Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
van Bouwburo W. Panen b.v.

Artikel 1.Toepasselijkheid.
1.0. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en/of opdrachten als bedoeld in deze voorwaarden. Andere voorwaarden zijn
uitsluitend van toepassing indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel 2. Aanbiedingen.
2.1. Al onze aanbiedingen geschieden geheel vrijblijvend, de prijsberekeningen en voorwaarden gelden uitsluitend voor de opgegeven werkzaamheden en gedurende het aangegeven
tijdvak, echter met een maximum van 1 maand na de offertedatum.
2.2. De bij de aanbieding verstrekte gegevens en ramingen zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk en schriftelijk wordt
bevestigd.
2.3. Aanbiedingen, met inbegrip van alle overige beschikbaar gestelde gegevens blijven ons eigendom en mogen zonder onze toestemming niet aan derden worden doorgegeven of
ter inzage worden verstrekt.
Artikel 3. Opdracht.
3.1. Een opdracht komt slechts tot stand:
a. indien de door ons uitgebrachte opdrachtbevestiging door de opdrachtgever ondertekend te onzen kantore is ontvangen en wij niet binnen 10 dagen nadien deze schriftelijk
hebben ontkend.
b. indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever, voor wat betreft het nakomen van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de opdracht, door onze bankrelaties zijn bevestigd.
c. indien een mondelinge opdracht door ons wordt aanvaard, kan als de hierop betrekking hebbende factuur niet binnen 10 dagen is geretourneerd deze opdracht niet worden
ontkend.
3.2. Opdrachten die door ons zijn aanvaard kunnen door geen der partijen worden geannuleerd, tenzij met wederzijds goedvinden en behoudens de betreffende bepalingen van deze
algemene voorwaarden.
Artikel 4. Omvang opdracht.
4.1. De opdracht omvat de werkzaamheden, zoals die in de aanbieding staan omschreven.
4.2. Van de oorspronkelijke geaccepteerde offerte afwijkende bepalingen c.q. voorwaarden gelden alleen als deze schriftelijk zijn overeengekomen. Tot meer en/of minderwerk zijn
wij alleen na schriftelijke bevestiging gehouden.
4.3. De opdrachtgever dient zich ter beschikking te houden voor mondeling overleg ter zake van uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, zulks naarmate wij daaraan
behoefte hebben. Voor besprekingen met opdrachtgever of door hem aan te wijzen derden, die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn, houden ook wij ons beschikbaar.
Artikel 5. Honorarium.
5.1. Onze aanbiedingen zijn gebaseerd op een aanneemsom, gefixeerd uurtarief of een anderszins bepaald honorarium.
Tenzij in de aanbieding anders bepaald, komen naast het geldend honorarium voor rekening van onze opdrachtgever alle verschotten zoals: reiskosten, lichtdruk- en kopieerkosten
etc., zulks op basis van de werkelijk gemaakte kosten tenzij in de aanbieding anders geregeld zullen tussentijdse facturen worden gezonden, ter keuze van ons gebaseerd op een
zodanig deel van het kostenbudget als met de stand van onze werkzaamheden overeenkomt, danwel bedoeld als voorschot op de einddeclaratie.
5.2. Voor de juistheid van het aantal gewerkte uren is onze administratie beslissend, behoudens de bevoegdheid van de opdrachtgever tegenbewijs te leveren.
5.3. Elke betaling dient plaats te vinden binnen de termijn op de factuur vermeld en bij gebreke van die vermelding binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige korting of
schuldvergelijking.
Als plaats voor de betaling geldt ons kantoor te Ammerzoden, of onze bankier, of de postbank, een en ander als aangegeven op de factuur.
Indien opdrachtgever niet betaald heeft binnen de hierboven omschreven termijn, zal hij jegens ons van rechtswege in verzuim en gebreke zijn, zonder dat sommatie of
ingebrekestelling onzerzijds vereist is.
Voorts zal opdrachtgever van rechtswege en zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is, reeds voor het verstrijken van voormelde betalingstermijn jegens ons in verzuim en
in gebreke zijn, indien opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement verklaard wordt.
In alle gevallen waarin opdrachtgever jegens ons in verzuim is, heeft dit verzuim van rechtswege deze gevolgen:
a. over de hoofdsom of het niet afgeloste deel daarvan is opdrachtgever van de dag van het verzuim af tot de dag der algehele voldoening aan ons een rente verschuldigd van 1%
per maand, echter met een minimum van 4% rente boven de rente van het promessedisconto van de Nederlandse Bank, ten dage van het intreden van het verzuim, op jaarbasis,
doch per dag opeisbaar;
b. alle kosten zowel gerechtelijke als buiten gerechtelijke, die voortvloeien uit het verzuim van opdrachtgever, komen te zijnen laste, dit alles bedragende ten minste 15% van de
hoofdsom en de ex. artikel 5.3 sub a. verschuldigde rente, met een minimum van 150,- euro vermeerderd met de daarover verschuldigde BTW.
5.4. Al onze prijzen worden verhoogd met omzetbelasting.
5.5. Tarieven en opdrachten worden binnen van overheidswege gestelde grenzen periodiek herzien, in beginsel op 1 januari en 1 juli van elk jaar, aan de hand van lonen en kosten.
Artikel 6. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
6.1. De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van bouwkundige constructies en voor alle bij gebleken gebreken daaruit
voortvloeiende acties van derden. Iedere aansprakelijkheid te dezer zake sluiten wij uit.
De opdrachtgever dient ons in voorkomende gevallen te vrijwaren voor verhaalacties voor derden.
6.2. Wij aanvaarden tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijkheid voor de schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen van ons of ons personeel bij de
uitvoering van de opdracht begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden, bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid
en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden. Aansprakelijkheid t.a.v. afwijkingen van door ons begrote en werkelijke kosten zijn ten alle tijden uitgesloten. Alle
andere aansprakelijkheid wordt door ons uitgesloten.
6.3. Wij zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen, die opdrachtgever heeft onderkend of had kunnen onderkennen, of voor handelingen door of vanwege opdrachtgever in verband
met de desbetreffende opdracht zonder onze toestemming verricht.
6.4. Onze verplichting tot vergoeding van kosten, schade en interest is altijd beperkt tot de helft van het bedrag van het ons toekomende honorarium als bedoeld in artikel 5.
6.5. In geen geval aanvaarden wij aansprakelijkheid voor schade ontstaan na verloop van 3 jaar na beëindiging van de opdracht.
6.6. Wij zijn gerechtigd de schade op eigen kosten te doen beperken of ongedaan te maken.
6.7. De opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van aanspraken en schadevergoeding welke derden te onzen laste maken, wegens schade
veroorzaakt door of ten gevolge van door ons in opdracht van hem verrichte werkzaamheden.
6.8. Indien de opdrachtgever de risico's aan enig werk verbonden door verzekering aan een ander overdraagt, is hij gehouden ons te vrijwaren voor toepassing van enig regresrecht
vanwege de verzekeraar.
Artikel 7. Uitstel.
7.1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komt bij uitstel van de opdracht of een gedeelte daarvan aan ons een zodanig gedeelte van het honorarium en
voorschotten toe als met de stand van onze werkzaamheden overeenkomt, waarbij de bepaling van artikel 5.2. onverkort geldt.
Artikel 8. Herroeping.
8.1. Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht al dan niet na uitstel herroept, is hij aan ons verschuldigd een zodanig gedeelte van het honorarium als met de stand van de
werkzaamheden overeenkomt, verhoogd met 30% van het totale honorarium waarop wij bij volledige voltooiing van de opdracht recht zouden hebben, alles onder toepassing van de
bepalingen van artikel 5.
Artikel 9. Beëindiging en opschorting.
9.1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met ons gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede ingeval van
faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging, om welke reden dan ook - beslag inbegrepen -, of liquidatie van diens bedrijf, wordt hij geacht van
rechtswege in gebreke te zijn en zijn wij gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, elke opdracht geheel of ten dele te beëindigen, onverminderd de ons
verder toekomende rechten.
9.2. Bij beëindiging als bedoeld in dit artikel komt ons een zodanig deel van het honorarium toe als met de stand van onze werkzaamheden ten tijde van de beëindiging overeenkomt,
alsmede bij wijze van gefixeerde schadevergoeding, 50% van het honorarium waarop bij volledige voltooiing van de opdracht door ons aanspraak gemaakt had kunnen worden.
Artikel 10. Auteursrecht, recht van tekening en model.
10.1. Tekeningen en modellen door ons ingevolge een opdracht gemaakt blijven ons eigendom, evenals het auteursrecht, opdrachtgever heeft uitsluitend toestemming voor het
gebruik hiervan binnen de betreffende opdracht, vermenigvuldigen of afgeven aan derden is zonder onze toestemming niet toegestaan.
Een door ons vervaardigd model kan door ons, op kosten van de opdrachtgever, worden gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor Tekeningen en Modellen te 's-Gravenhage. De
opdrachtgever heeft het recht en de licentie om de door ons vervaardigde tekeningen en modellen te gebruiken binnen het kader van de verstrekte opdracht.
10.2. Wij behouden ons het recht voor op octrooieerbare uitvindingen, door ons bij de uitvoering van de opdracht gedaan, octrooi aan te vragen. Indien de opdrachtgever een octrooi
aanvraagt of moet aanvragen, geschiedt dit op onze naam en voor onze rekening.
De opdrachtgever heeft de licentie om de door ons gedane uitvinding te gebruiken binnen het kader van de verstrekte opdracht.
10.3. De opdrachtgever zal op zijn kosten alle nodige maatregelen nemen, zowel in als buiten rechte, tot stopzetting van elke inbreuk door derden op ons auteursrecht, ons
uitsluitend recht op tekening en model en /of octrooirecht dan wel slaafse nabootsing van ons ontwerp, zulks tenzij de tekeningen en/ of het model originaliteit respectievelijk
onderscheidend vermogen ontberen dan wel inbreuk lijken te maken op enig intellectueel eigendomsrecht van een ander, alsmede indien bedoelde derde(n) geen verhaal blijkt (blijken)
te bieden.
10.4. De opdrachtgever dient ons te vrijwaren tegen alle aanspraken en schadevorderingen indien de gevolgde werkwijze, tekeningen, model of tekst door de opdrachtgever zijn
bepaald.
Artikel 11. Overmacht.
11.1. Ingeval van verhindering in de uitvoering van de opdracht ten gevolge van overmacht zijn zowel de opdrachtgever als wij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de
uitvoering van de opdracht op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te beëindigen.
Artikel 12. Toepasselijk recht.
12.1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, ook die met buitenlandse opdrachtgevers, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 13. Geschillen.
13.1. Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd) welke tussen de opdrachtgever of zijn rechtverkrijgenden en ons
mochten ontstaan, naar aanleiding van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zal uitsluitend en in hoogste instantie worden beslecht door de bevoegde
rechter in het Arrondissement Arnhem.
Ammerzoden 7 juni 2004
W.M. Panen
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