Algemene voorwaarden John Habes Meubelen, Plankenvloeren, Totaalinterieur

1.

Algemeen
Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door John Habes Meubelen, Plankenvloeren,
Totaalinterieur. Dit is de eenmanszaak die wordt geëxploiteerd door de heer J. Habes, die is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53764609. Deze eenmanszaak zal
hierna worden aangeduid met “Habes”.

2.

Definities
Habes:

John Habes Meubelen, Plankenvloeren, Totaalinterieur;

Klant:

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met
Habes sluit;

Overeenkomst:

De overeenkomst van koop/verkoop, van opdracht of aanneming van
werk, althans iedere andere overeenkomst die door Habes in de
uitoefening van zijn bedrijf wordt gesloten.

3.

Toepasselijkheid

3.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die door Habes in de
uitoefening van zijn bedrijf wordt gesloten alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan
of in verband daarmee;

3.2

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van Habes,
maar ook ten behoeve van derden die in het kader van de uitvoering van een overeenkomst door
Habes zijn ingeschakeld.

4.

Totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst met de klant komt tot stand na een schriftelijke bevestiging door Habes of
doordat hij aanvangt met de uitvoering van de overeenkomst.

5.

Uitvoering van de overeenkomst

5.1

Indien de (goede) uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is Habes gerechtigd bepaalde
werkzaamheden te laten verrichten door derden;

5.2

De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Habes aangeeft dat deze noodzakelijk
zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Habes worden verstrekt. Indien voor de uitvoering
van de overeenkomst de benodigde gegevens niet tijdig aan Habes zijn verstrekt, heeft Habes
het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten bij de klant in rekening te brengen;

5.3

Voor zover is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Habes
de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase behoren opschorten totdat de klant de
resultaten van de daar aan voorafgaande fase heeft goedgekeurd en de daarop betrekkende
betalingsverplichting heeft voldaan.

6.

Wijziging van de overeenkomst

6.1

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen
tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen;

6.2

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip
voor de voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Habes zal de klant zo spoedig
mogelijk hier van op de hoogte brengen;

6.3

Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële of kwalitatieve consequenties
heeft, zal Habes de klant hierover van tevoren inlichten;

6.4

Indien tussen partijen een vaste prijs is overeengekomen, zal Habes daarbij aangeven in hoeverre
de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de overeengekomen vaste
prijs tot gevolg heeft;

6.5

In afwijking van lid 3 zal Habes geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of
aanvulling het gevolg zijn van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

7.

Levering

7.1

De juridische plaats van levering is af magazijn ongeacht of de klant de kosten van transport of
verzekering betaalt. Alsdan geldt ook het risico voor de klant;

7.2

Overeengekomen levertijden of termijnen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden,
gelden niet als fatale termijn, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van
overschrijding van een (uitvoerings)termijn dient de klant Habes schriftelijk in gebreke te stellen
en hem een redelijke termijn te stellen om zijn verplichting alsnog na te komen.

8.

Eigendomsvoorbehoud

8.1

Levering van zaken vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt voor alle
vorderingen tot betaling, wegens het tekort schieten van de klant in de nakoming van de met
Habes gesloten overeenkomst(en) alsmede voor vorderingen ter zake van door of namens Habes
ten behoeve van de klant verleende diensten of verrichtte werkzaamheden;

8.2

Habes is bevoegd om indien de klant met betaling te laat is, dan wel indien een gegronde reden
bestaat om aan te nemen dat de klant niet of te laat zal betalen, alle door Habes geleverde
producten die overeenkomstig het vorige lid zijn eigendom zijn gebleven terug te nemen.

9.

Controle, gebreken en klachttermijnen

9.1

De klant dient geleverde zaken onmiddellijk na aflevering te controleren en uiterlijk op de 7e
werkdag na levering gebreken of transsportschade schriftelijk te melden bij Habes. Na deze
termijn ligt het bewijs van non conformiteit bij de klant;

9.2

Alle andere klachten, zoals bijvoorbeeld over verrichte werkzaamheden op opgeleverd werk,
dienen uiterlijk op de 7e werkdag na levering schriftelijk bij Habes te worden gemeld;

9.3

Klachten van de klant laten de betalingsverplichting onverlet en geven geen recht op opschorting
of verrekening;

9.4

Indien een klacht over de verrichte werkzaamheden gegrond is, zal Habes de werkzaamheden
alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos
is geworden. Dit laatste dient door de klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Habes;

9.5

Na het verstrijken van bovengenoemde termijnen, wordt Habes geacht zijn verplichtingen correct
te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de werkzaamheden naar tevredenheid van de klant
zijn verricht, behoudens tegenbewijs door de klant.

10.

Prijzen

10.1

Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW;

10.2

Habes is gerechtigd (kost)prijsverhogende factoren, zoals heffingen, belastingen en toeslagen
aan de klant door te berekenen.
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11.

Betaling

11.1

Habes kan van de klant een voorschot/aanbetaling verlangen, alvorens aan de uitvoering van de
overeenkomst te beginnen, dan wel een tussentijds voorschot alvorens de verdere uitvoering van
de overeenkomst voort te zetten. Een voorschot wordt bij het einde van de overeenkomst
verrekend met de openstaande declaraties en/of de einddeclaratie;

11.2

Betaling

dient

te

betalingscondities.

geschieden
Indien

overeenkomstig

partijen

in
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de

tussen

overeenkomst
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geen
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zijn

overeengekomen, dan dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum;
11.3

Na het verstrijken van de overeenkomen c.q. geldende

betalingstermijn, is de klant van

rechtswege in verzuim. Is er sprake van een handelsovereenkomst, dan is de klant met ingang
van de verzuimdatum een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand. Is de klant een
natuurlijk persoon, dan is hij/zij met ingang van de verzuimdatum de wettelijke rente
verschuldigd;
11.4

Indien Habes door het verzuim van de klant genoodzaakt is zijn vordering ter incasso uit handen
te
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komen

buitenrechtelijke

en

alle

daarmee

gerechtelijke
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kosten

voor

een

faillissementsaanvraag, voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten
bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een absoluut minimum van
€ 40,- exclusief BTW;
11.5

Indien de klant tekort schiet in het nakomen van een verplichting, uit overeenkomst of de wet,
of indien er bij Habes anderzijds gerede twijfel bestaat over de betalingscapaciteit van de klant,
is Habes bevoegd zijn verplichtingen op te schorten zolang de tekortkoming van de klant duurt
of zolang de klant nog geen zekerheid voor de bestaande vorderingen en betaling van de nog te
leveren zaken heeft verschaft.

12.

Intellectuele eigendom

12.1

Het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten op de door Habes verstrekte
informatie, tekeningen, ontwerpen of op ander materiaal van Habes berust bij Habes en mag niet
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Habes openbaar worden gemaakt, verspreid
of verveelvoudigd;

12.2

Voor zover er door Habes een werk van stoffelijke aard tot stand wordt gebracht, blijft Habes
eigenaar van de eventueel daarop rustende intellectueel eigendomsrechten.

13

Overmacht

13.1

Overmacht is overmacht conform artikel 6:75 BW;

13.2

Indien door overmacht de levering van zaken meer dan twee maanden wordt vertraagd, zijn
zowel Habes als de klant bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

14.

Aansprakelijkheid

14.1

Eventuele aansprakelijkheid van Habes voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het
factuurbedrag van de betreffende levering of, in geval van een andersoortige overeenkomst dan
koop/verkoop, tot het loon c.q. de prijs die partijen voor de werkzaamheden van Habes zijn
overeengekomen;

14.2

Habes is niet aansprakelijk voor gevolgschade van de klant van welke aard dan ook;

14.3

Habes is niet aansprakelijk voor kleurverschillen van dezelfde houtsoort, die inherent zijn aan de
betreffende houtsoort;

14.4

Habes is niet aansprakelijk voor de gevolgen of (gevolg)schade van de natuurlijke werking van
hout, bijvoorbeeld krimpen, uitzetten, kraken, etc.;
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14.5

Habes is eveneens niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat de klant wijzigingen
aan de zaak/het werk heeft aangebracht dan wel heeft laten aanbrengen, waaronder ook valt de
situatie dat de klant reparaties aan de zaak/het werk heeft laten verrichten door een derde;

14.6

Habes is evenmin aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onjuist, onzorgvuldig of
ondeskundig gebruik van de zaak/het werk door de klant;

14.7

Habes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat Habes
is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens, tenzij deze
onjuistheid of onvolledigheid voor Habes kenbaar behoorde te zijn;

14.8

De in dit artikel genoemde exoneraties gelden niet indien de klant aantoont dat de schade is te
wijten aan opzet en of grove schuld van Habes.

15.

Overig

15.1

De oppervlakteafwerking van de te leveren zaak of van te leveren hout, moet door de klant, al
dan niet in overleg met Habes, worden gekozen. Indien eenmaal voor een bepaalde
oppervlakteafwerking is gekozen en een bepaalde glansgradatie is overeengekomen, dan kan de
klant, hier na het sluiten van de overeenkomst niet meer op terug komen;

15.2

De kleurstelling van een te restaureren werk, moet door de klant, al dan niet in overleg met
Habes, worden gekozen. Op het moment dat de gekozen kleur eenmaal is aangebracht op het
desbetreffende werk, kan de klant hier niet meer op terug komen;

15.3

Voor het opstellen van een expertiserapport brengt Habes € 180,- exclusief BTW in rekening.

16.

Ontbinding en gevolgen

16.1

Habes is gerechtigd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. Indien
de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, wordt
toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling of anderzijds zijn/haar beschikking over
zijn/haar vermogen of delen daarvan verliest;

16.2

Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De
klant is aansprakelijk voor de door Habes geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving
en transportkosten.

17.
17.1

Toepasselijk recht en geschillen
Op de overeenkomst tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid
van het Weens Koopverdrag is uitgesloten;

17.2

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst worden bij
uitsluiting beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant.
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