Algemene leveringsvoorwaarden Boerhof Projecten B.V.
Artikel 1 – De toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Boerhof Projecten B.V., hierna te noemen
Boerhof.
Artikel 2 – Offertes
1.
Offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende één maand.
2.
Offertes voor sloopwerk hebben altijd betrekking op één laag nietasbesthoudende vloerbedekking (tenzij anders vermeld).
3.
Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke of mondelinge
aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever.
Artikel 3 – Aflevering
1.
Werkzaamheden vinden plaats op maandag t/m vrijdag tussen
07.30 en 16.30 uur.
2.
Noodzakelijke ontruimingen, onderbrekingen en/of belemmeringen
en/of afwijking van de overeengekomen planning danwel volgorde,
zijn voor rekening van de opdrachtgever. Vertragingen welke niet
aan Boerhof zijn toe te rekenen worden tegen geldende uurtarieven in rekening gebracht.
3.
Indien de opdrachtgever de zaken niet op de overeengekomen
datum in ontvangst neemt, komen de daardoor veroorzaakte kosten van opslag voor zijn rekening.
4.
Zonwering wordt standaard exclusief elektrische aansluiting geleverd.
5.
Brandkasten worden uitsluitend op de begane grond afgeleverd,
achter de eerste deur.
6.
Een overeengekomen levertijd of opleveringstermijn is nimmer
een fatale termijn.
7.
Het is Boerhof toegestaan zaken in gedeelten te leveren en elk
gedeelte afzonderlijk te factureren.
8.
Verpakkingsmateriaal wordt door Boerhof meegenomen. Er wordt
bezemschoon opgeleverd.
Artikel 4 – Algemene eisen
1.
De omgevingstemperatuur dient tenminste 18 graden C te zijn. De
vloertemperatuur dient minimaal 15 graden C te zijn. De relatieve
luchtvochtigheid is minstens 40% en hoogstens 70%.
2.
De te stofferen en/of in te richten ruimtes dienen leeg, droog en
bezemschoon te zijn. Eventuele brandmelders zijn uitgeschakeld.
3.
Bij verdiepingen dient verticaal transport aanwezig te zijn, dat
voor rekening komt van de opdrachtgever. Ingeval van levering
van meubilair dient er een lift te zijn die groot genoeg is voor een
palletwagen en hoog genoeg voor een kast op een transportwagentje. Extra inhuismateriaal komt voor rekening van opdrachtgever.
4.
Water en elektra zijn binnen handbereik en komen voor rekening
van de opdrachtgever.
5.
Er is een parkeermogelijkheid direct bij het pand. Parkeerkosten
komen voor rekening van de opdrachtgever.
6.
Er dient een deugdelijke, goed afsluitbare opslagmogelijkheid voor
materiaal en gereedschap te zijn, die exclusief ter beschikking van
Boerhof staat.
Artikel 5 – Technische eisen
1.
Dekvloeren moeten vrijdragend, voldoende geventileerd, schoon,
stof- en vetvrij, droog en blijvend droog druk- en trekvast en vlak
zijn en voldoende ruw voor een goede aanhechting. NEN 2741 en
NEN 2747 zijn van toepassing.
2.
Kanaalplaatvloeren dienen aan de onderzijde ingeboord te
zijn/worden.
3.
Renovatievloeren waarop waterkitresten worden aangetroffen
dienen gestraald te worden.
4.
Indien er in opdracht van de opdrachtgever in wanden of vloeren
moet worden geboord, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor
het aanwijzen van de plekken waar leidingen en kabels lopen.
Artikel 6 – Monsters, eigenschappen
1.
Indien door Boerhof een monster, model of voorbeeld is getoond
of verstrekt, geldt dit slechts als aanduiding. De te leveren zaken
kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.
2.
Indien het gaat om tapijt van stukverf-kwaliteit is een gering
kleurverloop tussen (en in) de banen toegestaan.
3.
Bij gedessineerd tapijt dient rekening te worden gehouden met
een gering dessinverloop, zoals bowing (dit is een afwijking op de
haaksheid).
Artikel 7 – Garantie
1.
Op de geleverde goederen geldt uitsluitend de garantie zoals die
door de fabrikant is afgegeven. Voor de door Boerhof uitgevoerde
werkzaamheden geldt een garantietermijn van één jaar.
2.
Ingeval van een op lid 1 gebaseerde garantieaanspraak is Boerhof
verplicht binnen redelijke termijn het gebrek naar haar keuze op
te lossen door de zaak te herstellen of deze te vervangen.

3.

Iedere garantie vervalt indien de opdrachtgever de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling of het niet of onjuist onderhouden van de geleverde zaak.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
1.
De door Boerhof afgeleverde zaken blijven haar eigendom totdat
de opdrachtgever alle verplichtingen welke uit de overeenkomst
voortvloeien is nagekomen.
2.
De opdrachtgever is niet bevoegd de zaken te verpanden of hier
enig ander recht op te vestigen. Indien derden enig recht op de
zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te melden.
3.
Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er
gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Boerhof gerechtigd de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de
opdrachtgever of derden weg te halen of weg te doen halen. De
opdrachtgever is verplicht toegang te verschaffen.
Artikel 9 – Keuring / Klachttermijn
1.
De opdrachtgever dient de zaken direct bij aflevering of bij oplevering van het werk door Boerhof te (laten) onderzoeken.
2.
Worden er gebreken of tekortkomingen geconstateerd, dan dient
de opdrachtgever deze binnen twee dagen na aflevering/oplevering schriftelijk aan Boerhof te melden.
3.
Overschrijding van deze termijnen leidt tot het vervallen van alle
aanspraken van de opdrachtgever, met inbegrip van aanspraken
op herstel en/of schadevergoeding.
Artikel 10 – Betaling
1.
Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Verrekening is niet toegestaan.
2.
Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever een
vertragingsrente van anderhalf procent voor elke maand (een gedeelte van een maand daarbij voor een volle maand te rekenen)
over het niet tijdig betaalde bedrag verschuldigd. Daarnaast worden buitengerechtelijke incassokosten berekend van 15% van de
hoofdsom met een minimum van € 500,-. Ingeval van een gerechtelijke procedure komen alle kosten daarvan voor rekening van de
opdrachtgever.
3.
Vorderingen zijn geheel en onmiddellijk opeisbaar indien:
a) de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of
indien hij surséance van betaling aanvraagt;
b) er executoriaal beslag wordt gelegd op roerende en/of onroerende zaken, vorderingen of andere bezittingen van de opdrachtgever.
Artikel 11 – Aansprakelijkheid
1.
In voorkomend geval zal de opdrachtgever Boerhof schriftelijk in
gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om de schade te herstellen c.q. het gebrek op te heffen.
2.
Boerhof is aansprakelijk voor zaak- en/of letselschade die de
opdrachtgever lijdt en die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg
is van een aan Boerhof toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen
Boerhof verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
3.
Niet voor vergoeding in aanmerking komt iedere vorm van indirecte schade, waaronder bedrijfsschade en gederfde winst.
Artikel 12 – Overmacht
1.
Overmacht betreft alle omstandigheden, die de nakoming van de
verbintenis verhinderen en die niet aan Boerhof zijn toe te rekenen. Hieronder zijn mede begrepen stakingen in andere bedrijven,
wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Boerhof,
een gebrek aan de benodigde grondstoffen en andere voor het tot
stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken
of diensten, stagnatie bij toeleveranciers en algemene vervoersproblemen.
2.
Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Boerhof opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming niet
mogelijk is langer duurt dan één maand, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat er in dat geval
een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3.
Indien Boerhof al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen,
is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren.
Artikel 13 – Geschillen
1.
Elk geschil tussen partijen wordt beslecht door de rechtbank Zwolle-Lelystad.
2.
Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands
Recht van toepassing.

