Algemene
Voorwaarden
Artikel 1 Definities
1.Onder de ‘opdrachtnemer’ wordt verstaan: Tuinhoutcentrum Axel, gevestigd te 4571 LR Axel,
aan de Noordpolderstraat 1, zijnde een eenmanszaak.
2.Onder de ‘opdrachtgever’ wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de
opdrachtnemer een overeenkomst aangaat.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst
tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer.
2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de
opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door de opdrachtnemer derden dienen te
worden betrokken.
3.De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden door de opdrachtnemer van de hand gewezen.
4.Afwijking van de algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij vooraf uitdrukkelijk
schriftelijk tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer overeen zijn gekomen.
5.De nietigheid van enige bepaling uit deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de
overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet aan.
6.De opdrachtnemer heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze nieuw te gelden
voorwaarden zullen aan de opdrachtgever schriftelijk bekend worden gemaakt.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
1.Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een
termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de
offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.Het aanbod geeft de plaats en het aanvangstijdstip van het werk aan. Tevens geeft het aanbod
inzicht in de duur en de prijs van de werkzaamheden. Wanneer er een uitvoeringstermijn en/of
totaalprijs wordt geïndiceerd, kan de opdrachtgever daaraan geen rechten ontlenen.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst
1.De overeenkomst komt eerst tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk het aanbod om
de overeenkomst aan te gaan aanvaarden. De opdrachtgever ontvangt van de opdrachtnemer, ook
bij mondeling aanvaarding van het aanbod, een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst en
partijen zijn vanaf dat moment aan de overeenkomst gebonden.
2.Opdrachtnemer kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
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Artikel 5 Duur en wijziging overeenkomst
1.De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde
tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen schriftelijk anders
overeenkomen.
2.Op grond van gewichtige redenen, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te wijzigen.
De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijzigingen van de overeenkomst, daaronder
begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de opdrachtnemer besluit om binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs te verhogen heeft de opdrachtgever
die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf de mogelijkheid om de overeenkomst te
ontbinden.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
1.Opdrachtnemer heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
2.De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die op enigerlei
wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
3.Opdrachtgever stelt de opdrachtnemer in de gelegenheid het werk te verrichten.
4.Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer tijdig kan beschikken over het volledige bestek,
over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de
overige voor het werk benodigde gegevens, al dan niet op verzoek van opdrachtnemer.
5.Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de
uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat,
dient de opdrachtgever de opdrachtnemer daarvan tijdig in kennis te stellen.
6.Opdrachtgever verschaft aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit). De kosten hiervan en van het benodigde verbruik zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en opzegging
1.De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit
de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of wanneer na het sluiten van de overeenkomst de opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat
de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, of wanneer de opdrachtgever bij het sluiten
van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, of wanneer zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de opdrachtnemer kan
worden gevergd, of wanneer zich een overmacht situatie voordoet.
2.Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is de opdrachtnemer gerechtigd
tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, die daardoor direct en indirect zijn
ontstaan.
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3.Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtnemer, zal de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Wanneer het tussentijds eindigen niet aan de opdrachtnemer is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht
aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de
daarvoor door de opdrachtnemer genoemde termijn te voldoen, tenzij de opdrachtnemer anders
aangeeft.
4.In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van
de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever
niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de opdrachtnemer vrij om de
overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst
te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling. De vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn in dat geval
onmiddellijk opeisbaar.
5.Indien de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt, dan zullen de daarvoor bestelde of
gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan
en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Tussentijds opzegging is niet mogelijk voor de opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wanneer het gaat om een overeenkomst voor bepaalde tijd.

Artikel 8 Oplevering
1.Wanneer partijen een datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op deze datum opgeleverd. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen,
wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.
2.Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer de opdrachtnemer aan de opdrachtgever
heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en de opdrachtgever vervolgens het werk heeft aanvaard, of wanneer de opdrachtgever het object waaraan het werk is verricht in gebruik neemt, met
dien verstande, dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd. Het werk wordt tevens als opgeleverd beschouwd wanneer de opdrachtgever de eindfactuur heeft betaald.
3.De kennisgeving van de opdrachtnemer dat het werk klaar is om te worden opgeleverd kan
bestaan uit een schriftelijke of mondelinge mededeling dan wel uit het toezenden van een eindfactuur.
4.De overeengekomen opleveringstermijn is geen fatale termijn. Bij overschrijding van de opleveringstermijn dient opdrachtgever opdrachtnemer middels een ingebrekestelling de gelegenheid te
bieden om diens verplichtingen alsnog binnen een redelijke termijn na te komen.
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Artikel 9 Betaling en incassokosten
1.De opdrachtnemer kan van de opdrachtgever betaling van een voorschot verlangen van maximaal 50% van het begrote bedrag.
2.Betaling van de (voorschot)factuur dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd,
tenzij schriftelijk anders door de opdrachtnemer aangegeven. De opdrachtnemer is gerechtigd om
periodiek te factureren. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
3.Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd. Voor zover
de opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep op bedrijf, maakt de opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximale toegestane vergoeding ter zake
van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het
Besluit vergoeding voor buitengelijke incassokosten. Voor zover de opdrachtgever wel handelt in
de uitoefening van een beroep op bedrijf dan maakt opdrachtnemer aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld
op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom voor iedere gedeeltelijke of
volledig onbetaald gelaten factuur. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf
het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud, garanties en onderzoek
1.Opdrachtnemer blijft eigenaar van de geleverde zaken totdat opdrachtgever aan alle verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan. Het risico gaat bij aflevering over op opdrachtgever.
2.De door opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die
daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn
3.De in lid 2 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door opdrachtnemer verstrekte garantie
een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die
door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
4.Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek voortvloeit uit onoordeelkundig of
oneigenlijk gebruik daarvan of bij onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en/
of door derden dan wel wanneer opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht of indien de zaken werden bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Evenmin
komt aanspraak op garantie toe indien het gebrek het gevolg is van omstandigheden waar opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen.
5.De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Eventuele gebreken dienen onverwijld na
ontdekking schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld.
6.Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan
integraal voor rekening van de opdrachtgever.
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Artikel 11 Aansprakelijkheid
1.De opdrachtnemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op
het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, maar niet heeft gemeld.
2.In alle andere gevallen is de opdrachtnemer slechts ingeval van opzet of grove schuld van de
opdrachtnemer zelf.
3.De opdrachtnemer wijst alle aansprakelijkheid, voor zover wettelijk aanvaardbaar, van welke
aard dan ook af, waaronder, maar niet beperkt tot de aansprakelijkheid die ontstaat doordat de
opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of die ontstaat door enigerlei handelen of nalaten van de opdrachtgever. Opdrachtnemer wijst tevens de aansprakelijkheid af die voortvloeit uit overmacht situaties of andere
omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de opdrachtnemer en die niet aan hem
redelijkerwijs kunnen worden toegerekend.
4.De opdrachtnemer kan uitsluitend worden aangesproken voor directe schade. Onder directe
schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van
de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de opdrachtnemer toegerekend kunnen worden, en tot slot de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming
of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5.De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
6.Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order,
althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7.De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der
uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen
1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de opdrachtgever partij is, is uitsluitend het Nederlands recht
van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2.De geschillen in eerste aanleg zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van
de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg waarbij voor beide partijen de mogelijkheid van beroep is voorbehouden. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij
zich in het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13 Vindplaats algemene voorwaarden
1.Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Terneuzen en te vinden op
http://www.tuinhoutcentrumaxel.nl. Van toepassing is steeds de actuele online versie c.q. de versie
zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met de opdrachtnemer.
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