Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Noijen & Heesakkers Grondwerk &
(Sier)bestrating VOF
Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
aanbieder: V.o.f. Noijen – Heesakkers;
opdrachtgever: ieder (rechts)persoon of diens vertegenwoordiger, die met aanbieder, een
overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst af te sluiten.
klicmelding: melding van aanbieder van voorgenomen werkzaamheden bij de beheerder(s) van
kabels, leidingen, afvoeren, enz.
Toepasselijkheid
2.1 Tenzij tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene
voorwaarden van toepassing op alle offertes van aanbieder en/of op de door aanbieder met
opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
2.2 Indien en voor zover algemene voorwaarden gebruikt door de opdrachtgever in strijd zijn met
deze algemene voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van de wederpartij buiten
toepassing.
Aanbiedingen en prijzen
3.1 Alle door aanbieder uitgebrachte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is
vermeld.
3.2 De prijzen van aanbieder zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bekende
prijsbepalende factoren zoals inkoopprijzen, lonen, valutawisselkoersen en van overheidswege
opgelegde heffingen. Bij wijziging van één of meer van deze factoren is aanbieder gerechtigd
zijn prijzen daarop aan te passen – met dien verstande – dat als de prijsaanpassing binnen drie
maanden na het totstandkomen van de overeenkomst 10% of meer bedraagt, aan
opdrachtgever het recht toekomt om onder betaling van het reeds gepresteerde de
overeenkomst te ontbinden.
3.3 Tenzij anders is overeengekomen gelden de opgegeven prijzen voor levering franco aan
huis, exclusief b.t.w.
Levering en leveringstermijnen
4.1 Een overeengekomen leveringstermijn is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever aan aanbieder alsnog
schriftelijk een redelijke termijn te stellen om te leveren.
4.2 De aanbieder zal indien hij zelf voor vervoer zorg draagt, dit vervoer naar eigen inzicht
inrichten. Onder vervoer is niet inbegrepen het vervoer of de verplaatsing van producten op het
terrein of binnen de woon- of bedrijfsruimte(s) van de opdrachtgever.
4.3 De opdrachtgever is verplicht de aanbieder op alle werkdagen tussen 08.00 en 18.00 uur in
de gelegenheid te stellen de producten aan zijn adres af te leveren. De opdrachtgever verplicht
zich jegens aanbieder om wachttijden te voorkomen en aanbieder om niet hulp te verstrekken bij
het laden en lossen van producten.
Overmacht
5.1 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van aanbieder opgeschort.
Indien de periode waarin door overmacht nakoming van aanbieders verplichting niet mogelijk is,
langer duurt dan een maand, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst door schriftelijke
opzegging te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is geleverd, wordt dan
naar rato afgerekend zonder dat de partijen elkaar iets verschuldigd zullen zijn.
5.2 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming
van de verbintenis verhinderen, en die niet aan aanbieder zijn toe te rekenen. Hieronder zullen
mede zijn begrepen stakingen, niet voorzienbare stagnatie, overheidsmaatregelen, defecten aan
machines of installaties, een en ander zowel indien deze voorkomen bij het bedrijf van aanbieder
als bij toeleveranciers.
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Aansprakelijkheid
6.1 Voor de schade veroorzaakt door niet, niet tijdige en/of niet volledige levering van producten
is aanbieder slechts aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld.
6.2 De aansprakelijkheid van aanbieder jegens de opdrachtgever voor schade van welke aard
dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met de door
aanbieder geleverde producten of diensten is onder alle omstandigheden beperkt tot de prijs
waartegen genoemde prestaties geleverd zijn, tenzij een dergelijke schade is te wijten aan opzet
of grove schuld.
6.3 Indien de opdrachtgever van aanbieder verlangt graafwerkzaamheden aan te vangen,
alvorens de termijn van 3 dagen na klicmelding is verstreken, dan geschiedt dit voor risico van
opdrachtgever, die aanbieder dient te vrijwaren voor alle schades welke hiervan het gevolg
kunnen zijn. Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade aan kabels en/of leidingen ontstaan
door graafwerkzaamheden door aanbieder op het terrein van opdrachtgever indien deze niet of
op onjuiste wijze op de klicmelding vermeld staan. Opdrachtgever heeft een
inspanningsverplichting om aanbieder voor aanvang van de graafwerkzaamheden te informeren
over alle aanwezige kabels en/of leidingen op eigen terrein.
6.4 De afvoer van afgegraven grond geschiedt voor risico van opdrachtgever, die aanbieder
dient te vrijwaren voor eventuele daarmee samenhangende vorderingen van derden.
6.5 Indien aanbieder overeenkomstig dit artikel op enigerlei wijze aansprakelijk voor schade
en/of nadeel wordt gesteld, dan zal de totale aansprakelijkheid in elk geval beperkt zijn tot het
bedrag dat aanbieder terzake op derden of assuradeuren kan verhalen. Indien de assuradeur
om enige reden niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van aanbieder beperkt tot het
factuurbedrag met een maximum van € 2.500,- (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro).
Betaling
7.1 Betaling geschiedt à contant. Slechts bij schriftelijke overeenkomst kan worden bepaald dat
betaling per giro of per bank zal plaatsvinden. Behoudens schriftelijke afwijking dient alsdan
betaling zonder korting of compensatie binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te
geschieden.
7.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever zonder dat enige sommatie of
ingebrekestelling verplicht is, in verzuim en heeft aanbieder het recht om de opdrachtgever
vanaf vervaldatum een rente van 1% per maand in rekening te brengen te vermeerderen met
buitengerechtelijke kosten ten bedrage van 15% van de uitstaande vordering of zoveel meer aan
daadwerkelijk gemaakte kosten.
7.3 Iedere betaling wordt geacht te strekken ter voldoening van de oudste openstaande
vordering.
Eigendomsvoorbehoud
8 Zolang de opdrachtgever niet de volledige koopsom met evenveel bijkomende kosten heeft
voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt aanbieder zich de eigendom van alle
geleverde goederen voor, met dien verstande dat de opdrachtgever vanaf het moment van
terbeschikkingstelling de aansprakelijkheid en het risico van het geleverde draagt. De
opdrachtgever is niet gerechtigd de goederen ten nadele van aanbieder te bezwaren of in
eigendom tot zekerheid over te dragen.
Reclames
9.1 Reclames met betrekking tot de geleverde goederen kunnen slechts geldend worden
gemaakt indien deze schriftelijk of telefonisch binnen 48 (achtenveertig) uur na aflevering aan
aanbieder zijn gemeld onder een nauwkeurige opgave van de aard van de klachten. Na het
verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht het geleverde te hebben
goedgekeurd, ook voor wat betreft de op de producten vermeld houdbaarheidstermijn.
9.2 Indien aanbieder van oordeel is dat een klacht gegrond is, heeft hij het recht te zijner keuze
een schadeloosstelling in geld of tot nieuwe levering over te gaan.
9.3 Reclames als in het eerste lid bedoelt, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever
niet op.
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Ontbinding
10 Aanbieder behoudt zich het recht voor de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden
bij een aanmerkelijke wijziging van omstandigheden zoals faillissement, surséance van betaling
of schuldsanering van opdrachtgever, waardoor nakoming in redelijkheid van aanbieder verlangt
kan worden.
Meerwerk
11. Indien aanbieder tijdens uitvoering van de werkzaamheden een mondelinge
meerwerkopdracht ontvangt van de opdrachtgever of een medewerker c.q. vertegenwoordiger
van opdrachtgever die op het werk aanwezig is en opdrachtgever heeft na uitvoering van het
meerwerk dit werk geaccepteerd althans niet geprotesteerd tegen het meerwerk, dan mag
aanbieder er van uitgaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever is
geschied tegen de door gebruiker gehanteerde prijzen en tarieven.
Geschillen en toepasselijk recht
12.1 Op alle overeenkomsten van aanbieder is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen in verband met de door leverancier gesloten overeenkomst of die daarmee
samenhangen worden in eerste instantie en bij uitsluiting beslecht door de competente rechter in
het arrondissement ‘s-Hertogenbosch. Rechtsvorderingen van de zijde van aanbieder kan
aanbieder echter ook bij de volgens de wet bevoegde rechter aanhangig maken.
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