ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ELECTRO KIERKELS B.V.
Artikel 1
Toepasselijkheid
1.
In deze voorwaarden wordt Electro Kierkels B.V. aangeduid als opdrachtgever, zijnde degene die deze voorwaarden hanteert, terwijl de
wederpartij, zijnde de natuurlijke of rechtspersoon met wie Electro Kierkels B.V. contracteert dan wel aan wie Electro Kierkels B.V.
offreert, wordt aangeduid als opdrachtgever.
2.
Tenzij (schriftelijk) anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en prijsopgaven door
opdrachtnemer en op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
3.
Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van kracht indien en voor zover schriftelijk door opdrachtnemer en
opdrachtgever overeengekomen. Deze afwijkingen en/of aanvullingen zullen slechts betrekking hebben op de betrokken overeenkomst,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
4.
De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de
toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
5.
Standaardvoorwaarden van opdrachtgever gelden niet, tenzij deze door opdrachtnemer zijn aanvaard.
Artikel 2
Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomst
1.
Alle aanbiedingen en prijsopgaven van opdrachtnemer zijn 30 dagen geldig en vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer zulks in de aanbiedingen
of prijsopgaven uitdrukkelijk anders heeft vermeld.
2.
De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer de hem opgedragen
werkzaamheden mondeling dan wel schriftelijk aanvaardt of met de uitvoering daarvan op een voor opdrachtgever kenbare wijze
aanvangt.
3.
Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verrichten van werkzaamheden, wordt de
overeenkomst aangegaan voor een periode van één jaar, tenzij een andere periode uitdrukkelijk wordt overeengekomen. De duur wordt
telkenmale stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij opdrachtnemer of opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk
beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de desbetreffende periode. Opzegging dient te
geschieden bij aangetekende brief of bij brief met ontvangstbevestiging.
Artikel 3
Prijs en betaling
1.
De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de voor opdrachtnemer gelden prijzen, kosten van materialen en lonen op de dag van
offerte.
2.
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.
Indien de voor opdrachtnemer geldende prijzen, kosten van materialen en /of lonen in de periode tussen datum offerte en datum
aflevering wijzigen, heeft opdrachtnemer het recht de overeengekomen prijzen te wijzigen. Indien de prijswijziging een prijsverhoging
binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst inhoudt, heeft opdrachtgever, zijnde een natuurlijk persoon, het recht om de
overeenkomst te ontbinden. De betaling van een eventuele meerprijs zal geschieden gelijk met die der hoofdsom respectievelijk de laatste
termijn daarvan.
4.
Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de dop de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van
specifieke condities zal opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of
opschorting uit welken hoofde dan ook, behoudens voor zover bij rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat opdrachtgever een verrekenbare
tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.
5.
Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever in verzuim zijn
zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Alsdan is opdrachtgever aan opdrachtnemer over het openstaande bedrag rente ad 1% per
maand verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening.
6.
Wanneer door opdrachtnemer ten aanzien van bepaalde uitgevoerde werkzaamheden betaling van de hoofdsom of een gedeelte daarvan
in een aantal termijnen aansluitend op de datum van levering of facturering wordt toegestaan, zal de omzetbelasting over het totale
bedrag der vergoeding tegelijk met de eerste termijn opeisbaar zijn.
7.
Betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare
facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 4
Zekerheid
1.
Opdrachtnemer is gerechtigd bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid te bedingen van opdrachtgever.
2.
Na het sluiten van de overeenkomst kan opdrachtnemer zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever zijn
betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang opdrachtgever weiger of niet in staat is zekerheid te stellen, is opdrachtnemer
gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
Artikel 5
Levering
1.
Opdrachtnemer zal bij de uit te voeren werkzaamheden jegens opdrachtgever de uiterste zorg betrachten.
2.
De overeengekomen werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in het bedrijf van opdrachtnemer of in het bedrijf van opdrachtgever.
Verzending en vervoer geschieden voor rekening en risico van opdrachtgever ook indien deze door opdrachtnemer worden uitgevoerd of
verzorgd.
3.
Indien opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken de noodzakelijke
gegevens ter beschikking van opdrachtnemer stelt, heeft opdrachtnemer het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst
en heeft opdrachtnemer het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van leverancier in rekening te brengen.
4.
Opdrachtgever is verplicht de gekeurde zaken in ontvangst te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het
moment waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken
van informatie of instructies, noodzakelijk voor het in ontvangst nemen, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van
opdrachtgever.
5.
Opdrachtnemer kan de van opdrachtgever ontvangen zaken en gegevens alsmede de resultaten van de door opdrachtnemer uitgevoerde
werkzaamheden onder zich houden totdat opdrachtgever alle verschuldigde bedragen heeft voldaan.
Artikel 6
Termijnen
1.
Alle door opdrachtnemer vastgestelde (lever)termijnen zijn naar beste weten en bij benadering vastgesteld op grond van de gegevens die
bij het aangaan van de overeenkomst aan opdrachtnemer bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
(Lever)termijnen zijn derhalve nimmer fatale termijnen.
2.
Het is opdrachtnemer toegestaan werkzaamheden in gedeelten te verrichten, voor zover de aard van de dienst zich hiertegen niet verzet.
Indien de dienst in gedeelten wordt verricht, is opdrachtnemer gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
Artikel 7
Wijziging en meerwerk
1.
Indien partijen overeenkomen dat de te uit te voeren werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd, aanvaardt opdrachtgever dat de
levertermijn en voltooiing van de dienstverlening daardoor kan worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal opdrachtgever daaromtrent zo
spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
2.
Indien voor de te uit te voeren werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, zal opdrachtnemer opdrachtgever tevoren inlichten, indien
een uitbreiding of wijziging als hiervoren bedoeld tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs wordt beïnvloed.

Artikel 8
Overmacht
1.
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen of onmogelijk maken en die niet aan
opdrachtnemer zijn toe te rekenen.
2.
Onder overmacht zullen mede zijn begrepen: niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden van wie opdrachtnemer
afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, stakingen, brand, machinedefecten en/of storingen aan machines (computers hieronder
begrepen), maatregelen van enige overheid, epidemieën, het verloren gaan van gegevens in de ruimste zin van het woord, waterschade,
oorlog, mobilisatie en alle overige omstandigheden die enige vorm van overmacht opleveren waardoor de nakoming van de overeenkomst
tijdelijk wordt verhinderd.
3.
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Opdrachtnemer zal gerechtigd zijn te
zijner keuze hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst te ontbinden door middel van een
aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging. De bevoegdheid van de opdrachtnemer tot ontbinding ontstaat eerst indien de
belemmering langer dan een maand na de datum van het ontstaan van de belemmering heeft geduurd.
4.
Opdrachtnemer is gehouden opdrachtgever onverwijld te waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht voordoet. Alsdan en
evenzo heeft ook opdrachtgever het recht de overeenkomst, indien de belemmering langer dan een maand na de datum van het ontstaan
van de belemmering heeft geduurd, te ontbinden door middel van een aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging, mits deze
kennisgeving van ontbinding wordt ontvangen voor beëindiging van de overmachtsituatie en zonder dat in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding bestaat. Bij beëindiging van de overmachtsituatie zal opdrachtnemer opdrachtgever terstond informeren. Na de datum
van melding van beëindiging van de overmachtsituatie ontvangen kennisgevingen, inhoudende ontbinding van de zijde van de
opdrachtgever, worden geacht niet te zijn verzonden. Opdrachtnemer zal gerechtigd zijn de overeenkomst verder uit te voeren en zal
hiervan de opdrachtgever op de hoogte brengen.
5.
Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan
haar verplichtingen kan voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd het reeds geleverde dan wel verrichte afzonderlijk te factureren en is
opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Het in dit lid bepaalde geldt niet indien het geleverde dan wel verrichte geen
zelfstandige waarde heeft.
Artikel 9
Industriële en intellectuele eigendom
Alle rechten van industriële en intellectuele aard met betrekking tot van opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikt werkwijzen,
rapporten, (computer)programma’s, etc., blijven, zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend
eigendom van opdrachtnemer.
Artikel 10
Gebreken en klachttermijn
1.
Opdrachtgever dient de door opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden na voltooiing en na retournering van de gekeurde zaken zo
spoedig mogelijk te onderzoeken. Hierbij dient opdrachtgever na te gaan of de geleverde dienst aan de overeenkomst beantwoordt.
2.
Worden tekorten geconstateerd, dient opdrachtgever deze binnen acht dagen na aflevering schriftelijk aan opdrachtnemer te melden.
3.
Gekeurde zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worde geretourneerd.
4.
Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.
Artikel 11
Beëindiging van de overeenkomst
Onverminderd de elders in deze voorwaarden aan de opdrachtnemer verleende ontbindings- of opschortingbevoegdheid heeft
opdrachtnemer, indien opdrachtgever enige verplichting uit een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst niet, niet tijdig, onvoldoende
of onvolledig nakomt, niet tijdig de toegezonden declaraties betaalt, zijn faillissement of surséance van betaling heeft aangevraagd of
diens faillissement of surseance van betaling is aangevraagd door een derde, getroffen wordt door beslag op een of al zijn goederen, zijn
eventueel bedrijf of beroep geheel of gedeeltelijk stillegt of liquideert, dan wel aan een derde overdraagt, het recht om de uitvoering van
de desbetreffende overeenkomst op te schorten dan wel geheel of gedeeltelijk ontbonden te achten door verzending aan opdrachtgever
van de aldus luidende schriftelijke kennisgeving bij aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging zonder dat rechterlijke
tussenkomst nodig is, een en ander onverminderd de aan opdrachtnemer toekomende rechten tot schadevergoeding wegens ontbinding
geleden.
Artikel 12
Buitengerechtelijke kosten
Is opdrachtgever in verzuim met het nakomen van één of meer zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend volgens het tarief
van de Nederlandse Orde van Advocaten.
Artikel 13
Aansprakelijkheid
1.
Onverminderd de dwingendwettelijke bepalingen ter zake aansprakelijkheid, sluit opdrachtnemer iedere aansprakelijkheid uit voor alle
schade, directe en indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het niet of niet
behoorlijk verrichten van verplichtingen uit de gesloten overeenkomst, met uitzondering van aansprakelijkheid voor directe schade
veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer en opzet of grove schuld van leidinggevende werknemers in het bedrijf van
opdrachtgever.
2.
De aansprakelijkheid van opdrachtgever is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende verrichting.
3.
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van de door of ten behoeve van opdrachtgever aangebrachte wijzigingen in of
aanvullingen van apparatuur, die niet door opdrachtnemer zijn aangebracht.
4.
Schadevorderingen dienen binnen één jaar na ontdekking van de schade bij opdrachtnemer te worden gemeld, op straffe van verjaring
van iedere vordering tot schadevergoeding jegens opdrachtnemer.
5.
Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake van schade als gevolg van tekortkomingen waarvoor
opdrachtgever aansprakelijk is.
6.
Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk zijn voor schade ter zake van vertraging in de nakoming of de niet-nakoming van enige verplichting
voortvloeiende uit deze overeenkomst, indien deze het gevolg is van overmacht.
Artikel 14
Conversie
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van kracht blijven.
Artikel 15
Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 16
Geschillen
1.
Onverminderd de mogelijkheid tot het vragen van een voorlopige voorziening in kort geding aan de President van de bevoegde rechtbank,
zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten
dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, worden
beslecht door de Rechtbank te Maastricht.
2.
Voor zover een geschil volgens de regels van Nederlands burgerlijk procesrecht behoort tot de absolute competentie van de
Kantonrechter, zal uitsluitend de bevoegde Kantonrechter het geschil kunnen beslechten.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg op [datum] onder nummer 14057771.

