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Deze leverings- en uitvoeringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen betreffende alle werkzaamheden en daarmede verband houdende materialen
van de zijde van: De Winter Dakspecialisten B.V., gevestigd te Oss, hierna ook te noemen leverancier.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk door leverancier zijn aanvaard.
Deze voorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever. Ook indien in de voorwaarden van opdrachtgever een bepaling van gelijke strekking
als die der vorige zin is opgenomen, hebben deze voorwaarden te allen tijde voorrang boven dergelijke eventuele voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij de algemene voorwaarden van de
leverancier uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever van de hand worden gewezen.
Door het accepteren van de aanbieding, het doen van bestellingen en het geven van opdrachten, doet de opdrachtgever afstand van zijn algemene - of andere - voorwaarden en erkent hij deze
leverings- en uitvoeringsvoorwaarden te aanvaarden.
Alle aanbiedingen van leveranciers - in welke vorm ook gedaan - zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en/of in de aanbieding een geldigheidsduur is vermeld, vrijblijvend.
Zij zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende de voor leverancier normale werktijden.
De leverancier zal pas gebonden zijn aan de overeenkomst na zijn schriftelijke bevestiging van de order aan de opdrachtgever, dan wel de leverancier een aanvang heeft genomen met de
leverantie.
Vertegenwoordigers en agenten bezitten geen afsluitingsbevoegdheid.
De door de leverancier vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht.
De opdrachtgever staat er voor in, dat deze door leverancier vervaardigde of verstrekte gegevens en/of voorwerpen niet dan met diens uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden
getoond, bekend gemaakt of gebruikt.
De prijzen zijn exclusief b.t.w. en exclusief de kosten, die ingevolge overeenkomst tussen partijen ten laste van de opdrachtgever komen. Eventuele wachturen, die voor leverancier ontstaan als
gevolg van door opdrachtgever c.q. derden te verrichten werkzaamheden, zullen door leverancier apart aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
indien na het sluiten van de overeenkomst lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, is de leverancier
gerechtigd de overeengekomen prijs met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften te wijzigen, indien en voor zover deze wijzigingen van invloed zijn op de
uitvoering van deze overeenkomst. De leverancier is hiertoe eveneens gerechtigd bij herwaardering van betaalmiddelen.
De opdrachtgever verbindt zich er voor zorg te dragen dat de werkzaamheden die niet tot de aan leverancier opgedragen werkzaamheden behoren naar de eis van het werk zo tijdig zijn verricht,
dat de uitvoering van het werk geen vertraging ondervindt.
De opdrachtgever zal er voor zorg dragen, dat voldoende opslag,- werk- en schaftruimte, alsmede de nodige elektriciteit en water zonder vergoeding ter plaatse beschikbaar zijn en dat alle
wettelijke bepaalde en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere voorzorgsmaatregelen in overleg met leverancier genomen zijn en gehandhaafd worden. De leverancier zal voor het
vertikale transport van materialen en gereedschappen kosteloos gebruik mogen maken van de op het werk aanwezige lieren en bouwliften met bediening. De leverancier zal op het dak mogen
stoken, waarbij eventuele voorzorgsmaatregelen door hem worden getroffen. Alle extra kosten, voortkomende uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van bovengenoemde verplichtingen
komen ten laste van opdrachtgever.
Levertijden worden bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het tijdstip van levering is de dag waarop de zaken de
plaats van levering verlaten. De termijn waarbinnen de zaken moeten worden geleverd of de uitvoering moet worden verricht, vangt aan zodra de overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de
uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit van de leverancier zijn en de opdrachtgever ook overigens aan zijn verplichtingen totdat moment heeft voldaan.
Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook:
A: kan nimmer - ook niet na ingebrekestelling - aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
B: geeft de opdrachtgever geen recht op niet nakoming van enige jegens leverancier aangegane verplichtingen, noch op het al dan niet met rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten
van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
Wel heeft opdrachtgever het recht na het verstrijken van de levertijd de leverancier te sommeren binnen een billijke termijn te leveren. Bij overschrijding van deze termijn heeft de opdrachtgever het
recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.
Zolang de opdrachtgever niet volledig aan al zijn verplichtingen jegens leverancier heeft voldaan, blijven de aangevoerde materialen eigendom van leverancier; niettemin draagt de opdrachtgever
vanaf het moment van aanvoer op het werk, het risico voor verlies of beschadiging der goederen, door welke oorzaak ook ontstaan en/of voor schade door deze goederen veroorzaakt. Zonder
medeweten van leverancier is de opdrachtgever vóór de betaling niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen en blijft de leverancier eigenaar
daarvan, voor zover zij niet zijn verwerkt.Bij overtreding hiervan wordt de koopprijs ten volle opeisbaar, zonder ingebrekestelling. Onverminderd de overige hem toekomende rechten wordt de
leverancier onherroepelijk door de opdrachtgever gemachtigd om, indien deze zijn jegens leverancier aangegane betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst de door hem geleverde goederen terug te nemen.
Meer werk en meer kosten dan in de overeenkomst voorzien zullen door leverancier in rekening worden gebracht, tenzij de opdrachtgever bewijst dat deze aan de schuld van de leverancier zijn te
wijten en/of dat de leverancier deze kosten voor het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs had kunnen voorzien. Artikel 7A:1646 B.W. blijft ten deze buiten toepassing.
Indien de uitvoering der overeenkomst door overmacht wordt verhinderd is de leverancier gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij te vorderen dat de overeenkomst aan de
omstandigheden wordt aangepast, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te zijnen keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, met vergoeding aan
de leverancier van de door hem gemaakte kosten. Onder overmacht wordt ten dezen verstaan, elke van de wil van de leverancier onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de
overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting,
transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de leverancier of diens toeleverancier.
1. De leverancier aanvaardt voor de uitvoering van het werk geen verdere aansprakelijkheden, behoudens en voorzover de terzake gesloten verzekering daarvoor dekking biedt, terwijl de leverancier
daarnaast geen verdere garanties geeft dan voorzover deze schriftelijk uitdrukkelijk zijn overeengekomen. De voldoening door leverancier aan de verplichtingen in het garantiecertificaat geldt als
enige en algehele schadevergoeding. Derhalve is leverancier niet gehouden tot vergoeding van kosten, schaden en interessen wegens onder meer:
A; schade door brand of ontploffing aan roerende of onroerende zaken of aan personen, ontstaan ten gevolge van of in de ruimste zin verband houdende met werkzaamheden die door de
leverancier verricht worden zijn of zullen worden.
B; schade door andere oorzaken dan brand of ontploffing aan roerende of onroerende zaken of aan personen, ontstaan ten gevolg van of in de ruimste zin verband houdende met werkzaamheden
die door de leverancier verricht worden, zijn of zullen worden.
C; benadeling van bedrijfsbelangen, hetzij direkt, hetzij indirect, veroorzaakt bij de opdrachtgever of derden en evenmin tot vergoeding van kosten of schaden en interessen, verband houdend met
letsel aan personen of overlijden van personen, in verband met het werk.
2; de leverancier aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van aanwijzingen van de opdrachtgever of van derden voor zover deze door de opdrachtgever zijn voorgeschreven, welke
afwijken van de in de overeenkomst genoemde uitvoering.
3; het beweerdelijk niet nakomen door de leverancier van zijn garantieverplichtingen, ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met de leverancier
gesloten overeenkomst.
4; indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de leverancier gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende
overeenkomst voortvloeit, is de leverancier met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie, hoe ook genaamd, gehouden.
de leverancier is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interessen, die mochten ontstaan als direkt of indirect gevolg van:
A; schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens.
B; daden en nalatigheden van toeleveranciers, diens ondergeschikten dan wel andere personen, die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
indien de leverancier ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens deze leverings-en uitvoeringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door derden toch mocht worden aansprakelijk gesteld, zal de
opdrachtgever hem te dezer zake volledig vrijwaren en hem alles vergoeden wat hij aan derden uit dien hoofde zou moeten voldoen.
de uitsluiting, subsidiair beperking van de aansprakelijkheid zoals in deze leverings-en uitvoeringsvoorwaarden gesteld, geldt onverschillig of de schade is veroorzaakt door personen in dienst van
leverancier of door andere personen, dan wel door goederen die bij de uitvoering van het werk zijn gebruikt of daarmee in verband stonden en onverschillig of de bedoelde personen of goederen
aan leverancier zelf waren toevertrouwd of niet. Zij geldt eveneens voor de schade, op welke wijze ook ontstaan, veroorzaakt bij verplaatsing van goederen of personen, in verband met enige
werkzaamheden en indien na afloop der werkzaamheden een voorwerp, om welke reden dan ook, onder toezicht van leverancier blijft.
personen, die zich in of bij het voorwerp, waarop de werkzaamheden betrekking hebben, bevinden, worden, voor zover niet in dienst van leverancier, geacht te staan onder toezicht en bevel van de
opdrachtgever, zelfs indien zich op of bij dat voorwerp geen beheerder namens de opdrachtgever bevindt of het voorwerp zulk een beheerder niet heeft.
onmiddellijk na het gereedkomen van de aan leverancier opgedragen werkzaamheden zal de opneming en oplevering plaatsvinden. Indien de leverancier een gebrek bewezen acht heeft de
opdrachtgever uitsluitend het recht de gebreken door de leverancier te doen opheffen. Na de oplevering van het werk is de leverancier van elke aansprakelijkheid ontslagen.
de betaling der verrichte werkzaamheden en geleverde materialen zal dienen te geschieden binnen de overeengekomen termijn doch uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. Laatstgenoemde
termijn is een fatale termijn, zodat opdrachtgever na het verstrijken van de termijn zonder ingebrekestelling in verzuim is.
Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden. Alleen die betalingen die op de door de leverancier aangegeven wijze zijn verricht, zijn geldig. In geval van niet stipte
betaling zal de opdrachtgever zonder in gebreke te zijn gesteld gehouden zijn voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn is overschreden, boven de overeengekomen
som, een rente te betalen, die per jaar 3% hoger ligt dan het officiële wisseldisconto van de Nederlandsche Bank.
e leverancier is te allen tijde gerechtigd contante betaling van de factuur te verlangen. Indien de leverancier zulks verlangt, is de opdrachtgever te allen tijde verplicht de aannemingssom geheel of
gedeeltelijk vooruit te betalen, dan wel een naar de mening van leverancier voldoende zekerheid te verstrekken.
Indien de leverancier voor of tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden duidelijke aanwijzingen ontvangt omtrent verminderde kredietwaardigheid van opdrachtgever, heeft de leverancier het
recht geen werkzaamheden te verrichten of niet meer te verrichten en wordt de som voor hetgeen reeds is gepresteerd, onmiddellijk opeisbaar, tenzij tot genoegen van leverancier door de
opdrachtgever tijdig zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de aannemingssom.
1. buiten het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de in artikel 20 vermelde rente, is leverancier gerechtigd van de opdrachtgever alle kosten te vorderen die door niet betaling van de
opdrachtgever zijn veroorzaakt, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke inningskosten.
2. de leverancier is verplicht de opdrachtgever schriftelijk tot betaling aan te manen: hierbij zal een betalingstermijn van 10 dagen in acht worden genomen.
3. indien de opdrachtgever na het verstrijken van deze termijn in gebreke blijft te betalen, is de leverancier gerechtigd:
a. buitengerechtelijke inningskosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Deze buitengerechtelijke inningskosten bedragen 12% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 50,--.
De leverancier is niet gehouden aan te tonen, dat hij in de uitgaven van buitengerechtelijke inningskosten is vervallen.
b. het hem toekomende bedrag in rechte te vorderen zonder enige nadere aanmaning tot betaling.
Indien de leverancier het faillissement van de opdrachtgever aanvraagt is laatstgenoemde, buiten het verschuldigde bedrag en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten,
tevens de kosten van de faillissementsaanvrage verschuldigd.
4. door de niet tijdige voldoening is de gehele schuld, ook het niet vervallen deel daarvan, terstond opeisbaar.
indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de leverancier gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende
overeenkomst voortvloeit, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens de leverancier te voldoen, alsmede in geval
van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht - al dan niet tot zekerheid - van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de
overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is de leverancier zonder enige nadere ingebrekestelling gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of ten dele te
ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd zijn recht van de opdrachtgever betaling te eisen van de overeengekomen
aannemingssom, verminderd met hetgeen daarin is berekend voor het niet geleverde of uitgevoerde gedeelte en met de eventueel reeds betaalde termijnen en verhoogd met vergoeding van
reeds door leverancier geleden en te lijden schade.
indien de leverancier in zijn aanbieding isolatieplaten opneemt, baseert hij zich ten aanzien van deze isolatieplaten op de gegevens die door de fabrikant of leverancier van deze platen aan hem zijn
verstrekt, wat betreft de gedragingen en eigenschappen van deze platen. De leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade te dier zake ontstaan.
op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk, waarbij alle geschillen hieruit voortvloeiend door de
bevoegde Nederlandse Rechter zullen worden beslist.
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