Algemene voorwaarden MTEC installatie te Nederweert
Artikel 1 Werkingssfeer en definities
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen
van de heer Chiel Peeters handelend onder de naam Mtec, verder aangeduid
als de opdrachtnemer, zoals aanbiedingen/offertes, overeenkomsten of
aanvaardingen van opdrachten in het kader van (raam-)overeenkomsten, en
prevaleren óók boven de algemene voorwaarden van de wederpartij, verder
aangeduid als de opdrachtgever, indien de opdrachtnemer de toepasselijkheid
daarvan niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een verwijzing door de
opdrachtgever naar eigen inkoop-, aan-bestedings- of andere voorwaarden
wordt door de opdrachtnemer niet aanvaard.
2. Naast en in aanvulling op het bepaalde in lid 1 zijn deze algemene
voorwaarden van toepassing indien de opdrachtgever de gelding ervan in
eerdere overeenkomsten met de opdrachtnemer heeft aanvaard.
3. De opdrachtgever aanvaardt de gelding van deze algemene voorwaarden op
alle toekomstige transacties met de opdrachtnemer.

Artikel 2 Aanbieding
1. Alle offertes van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend: de opdrachtnemer kan
zijn aanbieding nog vlak na ontvangst van de aanvaarding daarvan herroepen
tenzij die aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat en de termijn nog
niet is verstreken. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de opdrachtnemer
worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de
overeenkomst geldende prijzen en specificaties.
2. De inhoud van alle offertes door de opdrachtnemer, zoals tekeningen,
beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend.
3. Als de opdrachtgever aan de opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz.
verstrekt, mag de opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal de
opdrachtnemer zijn offerte hierop baseren.
4. De prijzen vermeld op alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn exclusief
omzetbelasting.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de offerte.
2. Indien de opdrachtgever zonder de offerte getekend te hebben een aanvang
laat maken met het uitvoeren van de werkzaamheden, wordt de opdrachtgever
geacht het aanbod conform de offerte te hebben aanvaard.
3. Indien een natuurlijk persoon of rechtspersoon met de opdrachtnemer een
overeenkomst aangaat middels een vertegenwoordiger, zijn deze persoon c.q.
rechtspersoon en de vertegenwoordigde ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de
juiste nakoming van de overeenkomst.
4. Indien een natuurlijk persoon of rechtspersoon met de opdrachtnemer een
overeenkomst aangaat, terwijl deze overeenkomst strekt of mede strekt ten
behoeve van een derde, dan is die derde naast degene die de overeenkomst
sluit hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste nakoming van de overeenkomst
indien deze persoon bevoegd is dan wel de schijn heeft gewekt bevoegd te zijn
die derde te binden.

Artikel 4 Verzekering van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever is verplicht een gebruikelijke CAR-verzekering of daarmee
gelijk te stellen gebruikelijke verzekering(en) aan te gaan en in stand te
houden waarin de opdrachtnemer (met inbegrip van de door de opdrachtnemer
voor de uitvoering van de overeenkomst in te schakelen onderaannemers en
hulppersoneel) als medeverzekerde is opgenomen indien de werkzaamheden
van de opdrachtnemer dienen ter uitoefening van het bedrijf van de
opdrachtgever, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.
2. De opdrachtgever is verplicht - bij export van zijn producten en installaties,
die mede bestaan uit door de opdrachtnemer ontwikkelde en/of geleverde
goederen, naar de VS en Canada of gebieden waarop het recht van deze
landen van toepassing is- het voornemen van export tijdig aan de
opdrachtnemer te melden en de gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekeringen
aan te gaan en in stand te houden, mede ten behoeve van alle bij de
ontwikkeling, vervaardiging of totstandkoming van deze producten en
installaties betrokken partijen.
De opdrachtgever zal deze verzekeringen niet opzeggen of wijzigen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
3. De opdrachtgever zorgt er voor dat de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk
schriftelijk bewijs ontvangt van het bestaan en de inhoud van de in lid 1 en 2
bedoelde verzekeringen.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
1. Alle voor de werkzaamheden bestemde goederen, zoals materialen of
onderdelen, worden eigendom van de opdrachtgever nadat deze aan ál zijn
financiële verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, met inbegrip van
hetgeen de opdrachtgever wegens zijn tekortschieten in zijn verplichtingen
verschuldigd mocht worden.

2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust mag de
opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
3. Nadat de opdrachtnemer zijn eigendoms-voorbehoud heeft ingeroepen, mag
hij de geleverde zaken terughalen. De opdrachtgever staat opdrachtnemer toe
de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
4. Als de opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud
omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de
opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan de opdrachtnemer te
verpanden.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en opzegging
1. De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te
schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst
niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk
verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
2. Onder omstandigheden die niet door de opdrachtnemer te verwachten
waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan
de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van de
opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen het weer,
aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan
van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen, werkonderbrekingen
en import- of handels-beperkingen.
3. Indien de opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat
van faillissement is verklaard of in de nakoming van de overeenkomst is
tekortgeschoten, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden.

Artikel 7 Meer- of minderwerk
1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk
als:
-er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
-de door de opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de
werkelijkheid;
-van de geschatte hoeveelheden met meer dan 10 % wordt afgeweken.
2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende
factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht.
Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende
factoren die golden op het moment van het sluiten van de overeen-komst.

Artikel 8 Uitvoering
1.De opdrachtgever zorgt dat de opdrachtnemer zijn werkzaamheden
ongestoord en op het overeen-gekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de
uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde
voorzieningen, zoals gas, water en elektriciteit en verwarming.
2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies,
diefstal, verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en
andere zaken van de opdrachtnemer die zich bevinden op de plaats waar de
werkzaamheden worden verricht.
3. Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige
leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de
werkzaamheden ontstaat, zullen de werk-zaamheden worden uitgevoerd zodra
de planning van de opdrachtnemer dit toelaat. Daarnaast is de opdrachtgever
aansprakelijk voor alle daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende schade.

Artikel 9 Prijs en betaling
1. In de tussen partijen overeengekomen bedragen en in de in deze algemene
voorwaarden genoemde bedragen is de omzetbelasting niet begrepen. De
opdrachtgever vergoedt de door de opdrachtnemer in het kader van de
overeenkomst verschuldigde
omzetbelasting.
2. Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op een normale werkweek van
maandag tot en met vrijdag. Alle werkzaamheden die worden verricht buiten
de normale arbeidstijden per kalenderdag worden verrekend tegen de in de
overeenkomst vastgelegde tarieven en toeslagen, uitgaande van de normale
werktijden van de opdrachtnemer. Alle wachturen resp. uitvaluren voor
personeel resp. materieel van de opdrachtnemer veroorzaakt door de
opdrachtgever worden verrekend op basis van de in de overeenkomst
vastgelegde tarieven.
3. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en overige door de overheid op te
leggen heffingen worden te allen tijde doorberekend, ook ter zake van vóór de
inwerkingtreding hiervan gedane offertes en/of tot stand gekomen
overeenkomsten, zonder dat de opdrachtgever het recht heeft de
overeenkomst te ontbinden.
4. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van de opdrachtnemer of
op een door de opdrachtnemer aangewezen rekeningnummer.
5. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
-binnen 14 dagen na factuurdatum;
-als termijnbetaling is overeengekomen:
40% van de totale prijs bij opdracht ;
50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal ;
10% van de totale prijs bij oplevering.
6. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de opdrachtgever
verplicht op verzoek van de opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende
zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de opdrachtgever hier niet binnen
de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. De opdracht-

nemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn
schade op de opdrachtgever te verhalen.
7. Het recht van de opdrachtgever om zijn vorderingen op de opdrachtnemer
te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van de
opdrachtnemer.
8. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
-een betalingstermijn overschreden is;
-de opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
-beslag op zaken of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd;
-de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
-de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of
overlijdt.
9. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen
betalingstermijn, is de opdrachtgever direct rente aan de opdrachtnemer
verschuldigd. De rente bedraagt 10 % per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke
handelsrente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van
een maand gezien als een volle maand.
10. Alle werkelijk door de opdrachtnemer gemaakte kosten om tot voldoening
van verschuldigde facturen te geraken, zowel gerechtelijke als volgens de Wet
voorgeschreven buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de
opdrachtgever.

Artikel 10 Aansprakelijkheid en garantie
1. Na het tijdstip van oplevering is de opdrachtnemer niet meer aansprakelijk
voor gebreken, tenzij:
a) die gebreken aan hem zijn toe te rekenen, en bovendien
b) de opdrachtgever die gebreken voorafgaande aan de oplevering niet heeft
opgemerkt, en bovendien
c) de opdrachtgever die gebreken op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs
niet had moeten ontdek-ken.
2. Is de opdrachtnemer krachtens het bepaalde in lid 1 aansprakelijk, dan is hij
slechts gehouden tot vergoeding van de door de opdrachtgever dientengevolge
geleden, directe materiële schade. Hierbij geldt tevens dat voor vergoeding
echter alleen in aanmerking komt die schade waartegen de opdrachtnemer
verzekerd is.
3. Tot directe materiële schade behoren in geen geval: gevolgschade,
bedrijfsschade, productie-verlies, omzet- of winstderving of waardevermindering of verlies van producten evenmin als bedragen die in de
uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de werkzaamheden van de
aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd.
4. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van
derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek bij een
product dat door de opdrachtgever aan een derde is meegeleverd en dat
(mede) bestond uit de door de opdrachtnemer geleverde producten en/of
materialen.

Artikel 11 Intellectuele eigendom
1. De door of vanwege de opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen,
omschrijvingen, tekening-en, modellen, begrotingen, calculaties en dergelijke
blijven zijn eigendom.
2. Alle gevestigde rechten met betrekking tot ont-werpen, afbeeldingen,
omschrijvingen, tekeningen, modellen en dergelijke worden voorbehouden en
dienen te worden geëerbiedigd.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle overeenkomsten tussen de opdracht-nemer en de opdrachtgever is
Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse
rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van de
opdrachtnemer.
3. De opdrachtgever is verplicht ter zake van de overeenkomst in Nederland
domicilie te kiezen, voor zover hij niet al in Nederland is gevestigd. Bij gebreke
van een dergelijke domiciliekeuze wordt de opdrachtgever geacht domicilie te
hebben gekozen in Den Haag.

