hitte etc.

Artikel 11 Eigen ontwerp
Indien de opdrachtgever een eigen ontwerp wenst te maken van een meubelstuk, is de opdrachtgever zelf
verantwoordelijk voor de afmetingen en ontwerp van het meubelstuk. Als na productie van het
meubelstuk de afmetingen en ontwerp volgens de tekening van de opdrachtgever zijn geproduceerd
kunnen hier verder geen rechten aan ontleend worden. Het meubelstuk zal verplicht moeten worden
afgenomen en betaald.
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Artikel 12 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden
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als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop
opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de
verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen
evenals ziekte van de opdrachtnemer.
Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
partij.
Voorzover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het
reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is
gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst

