ALGEMENE VOORWAARDEN
Dhr. Peter Vernimmen en Manuella Vernimmen Van Laere h.o.d.n. "I.D.P.INBOUWSPECIALISTEN"vof, gevestigd te Ambachtstraat 35 4538 AV te Terneuzen, hierna te
noemen opdrachtnemer.
Artikel 1. DEFINITIES
1. Onder opdrachtnemer wordt in deze voorwaarden verstaan:
Peter Vernimmen en Manuella Vernimmen h.o.d.n. I.D.P. Inbouwspecialisten vof,
gevestigd te Terneuzen Ambachtstraat 35.
2. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan de natuurlijke- of
rechtspersoon of samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid die aan
opdrachtnemer opdracht heeft/hebben gegeven tot het verrichten van werkzaamheden
en/of het leveren van zaken, in de ruimste zin des woords.
Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen
opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk
is afgeweken.
2. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd
gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden
op een later met opdrachtnemer gesloten overeenkomst in te stemmen.
Artikel 3. OFFERTES
Alle offertes of aanbiedingen hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een
geldigheidsduur van 15 dagen te rekenen vanaf de datum van de offerte. Offertes zijn
gebaseerd op de bij de aanbieding door de opdrachtnemer verstrekte gegevens. Alle
genoemde prijzen zijn, tenzij uit de offerte anders blijkt in Euro's en tenzij anders
aangegeven exclusief BTW.
Artikel 4. LEVERTIJD
1. Levertijden worden bij benadering vastgesteld en zijn niet fataal tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen. De levertijd gaat in, wanneer na orderbevestiging over alle
details overeenstemming is bereikt en nadat alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn
van opdrachtnemer. Voor een eventueel verzuim met betrekking tot de levering is een
schriftelijke ingebrekestelling vereist.
2. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak
geven op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is bedongen.

Artikel 9. GARANTIEBEPALINGEN
1. Opdrachtnemer garandeert dat de door hem verkochte zaken vrij zijn van
ontwerpfouten en fabricagefouten gedurende een periode van 1 jaar na datum installatie.
Niet onder de garantie vallen de fabrieksonderdelen.
2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek
vertoont, is de opdrachtnemer verplicht binnen 30 dagen - nadat de opdrachtgever hem
het gebrek heeft gemeld - de zaak te herstellen.
3. Zaken die plegen te worden thuisbezorgd worden aan huis gerepareerd, alle andere
zaken dienen bij de opdrachtnemer ter reparatie aan te worden aangeboden.
4. De opdrachtnemer kan er voor kiezen om de zaak te vervangen en/of te herstellen.
5. De opdrachtgever kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de
overeenkomst vorderen indien:
- de opdrachtnemer tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan eenzelfde
gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te
rechtvaardigen, of
- indien de opdrachtgever aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft
vertoont dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken
vervanging of ontbinding rechtvaardigen.
6. De garantie vervalt indien de opdrachtgever de schade veroor- zaakt door een onjuiste
behandeling van een gegarandeerde zaak.Onder onjuiste behandeling wordt ondermeer
verstaan:onoordeelkundig gebruik in de ruimste zin van het woord.
7. De opdrachtgever dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een
gebrek vertoont waarvoor de garantie geldt. De garantie vervalt als het type-of
serienummer van een zaak zijn verwijderd of gewijzigd.
8. De garantie vervalt tevens bij niet-huishoudelijk gebruik of verhuur van de zaak.
Artikel 10. GEBREKEN; KLACHTTERMIJNEN
1. De opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering- of zo spoedig daarna als
mogelijk te (laten) onderzoeken.
Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst
beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd.
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het
overeengekomene;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien
deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of
handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de opdrachtgever
deze binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk aan de opdrachtnemer te melden.
3. Niet-zichtbare gebreken of tekorten dient de opdrachtgever binnen 30 dagen na
ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan
opdrachtnemer.
Artikel 11. PRIJSVERHOGING

Artikel 5. DEELLEVERINGEN
Het is opdrachtnemer toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet
indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.
Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is opdrachtnemer bevoegd elk gedeelte
afzonderlijk te factureren
Artikel 6. TECHNISCHE EISEN
Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is
opdrachtnemer er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan te
technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land
waar de zaken moeten worden gebruikt, met dien verstande dat bij het sluiten van de
overeenkomst van het gebruik in het buitenland schriftelijk melding is gemaakt.
Ook alle andere technische eisen die door de opdrachtgever aan de te leveren zaken
worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de
overeenkomst door de opdrachtgever nadrukkelijk schriftelijk te worden gemeld.
Artikel 7. WIJZIGINGEN IN DE LEVEREN ZAKEN
Opdrachtnemer is bevoegd zaken te leveren die in geringe mate afwijken van de in de
overeenkomst omschreven zaken, doch op functioneel gebied gelijk daarmee zijn. Indien
opdrachtnemer van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van
de overeengekomen zaak afwijkt, is opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te
ontbinden. Opdrachtgever heeft deze bevoegdheid gedurende 15 dagen nadat hij de
afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.
Artikel 8.BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
1. De vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk
opeisbaar in de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer omstandigheden ter
kennis komen die opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet
aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien opdrachtnemer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd
heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel
onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de
overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.
Eén en andere onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te
vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal
waarvan opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt
te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk
dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de
overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is opdrachtnemer bevoegd
de overeenkomst te ontbinden.

Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt,is
opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
Opdrachtnemer mag de bij aflevering geldende prijs volgens hem op dat moment
geldende prijslijst in rekening brengen.
Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de
overeenkomst te ontbinden.
Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten
van de overeenkomst, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden ongeacht het
percentage van de verhoging.
Artikel 12. BETALING
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum,
- door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van opdrachtnemer.
- door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar bankrekeningnummer
43.42.82.766 t.n.v. Peter Vernimmen h.o.d.n. " I.D.P. Inbouwspecialisten vof "
Ambachtstraat 35 4538 AV te Terneuzen.
Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de
opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een
rente verschuldigd van wettelijke rente + 2%.
2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever
zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
Artikel 13. INCASSOKOSTEN
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van
zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
- over de eerste €3.000,15% - over het meerdere tot €5.900,10%
- over het meerdere tot € 14.750,8%
- over het meerdere tot € 59.000,- 5%
- over het meerdere
3%
Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt,welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
2. De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer de door de opdrachtnemer gemaakte
gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn.
Dit geldt alleen indien de opdrachtnemer en de opdrachtgever met betrekking tot een
overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke
procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de
opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID.

Artikel 19. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel
9 (garantie) van deze voorwaarden.

1. Alle door opdrachtnemer geleverde of te leveren zaken blijven eigendom van
opdrachtnemer, zolang de opdrachtgever de factuur met betrekking tot de geleverde of te
leveren zaken, de factuur met betrekking tot bijkomende werkzaamheden alsmede
eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming (inclusief de verschuldigde
interessen en buitengerechtelijke kosten) van de overeenkomst niet heeft voldaan.
2. Zolang de eigendom van de geleverde zaken of te leveren zaken bij opdrachtnemer
blijft berusten, zoals bedoeld in het in het eerste lid bepaalde, is de opdrachtgever niet
gerechtigd voornoemde zaken te vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden
of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen.
3. Bij overtreding door de opdrachtgever van het bepaalde in het tweede lid zal deze aan
opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ten belope van 1,5 maal de
netto-factuurwaarde onverminderd het recht van opdrachtnemer op aanvullende
schadevergoeding.
4. De opdrachtgever is hetzij verplicht tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde
zaken tegen brand- en braakschade, diefstal, verduistering, aanspraken van derden en
eigen risico passend en voor eigen rekening te doen verzekeren, hetzij jegens
opdrachtnemer aansprakelijk voor de volledige schade aan deze zaken die uit genoemde
voorvallen voor opdrachtnemer ontstaat.

2. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met,
dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden, is de
aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer
zich per gebeurtenis heeft verzekerd, dan wel zich
redelijkerwijs had kunnen
verzekeren, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld.
3. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de onderneming
van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door
een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer
aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld.
Artikel 15. OVERMACHT
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis
verhinderen, en die niet aan I.D.P. Inbouw-specialisten vof zijn toe te rekenen.
Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk
maken of onredelijk bemoeilijken ) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven
dan die van opdrachtnemer; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van
opdracht-nemer; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het
tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet
voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan opdrachtnemer
afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die ( verdere) nakoming verhindert intreedt nadat opdrachtnemer zijn
verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van opdrachtnemer
opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen
door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 14 dagen zijn beide partijen
bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding bestaat.
4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is
hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is
de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk
contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen
zelfstandige waarde heeft.
Artikel 16. INFORMATIEPLICHT
1. De opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens welke opdrachtnemer
redelijkerwijze nodig heeft voor het naar zijn oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven
opdracht, in de gewenste vorm in het bezit van opdrachtnemer komen. Tevens verschaft
de opdrachtgever alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de
opdracht.
2. opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het
moment waarop de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen zal
hebben voldaan. De opdrachtgever is gehouden om de schade die opdrachtnemer lijdt
door deze vertragingen te vergoeden.
Artikel 17. AUTEURSRECHT, INDUSTRIEEL EIGENDOMSRECHT
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijven de door of vanwege
opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, schetsen, omschrijvingen,
tekeningen, modellen, begrotingen, calculaties, e.d. zijn eigendom. Indien opdrachtnemer
de opdracht of onderdelen daarvan uitbesteedt aan of laat verrichten door niet bij hem in
dienst zijnde derden, blijven de door of vanwege opdrachtnemer of derden verstrekte
ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, schetsen, tekeningen, modellen, begrotingen,
calculaties e.d. het eigendom van genoemde derden.
2. Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, schetsen,
tekeningen, modellen e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden
voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.
3. Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële
eigendom alsmede soortgelijke rechten op de verstrekte ontwerpen, schetsen,
afbeeldingen, tekeningen, modellen e.d. komen uitsluitend toe aan opdrachtnemer, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Niets in een overeenkomst strekt tot gehele of
gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten. Bovenstaande bescheiden zijn en blijven
eigendom van opdrachtnemer en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet
worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of
opdrachtnemer daarvoor kosten in rekening heeft gebracht.
4. Door de levering van de zaken wordt er geen licentie verleend, noch impliciet, noch
anderszins, onder enig octrooi met betrekking tot de zaken of samenstelling daarvan, en
opdrachtgever neemt uitdrukkelijk alle risico's op zich van een inbreuk op een octrooi door
zijn gebruik of verkoop van zaken, alleen of in combinatie met andere zaken of in enigerlei
verwerking in enigerlei proces.
Artikel 18. ZEKERHEIDSSTELLING
1. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of
daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan, voldoende
zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te
verlangen.
2. Indien de verlangde zekerheid niet, danwel op ongenoegzame wijze, wordt
aangetoond of de rechtsvorm van de opdrachtgever is gewijzigd, heeft opdrachtnemer het
recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden
en het reeds geleverde en nog niet verwerkte terug te nemen, onverminderd de aan
opdrachtnemer alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van
de overeenkomst verschuldigd is wegens de door hem verrichte werkzaamheden en
gedane leveringen gemaakte kosten en onverminderd het recht op vergoeding van
gederfde winst.

Artikel 20. MONSTERS, MODELLEN EN VOORBEELDEN
Als opdrachtnemer een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd
slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het
monster, model of voorbeeld afwijken.
Artikel 21. GESCHILLEN
Behoudens in gevallen waarin de kantonrechter de bevoegde rechter is, zullen geschillen
in eerste instantie worden voorgelegd aan de naar de normale regelen van competentie
bevoegde rechter in het arrondissement Middelburg. Bij uitsluiting is Nederlands recht van
toepassing.
Artikel 22. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN
Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze
wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerking treden.
Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toe-zenden.
Indien geen tijdstip van inwerking treden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de
opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
Terneuzen, 01-01-2007
IDP Inbouwspecialisten vof.

