ALGEMENE VOORWAARDEN
1 Algemeen
De ten kantore van de Kamer van Koophandel te Hilversum, onder nummer 32058469 gedeponeerde algemene leverings- en
betalingsvoorwaarden gelden voor alle transacties en leveringen, terwijl een beroep of afwijking daarvan slechts rechtsgeldig
zal kunnen geschieden, indien zulks schriftelijk is overeengekomen. Deze voorwaarden prevaleren te allen tijde boven
eventuele voorwaarden van de opdrachtgever.
2 Aanbieding
Al onze aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend. Wij zijn eerstgebonden, nadat wij de opdracht schriftelijk of
op andere wijze aantoonbaar hebben aangenomen, danwel met de uitvoering ervan daadwerkelijk zijn aangevangen.
3 Levering
Overschrijding van levertijd door welke oorzaak dan ook zal de opdrachtgever nimmer recht geven op schadevergoeding,
ontbinding der opdracht of niet nakomen van enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met deze
opdracht samenhangende opdracht mocht voortvloeien. Wijziging in de omvang en/of hoedanigheid der opdracht dient door
de opdrachtgever binnen 2 dagen voor de aanvang der opdracht te worden voorgelegd.
4 Ontbinding
Onverminderd ons verder toekomende rechten, zijn wij gerechtigd. indien wij door overmacht zijn of worden gehinderd of
belemmerd de overeenkomst uit te voeren, om zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten
of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
Onder 'overmacht' wordt ten dele o.a. verstaan: oproer, werkstaking, brand, wateroverlast en andere storingen in ons bedrijf
waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd.
5 Prijs
Indien na datum van aanbieding de prijzen van overheidslasten, lonen, rechten, sociale lasten, vrachten of assurantiepremiën
een verhoging ondergaan, ook al is dit een gevolg van reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, dan zijn wij
gerechtigd, de bij de aanneming van de opdracht overeengekomen prijs, met inachtneming van de eventuele bestaande
wettelijke voorschriften, dienstovereenkomstig te verhogen.
6 Betaling
De betaling zal geschieden netto binnen 14 dagen na factuurdatum of binnen een andere, uitsluitend schriftelijk
overeengekomen termijn. Bij niet voldoening van de betalingsvoorwaarden hebben wij het recht een rentevergoeding in
rekening te brengen van 2% per maand over het factuurbedrag vanaf 30 dagen na factuurdatum. In geval van wanbetaling van
onze facturen kunnen wij, zulks te onzer beoordeling, de bijstand inroepen van een incassobureau. In welk geval alle daaruit
voortvloeiende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening komen van de opdrachtgever.
7 Aansprakelijkheid
De grenzen van ieder onderzoek of keuring worden bepaald door de technische mogelijkheden, tijd en kosten. Een onderzoek
of keuring is een vaststelling van de technische toestand op een bepaald moment. Dit betekent dat tijdens de uitvoering van
een opdracht geen onderdelen en/of installaties worden gedemonteerd of gedeformeerd. Waar mogelijk komt de beoordeling
van onderdelen en of installaties via metingen tot stand. Ieder onderzoek of keuring wordt naar beste weten en kunnen visueel
en uitwendig beoordeeld en uitgevoerd. Tijdens en opname zullen geen specifieke asbestcontroles uitgevoerd worden. Indien
men dit wel wenst is een afzonderlijk onderzoek door een gespecialiseerd asbest saneringsbedrijf noodzakelijk. Voor
gebreken en/of schade welke zich later eventueel toch openbaren, kan door ons, in welke vorm dan ook geen
aansprakelijkheid worden aanvaard.
8 Toepasselijk recht
Het Nederlandse recht is op al onze opdrachten en overeenkomsten van toepassing.
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