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ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS-, en AANNEMINGSVOORWAARDEN

HENNEKENS GLASBEDRIJF BEEK B.V.
gevestigd en kantoorhoudende aan de Burg. Van Meeuwenstraat 6 te 6191 ND BEEK, gedeponeerd

bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Maastricht op 22 augustus 2018 onder nummer

14066879.

I Algemeen gedeelte

Artikel 1 - Definities
In deze Algemene Verkoop-, Leverings-, en Aannemingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

"Hennekens BV": HENNEKENS GLASBEDRIJF BEEK B.V., gevestigd te 6191 ND Beek aan Burg. Van

Meeuwenstraat 6, KvK-nummer 14066879;

"Wederpartij": Degene die aan HENNEKENS GLASBEDRIJF BEEK B.V. een opdracht verstrekt c.q.

degene die bij HENNEKENS GLASBEDRIJF BEEK B.V. een bestelling plaatst c.q. degene met wie

HENNEKENS GLASBEDRIJF BEEK B.V. een overeenkomst sluit.

Artikel 2 — Toepasselijkheid
2.1.

De bepalingen die specifiek betrekking hebben op aanvragen / opdrachten betreffende de verkoop

en levering van zaken zijn, opgenomen in "I Algemeen gedeelte" en in "II Bijzonder gedeelte,

onderdeel A: "Verkoop- en leveringsvoorwaarden".

De bepalingen die specifiek betrekking hebben op aanvragen / opdrachten betreffende de

aanneming van werk, zijn opgenomen in "I Algemeen gedeelte" en in "II Bijzonder gedeelte,

onderdeel B: "Voorwaarden voor aanneming van werk".

2.2.

Op alle opdrachten aan, aanbiedingen en offertes van, en overeenkomsten met HENNEKENS B.V. zijn

van toepassing de in artikel 2.1. van deze voorwaarden bedoelde bepalingen, hierna ook te noemen

"de voorwaarden".

2.3.

Vermelding of verwijzing door de wederpartij naar zijn eigen inkoop-, aanbestedings-, of andere

(algemene) voorwaarden wordt door HENNEKENS B.V. niet aanvaard en doet deze inkoop-,

aanbestedings-, of andere (algemene) voorwaarden niet van toepassing zijn op de onderhavige

overeenkomst, tenzij deze door HENNEKENS B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.4.

Voor situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien, zullen deze worden aangevuld door de

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012, althans de meest

recente versie van deze voorwaarden.

2.5.

Indien een overeenkomst is gesloten tussen HENNEKENS B.V. en twee of meer wederpartijen, zijn de

wederpartijen hoofdelijk jegens HENNEKENS B.V. gebonden.

Artikel 3 — Aanbiedingen en offertes
3.1.
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Een door HENNEKENS B.V. uitgebrachte aanbieding/offerte is vrijblijvend, onverminderd artikel 3.3,

en geldig voor de termijn welke in de aanbieding is vermeld c.q. tot de datum van ingang van de

eerstvolgende prijsverhoging door toeleveranciers van HENNEKENS B.V.

3.2.

Indien de aanbieding/offerte geen termijn vermeldt, dan geldt de aanbieding/offerte 4 (vier) weken

na verzenddatum c.q. tot de datum van ingang van de eerstvolgende prijsverhoging door

toeleveranciers van HENNEKENS B.V.

3.3.

De in de aanbiedingen, bevestigingen en/ of contracten jegens of met wederpartijen als bedoeld in

artikel 6:235 lid 1 sub a en b BW genoemde (op)leveringstermijnen worden naar beste weten

gedaan, en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn niet bindend of fataal.

Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, zal de wederpartij nimmer het recht

geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, of niet-nakoming van enige

verplichting, welke voor de wederpartij uit de desbetreffende overeenkomst of uit enig ander uit

deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

De in de aanbiedingen, bevestigingen en/ of contracten jegens c.q. met natuurlijke personen, niet

handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, opgegeven (op)leveringstermijn wordt, in

geval van leveringsproblemen in de ruimste zin des woords, verlengd met een extra levertijd van 4

werkweken.

3.4

Indien een aanbieding/offerte niet leidt tot het tot stand komen van een overeenkomst tussen

HENNEKENS B.V. en wederpartij, is HENNEKENS B.V. gerechtigd de kosten van het vervaardigen van

de aanbieding/offerte in rekening te brengen, gefixeerd op 5 % (vijf procent) van het offertebedrag.

Artikel 4 — Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst door

HENNEKENS B.V., respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging

door HENNEKENS B.V., respectievelijk de dag waarop HENNEKENS B .V. een door wederpartij

geplaatste opdracht daadwerkelijk start uit te voeren.

Artikel 5 — Wijzigingen
Wijzigingen in de overeenkomst, alsmede in deze voorwaarden, zijn slechts van kracht indien zij

schriftelijk tussen HENNEKENS B.V. en wederpartij zijn overeengekomen.

Artikel 6 — Eigendom van bescheiden, modellen, ontwerpen, et cetera.
6.1.

Tekeningen, berekeningen en andere bescheiden, modellen en dergelijke die HENNEKENS B.V. aan

wederpartij heeft verstrekt, of in het kader van de aanbieding/opdracht/ offerte heeft gemaakt of

heeft laten maken, blijven/worden eigendom van HENNEKENS B.V., waarbij HENNEKENS B.V. geldt

als ontwerper/maker, ongeacht of daarvoor kosten bij wederpartij in rekening zijn gebracht.

6.2.

HENNEKENS B.V. behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten voor die zij heeft op het gebied van

intellectuele eigendom in verband met alle geleverde zaken en uitgevoerde werken.

6.3.
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Wederpartij vrijwaart HENNEKENS B.V. tegen inbreuk, door hetzij wederpartij zelf hetzij derden op

intellectuele eigendomsrechten rustend op door HENNEKENS B.V. geleverde zaken resp. uitgevoerde

werken, ongeacht of deze rechten toebehoren aan HENNEKENS B.V. of aan derden, tenzij

HENNEKENS B.V. aan wederpartij hiervoor schriftelijke toestemming verleende.

6.4.

Wederpartij verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van alle tekeningen, modellen,

constructies, schema's, knowhow en andere bedrijfsinformatie, afkomstig van HENNEKENS B.V., die

door haar in of bij de aanbieding respectievelijk opdrachtbevestiging ter kennis van wederpartij is

gebracht een en ander behoudens voor zover zulks reeds van openbare bekendheid was ten tijde

van de bekendmaking door HENNEKENS B.V.

6.5.

In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde

gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door

partijen ondertekende overeenkomst of een door HENNEKENS B.V. ondertekende

opdrachtbevestiging, onverminderd artikel 6.6.

6.6.

Alle door HENNEKENS B.V. verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen en opgaven omtrent

capaciteit, resultaten van door HENNEKENS B.V. te leveren zaken en/of te verrichten

werkzaamheden, zijn geheel vrijblijvend en worden door HENNEKENS B.V. verstrekt bij wijze van niet

bindende informatie.

6.7.

Afwijkingen van de gebruikelijke toleranties en/of van de tussen partijen uitdrukkelijk

overeengekomen maten, capaciteiten en/of resultaten van de door HENNEKENS B.V. af te leveren

zaken of uit te voeren werkzaamheden, bedragen maximaal vijf (5) % en geven wederpartij geen

grond tot ontbinding van de overeenkomst, reclame en/of schadevergoeding.

6.8.

Indien een aanbieding van HENNEKENS B.V. niet mocht worden gevolgd door een opdracht aan

HENNEKENS B.V., zal wederpartij die aanbieding volledig binnen 5 (vijf) werkdagen na datum van de

beslissing daartoe franco aan HENNEKENS B.V. retourneren.

Artikel 7 — Betaling
7.1.

De door HENNEKENS B.V. opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, verpakkingskosten,

transportkosten en transportverzekering.

7.2.

Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren

verhoging ondergaan, of een verhoging optreedt van uitvoerrechten of andere rechten of

belastingen, of een verhoging van de wisselkoers van de Euro ten opzichte van de buitenlandse

valuta waarin HENNEKENS B.V. de zaken kocht, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare

omstandigheden, is HENNEKENS B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te

verhogen.

7.3.

HENNEKENS B.V. is steeds gerechtigd voor de nakoming van (financiële) verplichtingen van

wederpartij zekerheidstelling te verlangen en/of uitsluitend onder rembours af te leveren, alsmede
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de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat aan voormelde zekerheidsstelling naar

genoegen van HENNEKENS B.V. is voldaan. Deze bepaling is ook van toepassing indien wederpartij

nog niet in verzuim verkeert, doch HENNEKENS B.V. goede grond(en) heeft te twijfelen aan de

nakoming door wederpartij van diens (financiële) verplichtingen.

7.4.

Indien een gedeelte der overeengekomen zaken is afgeleverd, of een gedeelte van het werk is

verricht, geldt het vermelde in artikel 7.3 onverkort ten aanzien van door HENNEKENS B.V. nog af te

leveren zaken of te verrichten werkzaamheden.

7.5.

Tenzij anders overeengekomen zijn uit- en invoerrechten, zegel-, station-, en inklaringskosten,

belastingen, en andere heffingen van overheidswege voor rekening van wederpartij.

7.6.

Betaling dient te geschieden ter keuze van HENNEKENS B.V. bij vooruitbetaling, bij aflevering van de

zaken of oplevering van het werk of gedeelte van het werk, doch uiterlijk binnen 30 (dertig)

kalenderdagen na factuurdatum. Voor deelleveringen of gedeeltelijk verrichtte werkzaamheden, kan

HENNEKENS B.V. afzonderlijk factureren.

7.7.

Alle betalingen dienen ter keuze van HENNEKENS B.V. zonder enige aftrek of verrekening door

wederpartij te geschieden a contant ter plaatse bij voltooiing van de opdracht, dan wel ten kantore

van HENNEKENS B.V. of op een door HENNEKENS B.V. aan te wijzen rekening bij een bank c.q. de

Postbank.

7.8.

In gevallen van niet-tijdige betaling verkeert wederpartij van rechtswege in verzuim en is zij zonder

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de

wettelijke rente, over het factuurbedrag vanaf de factuurdatum, waarbij een gedeelte van een

maand als een volle maand wordt aangemerkt. Bovendien is HENNEKENS B.V. bij niet (tijdige)

betaling gerechtigd tot opschorting van verdere leveranties, dienstverlening, uitvoering van

werkzaamheden en verdere verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

In geval wederpartij een bedrijf betreft, is de wederpartij in gevallen van te late betaling zonder

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan 2% per

maand, over het factuurbedrag vanaf de factuurdatum, waarbij een gedeelte van een maand als een

volle maand wordt aangemerkt. Bovendien is HENNEKENS B.V. bij niet (tijdige) betaling gerechtigd

tot opschorting van verdere leveranties, dienstverlening, uitvoering van werkzaamheden en verdere

verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.9.

Alle buitengerechtelijke kosten, waarvan de hoogte is gebaseerd op de wettelijk vastgestelde

Incassostaffels zoals opgenomen in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten doch met

een minimum van een vierde deel (1/4) van het factuurbedrag per niet-betaalde factuur,

noodzakelijk voor de invordering door HENNEKENS B.V., komen voor rekening van de wederpartij

zodra de in artikel 7.1. genoemde betalingstermijn is overschreden.

7.10.

Alle door HENNEKENS B.V. bij een geschil met wederpartij te maken (buiten)gerechtelijke kosten,

waaronder gemaakte proceskosten, overige kosten van juridische bijstand en andere kosten van
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deskundigen, ook voor zover deze kosten door de rechter niet worden toegewezen, komen voor

rekening van de wederpartij zodra de in artikel 7.1. genoemde betalingstermijn is overschreden,

tenzij HENNEKENS B.V. bij in kracht van gewijsde gegaan rechterlijke of arbitrale beslissing volledig in

het ongelijk wordt gesteld.

7.11.

Bij een situatie vermeld in artikel 12.1 worden alle vorderingen van HENNEKENS B .V. op wederpartij

met onmiddellijke ingang opeisbaar.

7.12.

Onder wederpartij in de zin van artikel 7.11 wordt mede verstaan enige tot wederpartijen concern

behorende moeder-, dochter-, en/of zustervennootschap en/of enige anderszins met wederpartij

gelieerde onderneming, ongeacht de rechtsvorm daarvan.

7.13.

Door wederpartij verrichte betalingen strekken eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en

kosten, en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht wat

wederpartij bij de betaling vermeldt.

Artikel 8 - Garantie
8.1.

Indien schriftelijk een garantie is overeengekomen voor (onderdelen van) de af te leveren zaken, of

(onderdelen van) de te verrichten werkzaamheden, betekent dit dat:

a. HENNEKENS B.V. zich verbindt voor zijn rekening alle voorkomende gebreken of gebrekkige

uitvoeringen te vervangen of te herstellen, een en ander steeds ter vrije keuze van herstel

door HENNEKENS B.V.

b. De garantie geldt vanaf het moment van aflevering van een zaak of het gereedkomen van

het werk of een gegarandeerd onderdeel daarvan tot aan het einde van de overeengekomen

periode, mits door de wederpartij aan al diens verplichtingen ingevolge de overeenkomst is

voldaan en met dien verstande dat de garantie vervalt indien zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van HENNEKENS B.V. door wederpartij of derden wijzigingen

worden aangebracht in het geleverde of de verrichte werkzaamheden of daaraan

werkzaamheden worden verricht;

c. De garantie niet van toepassing is bij:

 Onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door de wederpartij.

 Het niet opvolgen van gebruiksaanwijzingen of instructievoorschriften van HENNEKENS B.V.

 Gebreken welke ontstaan door normale slijtage en bij ongelukken of onheil zoals brand,

waterschade, aardbevingen, et cetera.

 De toepasselijkheid van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de

toegepaste zaken of werkwijzen.

 Zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op instructie van of namens wederpartij

toegepast, alsmede van door of namens wederpartij aangeleverde zaken.

8.2.

Alle kosten die uitgaan boven het vermelde in artikel 8.1, waaronder begrepen kosten voor gebruik

van hoogwerkers en/of steigers, zijn voor rekening van wederpartij.

8.3.

Betreffende door HENNEKENS B.V. uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen

wordt geen garantie verleend.
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8.4.

Het beweerdelijk niet nakomen door HENNEKENS B.V. van zijn garantieverplichtingen ontslaat

wederpartij niet van de verplichtingen, die voor wederpartij voortvloeien uit enige met HENNEKENS

B.V. gesloten overeenkomst.

8.5.

De in artikel 8.1 en volgende vermelde garantie is niet van toepassing op door HENNEKENS B.V.

afgeleverde tweedehands zaken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, met dien

verstande dat HENNEKENS B.V. betreffende deze tweedehands zaken aansprakelijkheid aanvaardt

als bedoeld in artikel 11.2 tot en met 11.4.

Artikel 9 — Reclames
9.1.

Reclames betreffende gebreken dienen binnen de garantietermijn bij een aan HENNEKENS B.V.

gericht, aangetekend schrijven te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke

aansprakelijkheid van HENNEKENS B.V. vervalt, onverminderd artikel 9.2.

9.2.

Reclames van wederpartijen als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 sub a en b BW betreffende zichtbare

gebreken, maatafwijkingen en/of hoeveelheden van de geleverde zaken ten opzichte van de

overeengekomen maten en/of hoeveelheden dienen, onverminderd het gestelde in artikel 6.7.,

binnen acht dagen na aflevering of gereedkoming van het werk bij aan HENNEKENS B.V. gericht

aangetekend schrijven te geschieden, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van HENNEKENS

B.V. vervalt. Op de wederpartij rust in dit geval een controle plicht.

Reclames van natuurlijke personen, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf,

betreffende hetgeen hierboven is vermeld dienen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de

zaken c.q. uitvoering van de opdracht schriftelijk ter kennis van de leverancier te worden gebracht,

bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Hennekens B.V. vervalt.

9.3.

Rechtsvorderingen betreffende de gebreken dienen binnen een halfjaar na de tijdige reclame op

straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

9.4.

Gebreken betreffende een deel van de geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden geven

wederpartij niet het recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde zaken en/of

uitgevoerde werkzaamheden.

9.5.

De wederpartij zal in geen geval enige aanspraak hoegenaamd kunnen doen gelden, indien hij het

geleverde geheel of gedeeltelijk ofwel in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt, ofwel aan

derden heeft door geleverd.

Artikel 10 - Termijnen
10.1.

Termijnen gelden niet als fatale termijnen, doch als streeftermijnen bij benadering, en vangen aan

op de datum van totstandkoming van de overeenkomst als bepaald in artikel 4.

10.2

Termijnen zijn gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende

werkomstandigheden en tijdige levering door derden van de voor de nakoming van de
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overeenkomst door HENNEKENS B.V. bestelde zaken. Indien buiten de schuld van HENNEKENS B.V.

vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van voormelde werkzaamheden en/of doordat voor de

uitvoering van de overeenkomst bestelde zaken niet (tijdig) worden geleverd, wordt de termijn

(levertijd) voor zover nodig verlengd.

10.3.

Indien wederpartij een opdracht op afroep plaatst, moet deze opdracht uiterlijk op de laatste dag

van de afroeptermijn door wederpartij worden afgeroepen en afgenomen.

10.4.

Overschrijding van een termijn, door welke oorzaak ook, geeft de wederpartij geen recht op enige

schadevergoeding.

10.5.

Overschrijding van een termijn kan slechts grond voor ontbinding van de overeenkomst vormen,

indien HENNEKENS B.V. schriftelijk in gebreke is gesteld door wederpartij, waarbij een redelijke

termijn tot nakoming werd gesteld of, in geval van overmacht, indien de overschrijding langer duurt

dan 3 (drie) maanden, in welk geval ontbinding door beide partijen buiten rechte kan worden

ingeroepen, middels een aan de andere partij gerichte aangetekende brief.

10.6.

Zaken die na het verstrijken van de levertermijn niet door de wederpartij in ontvangst kunnen

worden genomen staan te zijner beschikking. HENNEKENS B.V. is alsdan gerechtigd voor rekening en

risico van de wederpartij ter zake alle maatregelen te nemen, die hem wenselijk voorkomen,

onverminderd zijn recht op betaling van de koopprijs tegen de overeengekomen datum.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid, vrijwaring, schadevergoeding en verzekering
11.1.

De aansprakelijkheid van HENNEKENS B.V. beperkt zich tot nakoming van de in artikel 8 vermelde

garantieverplichting, behoudens opzet of grove schuld van HENNEKENS B.V.

11.2.

Behoudens het bepaalde in artikel 11.3 is elke verdere aansprakelijkheid van HENNEKENS B.V.,

waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, vervolgschade, of schade wegens

aansprakelijkheid van wederpartij jegens derden, uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld

zijdens HENNEKENS B.V., en onverminderd het vermelde in artikel 11.3.

11.3.

Indien de rechter mocht oordelen dat HENNEKENS B.V. geen beroep toekomt op artikel 11.2,

beperkt de aansprakelijkheid van HENNEKENS B.V. zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief

omzetbelasting, van de zaak waarop de aansprakelijkheid ziet, dan wel maximaal tot het bedrag dat

de aansprakelijkheidsverzekeraar van HENNEKENS B.V. in een dergelijk geval uitkeert.

11.4.

Wederpartij vrijwaart HENNEKENS B.V. voor aanspraken van derden, voortvloeiende uit of verband

houdende met de uitvoering van het werk of de afgeleverde zaken, voor zover deze het gevolg zijn

van feiten en omstandigheden die door HENNEKENS B.V. niet beïnvloed en/of voorzien konden

worden en voor zover deze aanspraken verder gaan dan hetgeen waartoe HENNEKENS B.V.

krachtens artikel 8 van deze voorwaarden verplicht is, waaronder begrepen aansprakelijkheid

ingevolge artikel 6:171 BW (aansprakelijkheid voor niet ondergeschikten/ onderaannemers) en

artikel 6:185 BW (productaansprakelijkheid).
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Artikel 12 - Gehele of gedeeltelijke ontbinding
12.1.

HENNEKENS B.V. is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder dat enige

ingebrekestelling is vereist, middels een aan de wederpartij gerichte aangetekende brief met

onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, dan wel - zulks ter vrije keuze van HENNEKENS B.V.

- de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 (zes) maanden op te schorten, indien:

a. Wederpartij zijn faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt ,

dan wel onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;

b. Wederpartij (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert

of stillegt;

c. op (een gedeelte van) zaken van wederpartij conservatoir of executoriaal beslag wordt

gelegd, en dit beslag niet binnen een termijn van 1 (één) maand is opgeheven;

d. indien bij HENNEKENS B.V. goede grond bestaat te vrezen dat wederpartij niet in staat is of

zal zijn o m aan zijn (financiële) verplichtingen jegens HENNEKENS B.V. te voldoen.

12.2.

Bovendien is HENNEKENS B.V. bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk middels een aan de

wederpartij gerichte aangetekende brief buiten rechte te ontbinden indien wederpartij na

schriftelijke ingebrekestelling één of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet (tijdig)

nakomt.

12.3.

De vordering die HENNEKENS B.V. ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst mocht

hebben of verkrijgen, inclusief zijn eventuele vordering tot schadevergoeding en kosten, is terstond

en geheel opeisbaar.

12.4

In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst door HENNEKENS B.V. ten gevolge van

overmacht, is HENNEKENS B.V. gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten

hoogste 6 (zes) maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder

de verplichting van HENNEKENS B.V. tot enige schadevergoeding.

Artikel 13 — Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van HENNEKENS B.V. onafhankelijke

omstandigheid — ook al was deze tijdens de totstandkoming van de overeenkomst reeds voorzien-,

alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer,

werkstaking werkliedenuitsluiting, grondstoffengebrek, transportmoeilijkheden, brand,

onbevaarbaarheid van wateren en andere ernstige storingen in het bedrijf van HENNEKENS B .V. of

diens leveranciers.

Artikel 14 — Intentieverklaring
Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig mocht blijken te zijn, of

daarvan om welke redenen dan ook geen nakoming kan worden gevorderd, blijven de overige

bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht en zullen partijen omtrent de

nietige bepalingen, dan wel de bepaling waarvan geen nakoming kan worden gevorderd, bij

elkander te rade gaan omtrent de wijze waarop het best uitvoering kan worden gegeven aan de

strekking van de desbetreffende bepaling.

Artikel 15 — Geschillenregeling / toepasselijk recht
15.1
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Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met HENNEKENS B.V. is bij uitsluiting het

Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Convention on

the international Sale of Goods 1980) is uitdrukkelijk uitgesloten.

15.2.

Alle uit of naar aanleiding van door HENNEKENS B.V. verstrekte offertes en / of met HENNEKENS B.V.

gesloten overeenkomsten zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslist door de rechtbank

Limburg, behoudens de bevoegdheid in kantongerechtzaken.

15.3

Het in artikel 15.2 vermelde strekt uitsluitend ten behoeve van HENNEKENS B.V. HENNEKENS B.V. is

derhalve te allen tijde gerechtigd zich te wenden tot de rechter, die afgezien van het vermelde in

15.2 bevoegd is.

II BIJZONDER GEDEELTE

ONDERDEEL A: VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 16 - Wijze en plaats van (af)levering
16.1

De zaken zullen worden afgeleverd franco werk. Is geen zodanige plaats overeengekomen, dan zal

aflevering geschieden in depot op de bouwplaats, althans zo dicht mogelijk daarbij in de buurt.

wederpartij zal, indien van toepassing, zorgdragen voor tijdige en adequate losvoorzieningen, bij

afwezigheid waarvan HENNEKENS B.V. zal lossen voor rekening en risico van wederpartij.

16.2

De zaken reizen voor rekening en risico van HENNEKENS B.V., terwijl breuk en/of beschadiging

ontstaan bij het laden en lossen voor rekening van wederpartij komt. De losplaats dient vanaf de

openbare weg goed berijdbaar en bereikbaar te zijn.

16.3

Wederpartij heeft het recht franco te leveren, losgestorte bouwstoffen voor lossing te controleren

op aard en hoeveelheid. Hoeveelheidbepaling geschiedt door in- en uitmeting per vracht. Indien de

wederpartij van dit recht geen gebruik maakt zullen reclames, onder uitsluiting van artikel 9.1 en 9.2,

niet door HENNEKENS B.V. in behandeling worden genomen en zal wederpartij HENNEKENS B.V.

vrijwaren van elke aansprakelijkheid.

Artikel 17 - Emballage
17.1

Emballage wordt door HENNEKENS B.V. niet teruggenomen en dient door wederpartij

overeenkomstig de wettelijke voorschriften te worden afgevoerd/vernietigd. Door HENNEKENS B.V.

ten behoeve van de aflevering gebruikte glasbokken, transport- dan wel verpakkingsmaterialen

worden gratis ter beschikking gesteld aan de wederpartij. De wederpartij dient voornoemde

materialen (materiaaleenheden) binnen 28 (acht en twintig) dagen na de aflevering leeg en

onbeschadigd ter terugname gereed te houden ten behoeve van HENNEKENS B.V.

17.2

In geval van overschrijding van deze termijn is de wederpartij vanaf de dag van overschrijding een

vergoeding verschuldigd aan HENNEKENS B.V. ten bedrage van € 5,00 (vijf euro) per dag per glasbok

dan wel materiaaleenheid.

17.3
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Leeg gemelde glasbokken dan wel materiaaleenheden dienen zich op de aangegeven plaats te

bevinden en goed bereikbaar te zijn.

17.4

Indien de ophaalrit tevergeefs wordt uitgevoerd omdat de glasbok dan wel materiaaleenheid niet

geheel leeg is, of zich niet op de aangegeven plaats bevindt, dan wel niet (goed) bereikbaar is, is een

bedrag van € 110,00 (honderd en tien euro) per vergeefse rit verschuldigd.

Artikel 18 — Eigendomsvoorbehoud
18.1.

Alle door HENNEKENS B.V. geleverde of anderszins ter beschikking gestelde zaken blijven eigendom

van HENNEKENS B.V. totdat alle vorderingen op wederpartij in verband met de overeenkomst zijn

voldaan.

18.2.

Indien HENNEKENS B.V. in het kader van de overeenkomst ten behoeve van wederpartij door

wederpartij te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud, totdat

wederpartij ook deze vorderingen aan HENNEKENS B.V. geheel heeft voldaan. Tevens geldt het

eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen, die HENNEKENS B.V. tegen wederpartij mocht

verkrijgen wegens tekortschieten van wederpartij in één of meer van zijn verplichtingen jegens

HENNEKENS B.V.

18.3.

Wederpartij is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige

zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van HENNEKENS B.V. te bewaren. wederpartij is

verplicht de zaken gedurende het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing-, en

waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan

HENNEKENS B.V. op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van wederpartij op

verzekeraars van de zaken op voormelde verzekeringen zullen, zodra HENNEKENS B.V. zulks wenst,

door wederpartij aan HENNEKENS B.V. stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de

vorderingen van HENNEKENS B.V. op wederpartij.

18.4.

Indien zich een situatie voordoet als vermeld in artikel 12.1 is HENNEKENS B.V. gerechtigd de onder

eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen, met inbegrip van daartoe eventueel

benodigde demontage. wederpartij dient HENNEKENS B.V. alle medewerking ter zake te verlenen.

18.5.

Na terugneming van de zaken zoals vermeld in artikel 18.4 wordt wederpartij gecrediteerd voor de

marktwaarde van de teruggenomen zaken, welke in geen geval hoger zal zijn dan oorspronkelijke

koopprijs, verminderd met de op de terugname vervallen kosten.

ONDERDEEL B: VOORWAARDEN VOOR AANNEMING VAN WERK

Artikel 19 - Aanvang en oplevering van het werk
19.1.

HENNEKENS B.V. zal het werk uitvoeren naar de eisen van goed en deugdelijk werk, en

overeenkomstig het uitvoeringsschema zoals dit deel uitmaakt van de overeenkomst in de zin van

artikel 4 van deze voorwaarden.

19.2.
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Het werk wordt als opgeleverd beschouwd op het eerste van de beide tijdstippen waarop hetzij

HENNEKENS B.V. na voltooiing van het werk daarvan aan de wederpartij schriftelijk kennis heeft

gegeven, hetzij wederpartij het werk feitelijk in gebruik heeft genomen. Gedeeltelijke

ingebruikneming door wederpartij is toegestaan, mits dit een voldoende voortgang van overige

werkzaamheden niet in gevaar brengt en mits de hieruit voor HENNEKENS B.V. voortvloeiende

kosten aan hem als meerwerk worden betaald. De in gebruik genomen onderdelen van het werk

worden met de ingebruikname beschouwd als opgeleverd.

19.3.

HENNEKENS B.V. heeft het recht bij gehele of gedeeltelijke, niet door HENNEKENS B.V. veroorzaakte

overschrijding van de in de overeenkomst vermelde tijdstippen van aanvang of oplevering van het

werk, of van overeengekomen termijnen waarbinnen de wederpartij zijn verplichtingen dient na te

komen, alsmede in het geval naar het oordeel van HENNEKENS B.V. het werk onvoldoende

voortgang kan vinden, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden overeenkomstig artikel

12 van deze voorwaarden of de uitvoering ervan voor maximaal 6 (zes) maanden op te schorten

zonder tot vergoeding van schade of kosten verplicht te zijn.

Artikel 20 - Prijs / meer- en minderwerk
20.1.

De in de overeenkomst vermelde prijs is gebaseerd op een continu bouwproces en prijspeil van

lonen, materialen, et cetera ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in

artikel 4. Prijsstijgingen tot aan het moment van oplevering kunnen worden doorberekend aan

wederpartij.

20.2.

Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

a. in geval van wijziging in de opdracht dan wel de voorwaarden van uitvoering;

b. in geval van aanwijzing door of vanwege de overheid op grond van wettelijke voorschriften

of beschikking;

c. in geval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten en verrekenbare hoeveelheden;

d. in de gevallen waarin verrekening van meer- of minderwerk tussen partijen is

overeengekomen of dit uit de feitelijke uitvoering van het werk blijkt.

20.3.

Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van HENNEKENS B.V. op

verrekening van meerwerk onverlet.

20.4.

Artikel 7A: 1646 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 21 - Facturering
Facturering van de werkzaamheden kan ook geschieden op basis van een overeengekomen

termijnschema of, bij het ontbreken van een termijnschema, op basis van tweewekelijks verwerkte

hoeveelheden en/of verrichte werkzaamheden.

Artikel 22 – CAR-verzekering (Construction All Risks)
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is HENNEKENS B.V. medeverzekerd op een door de

wederpartij ten behoeve van het werk afgesloten Construction All Risks (C.A.R.)- verzekering,

waarvan de voorwaarden voor HENNEKENS B.V. op diens verzoek bij de wederpartij ter inzage

liggen.
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