Alge me ne voor waar de n Co mp o ned B. V.

1. Toepasselijkheid.
a.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Componed gedane
aanbiedingen en alle tussen Componed en de opdrachtgever gesloten
overeenkomsten.
b.
Toepassing van door opdrachtgever ingeroepen algemeen voorwaarden wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Het aanbod.
a.
Het aanbod is vrijblijvend. Het aanbod vermeldt de prijs en de betalingswijze.
b.
De van het aanbod deel uitmakende documenten, zoals tekeningen, technische
beschrijvingen, modellen e.d., blijven eigendom van Componed. Zij mogen niet
zonder schriftelijke toestemming van Componed worden gebruikt, gecopieerd, aan
derden ter hand gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.
3. Totstandkoming overeenkomst.
a.
De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de opdracht
door Componed.
b.
Het ontbreken van een schriftelijke opdracht en/of opdrachtbevestiging, laat de
aanspraken van Componed op vergoeding voor eventueel meerwerk onverlet.
4. De prijs.
a.
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
b.
Tenzij anders overeengekomen zijn de overeengekomen prijzen vast voor de duur
van het werk.
5. Betaling.
a.
De betaling zal plaatsvinden zoals overeengekomen in de aanvaarde offerte.
b.
De betaling zal plaatsvinden binnen veertien dagen na factuurdatum.
c.
Alle betalingen dienen zonder enige compensatie of korting plaats te vinden.
d.
Betaling van meerwerk geschiedt binnen veertien dagen na factuurdatum.
e.
Indien betaling niet tijdig geschiedt is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim
en is Componed bevoegd het werk, en de eventuele garantie daarop, op te
schorten.
f.
Bij niet-tijdige betaling heeft Componed, vanaf de vervaldatum, recht op de
wettelijke handelsrente over het verschuldigde bedrag, alsmede op een vergoeding
voor buitengerechtelijke incassokosten, gelijk aan 10 % van het verschuldigde
bedrag.
6. Annulering.
Annulering van de opdracht is niet mogelijk na de schriftelijke aanvaarding door
Componed van de opdracht.
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7. Uitvoering van de overeenkomst.
a.
De opdrachtgever draagt zorg voor een toereikende CAR-verzekering. Het
ontbreken van een dergelijk verzekering kan Componed niet tegen geworpen
worden.
b.
De opdrachtgever zorgt op eigen kosten voor de benodigde vergunningen en
ontheffingen.
c.
De opdrachtgever zorgt er voor dat Componed het werk kan uitvoeren onder
normale omstandigheden.
d.
De opdrachtgever zorgt voor een behoorlijke opslagmogelijkheid, in de nabijheid
van de bouw, voor het door Componed aan te voeren materiaal. Het materiaal
wordt daar opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever.
e.
De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid van het gebouw waar de
werkzaamheden aan/in verricht worden en draagt het risico voor schade die het
gevolg is van eventuele ondeugdelijkheid.
8. Eigendomsvoorbehoud.
Componed blijft eigenaar van alle zaken, materialen en onderdelen, zolang de
opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting uit hoofde van deze of
andere overeenkomsten met Componed.
9. Oplevering.
a.
Oplevering vindt plaats op de overeengekomen datum of, bij ontbreken daarvan,
wanneer Componed de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk gereed is.
Na deze mededeling zal de oplevering zo spoedig mogelijk plaatsvinden op een
door partijen in onderling overleg vast te stellen datum.
b.
Van de oplevering zullen partijen desgewenst een proces verbaal opmaken.
Het proces verbaal zal de gebreken vermelden die zichtbaar zijn, en de termijn van
herstel.
c.
Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk is goedgekeurd of
geacht wordt te zijn goedgekeurd.
d.
Het werk wordt in ieder geval geacht opgeleverd te zijn, na ingebruikneming door
de opdrachtgever of na betaling door de opdrachtgever van de laatste factuur van
Componed.
10. Garantie.
a.
Op de deugdelijkheid van de gemonteerde zaken geldt de in de offerte genoemde
fabrieksgarantie.
b.
Componed verplicht zich om gebreken in de montage, die ten tijde van de
oplevering niet waarneembaar waren maar binnen zes maanden na de oplevering
aan de dag treden, kosteloos te herstellen.
c.

Geen fabrieks- en/of montagegarantie wordt verstrekt op gebreken die het gevolg
zijn van onvoldoende onderhoud door de opdrachtgever, veranderingen
aangebracht door de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van
Componed, reparaties uitgevoerd door de opdrachtgever of die het gevolg zijn van
gebreken in het gebouw zelf.
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11. Aansprakelijkheid.
a.
Componed herstelt voor eigen rekening schade aan het werk, die is ontstaan
voordat het werk is opgeleverd, tenzij de schade niet door haar is veroorzaakt.
b.
Componed is aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade aan
personen en andere zaken dan het werk zelf, voorzover deze schade is veroorzaakt
door de uitvoering van het werk en het gevolg is van schuld van Componed, indien
en voorzover deze aansprakelijkheid door haar verzekeraar wordt gedekt.
c.
Vanaf de oplevering van het werk is er geen enkele aansprakelijkheid voor
Componed, voor welke schade dan ook, behoudens voor wat betreft de nakoming
van de garantieverplichtingen en behoudens opzet of grove schuld van Componed
en/of haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden.
d.
Elke aanspraak op vergoeding of herstel van voor respectievelijk na de oplevering
geleden schade vervalt, indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van
oplevering respectievelijk op de dag waarop de garantieperiode afloopt, kenbaar is
gemaakt.
e.
De rechtsvordering tot schadevergoeding of herstel verjaart door verloop van één
jaar nadat de opdrachtgever terzake heeft geprotesteerd.
12. Toepasselijk recht en bevoegd rechter.
a.
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b.
De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle
geschillen die mochten ontstaan uit deze overeenkomsten.
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