Algemene voorwaarden Oosterom Glasservice
Artikel 1: Definities
1. Rob Oosterom Glasservice wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als leverancier.
2. De wederpartij van leverancier wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als
opdrachtgever.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van opdracht tussen partijen.
4. De werkzaamheden die Rob Oosterom glasservice uitvoert zijn het verkopen en leveren van glas
alsmede het plaatsen van glas en het afmonteren en in voorkomende gevallen het uitvoeren van
schilderwerk.
Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,
overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens leverancier.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is
overeengekomen.
3. De
overeenkomst
bevat
voor
leverancier
steeds
inspanningsverplichtingen,
geen
resultaatsverplichtingen.
Artikel 3: Aanbiedingen, offertes en prijs
1. De aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is
genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan
geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk
anders zijn overeengekomen.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit
uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de prijs inclusief de
verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.
Artikel 4: Betaling
1. Betalingen vinden plaats zoals omschreven in de opdrachtbevestiging en / of (voor akkoord
verklaarde) offerte.
2. Indien partijen zijn overeengekomen dat er op basis van nacalculatie wordt gewerkt door
opdrachtnemer, zal opdrachtnemer tussentijds factureren naar de stand van het werk met een
specificatie van de kosten tot dat moment. De eindfactuur bevat alle kosten. Deze eindfactuur
moet opdrachtgever uiterlijk bij levering voldoen, tenzij partijen een ander betaalmoment zijn
overeengekomen.
3. Betaalt opdrachtgever niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan is
leverancier gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan.
4. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal leverancier tot invordering overgaan. De kosten met
betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze incassokosten
worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn
de vorderingen van leverancier op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
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6. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door leverancier, dan
is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan leverancier te betalen.
Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
1. De bij leverancier aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van
leverancier totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan
leverancier zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan,
heeft leverancier het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen
deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat
geval niet aan leverancier worden tegengeworpen.
3. Leverancier is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden
noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Leverancier verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan opdrachtgever geleverde zaken
te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen
diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet
conform afspraak is voldaan, heeft leverancier het recht van retentie. De zaak wordt dan niet
geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.
6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de
verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 6: Intrekking opdracht schilderwerk
1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan leverancier op elk gewenst moment te
beëindigen.
2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon
en de gemaakte onkosten van leverancier te betalen.
Artikel 7: Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen,
passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip
van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Leverancier stelt opdrachtgever
hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties heeft, licht leverancier opdrachtgever hierover vooraf schriftelijk in.
4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft leverancier daarbij aan in
hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium
tot gevolg heeft.
5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan leverancier geen meerkosten in
rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem
kunnen worden toegerekend.
Artikel 8: Monsters en modellen
1. Is aan opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed
slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te
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beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren
zaak wel daarmee zal overeenstemmen.
Artikel 9: Onderzoek, reclames
1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval
binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort opdrachtgever te
onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen
partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die
daaraan in het normale (handels-)verkeer gelden.
2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen
moeten binnen drie werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door opdrachtgever
schriftelijk bij leverancier worden ingediend. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving van de tekortkoming, zodat leverancier in staat is hierop adequaat te reageren.
3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft leverancier het recht om
óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en opdrachtgever een
creditnota te sturen voor dat deel van de prijs.
4. Is de termijn voor reclames verstreken, dan is leverancier niet meer gehouden tot herstel of
anderszins over te gaan.
5. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kleur, kwaliteit, aantal,
maat of afwerking kunnen niet aan leverancier worden tegengeworpen.
6. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan
wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
7. Na het verwerken van de goederen bij opdrachtgever worden geen reclames meer
geaccepteerd.
Artikel 10: Overmacht
1.
2.

3.
4.
5.

Kan leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst
voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade.
Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee leverancier
ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge
waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door opdrachtgever
kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en
oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand,
bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen,
transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van leverancier.
Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan
leverancier afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele
verplichtingen jegens leverancier voldoen, tenzij zulks aan leverancier te verwijten is.
Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft opdrachtgever het recht de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een
aangetekende brief.
Na annulering van de overeenkomst heeft leverancier recht op vergoeding van de door hem
gemaakte kosten c.q. uitgevoerde werkzaamheden voor zover opdrachtgever daardoor is
gebaat.

Artikel 11: Overdracht van rechten
1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding
met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
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Artikel 12: Verzekering
1. Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken adequaat te verzekeren en verzekerd te houden
tegen onder andere brand, ontploffings– en waterschade evenals diefstal.
2. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.
Artikel 13: Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de
uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende
geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag
wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
2. Indien de leverancier op basis van productaansprakelijkheid gehouden is om jegens de
leverancier tot vervanging of herstel over te gaan, wordt deze mogelijke claim aan
opdrachtgever overgedragen voor zover nodig.
3. Leverancier is niet gehouden tot vergoeding van (indirecte) gevolgschade.
Artikel 14: Aansprakelijkheid opdrachtgever
1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan leverancier verschuldigd
zijn.
2. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens
een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn.
Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de
(mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de
natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie,
onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten name van een
rechtspersoon dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is
gesteld.
Artikel 15: Garanties
1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Leverancier
garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal
functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken.
Deze garantie geldt voor een periode van twee (2) (of meer: invullen) kalenderjaren na
feitelijke ingebruikneming door koper.
2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen leverancier en opdrachtgever een zodanige
risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds
volledig voor rekening en risico van leverancier komen en dat leverancier zich ter zake een
inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin
geldt ook als de inbreuk bij opdrachtgever bekend was of bekend had kunnen zijn door het
verrichten van onderzoek.
3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig
of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – opdrachtgever of derden wijzigingen
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hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben
gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
4. Indien de door leverancier verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde
geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt
verstrekt.
5. In het bestek is omschreven welke garanties door aannemer aan opdrachtgever worden
verstrekt, met inbegrip van die garanties die door leveranciers en fabrikanten van bepaalde
bouwstoffen moeten worden afgegeven. Door derden afgegeven garanties worden tevens geacht
te zijn afgegeven door aannemer.
6. De ondernemer garandeert dat het uitgevoerde buitenschilderwerk:
a) Voldoende bescherming zal bieden tegen aantasting door weersinvloeden;
b) Voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond
gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren;
c) Wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem en/of materialen volgens
de voorschriften van de fabrikant.
7. De ondernemer garandeert dat het uitgevoerde binnenschilderwerk:
a) Voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de
ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal
verweren;
b) Wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem en/of materialen
volgens de voorschriften van de fabrikant. De garantie wordt gegeven voor een periode van
vier jaar.
8. De ondernemer garandeert dat het isolerende dubbelglas wordt geplaatst volgens de van
toepassing zijnde normen en praktijkrichtlijnen. Onverminderd de door de fabrikant gegeven
garantie op het isolerende dubbelglas, garandeert de ondernemer dat gedurende een periode
van tien jaar na plaatsing van het glas geen vermindering van doorzicht door stofaanslag of
condensatie tussen de bladen van geplaatst isolerend dubbelglas zal plaatsvinden. Buiten de
garantie vallen mechanische breuk en thermische breuk, bijvoorbeeld door plaatselijk
opwarming wat veroorzaakt kan worden door gedeeltelijk beplakken, beschilderen van de ruit,
te dicht tegen de ruit geplaatste verwarming en/of hangende zonwering, condensvorming aan
de kamer- of buitenzijde van de ruit, interferentie verkleuring als gevolg van ongelijke
glasdikte.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht
van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.
2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen
onverminderd van kracht.
3. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de
bevoegde rechtbank.
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