ALGEMENE VOORWWARDEN VOOR DE AANVAARDING VAN OPDRACHTEN
DOOR DE FIRMA BERT HEYKAMP KEUKENS & BADKAMERS
1. ALGEMEEN
a. De opdracht tot het verrichten werkzaamheden houdt van de zijde van Bert Heykamp
Keukens en Badkamers, verder aan te duiden als de Opdrachtnemer, een
inspanningsverbintenis in.
b. Duurovereenkomsten worden aangegaan voor de duur van twaalf maanden met een
stilzwijgende verlenging voor twaalf maanden. Beëindiging van de overeenkomst dient
door de beëindigde partij tenminste drie maanden vóór afloop van de twaalf maanden
periode te geschieden.
2. VERPLICHTING VAN DE OPDRACHTNEMER
a. Opdrachtnemer zal zich bij de uitvoering van de opdracht inspannen de werkzaamheden
zo goed mogelijk te verrichten overeenkomstig zijn kennis, wetenschap en ervaring.
b. Feiten of omstandigheden die een richtige uitvoering van de opdracht in de weg staan
zullen zo snel mogelijk aan de Opdrachtgever worden gemeld.
3. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
a. Opdrachtgever zal de gevraagde medewerking verlenen en zal steeds tijdig alle nuttige
en relevante gegevens en informatie verschaffen voor een richtige uitvoering van de
opdracht.
b. Opdrachtgever zal de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht schoon
opleveren; tijdige voorziening van gas, water en licht is zijn verantwoordelijkheid.
c. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen of documenten,
waaronder tekeningen of schetsonderwerpen, die zijn gebaseerd op onjuiste gegevens
en inlichtingen van de zijde Opdrachtgever.
4. PRIJZEN
a. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting, reis- en verblijfkosten.
Omzetbelasting, reis-, verblijf- en voorrijkosten. De omzetbelasting en de vorenbedoelde
kosten zullen separaat op de factuur worden vermeld.
b. Opdrachtnemer is gerechtigd in voorkomend geval reis-, verblijf- en voorrijkosten in
rekening te brengen volgens de normaal geldende tarieven van de Opdrachtnemer.
c. Opdrachtnemer is gerechtigd tot een vooruit betaling
5. FACTURERING EN BETALING
a. Facturering van de verschuldigde betaling zal maandelijks geschieden per ultimo van de
maand dan wel direct na voltooiing van de opdracht.
b. Betaling dient te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum. Bij gebreke daarvan is
Opdrachtnemer gerechtigd tot een rentevergoeding ter hoogte van het promesse
disconto plus tien procent.

6. GARANTIE
a. Gebreken in de uitvoering van de opdracht, die binnen drie maanden na voltooiing van
de opdracht aan het licht komen, zullen kosteloos door Opdrachtnemer worden hersteld.
b. Opdrachtgever is gehouden bovenvermelde gebreken binnen drie dagen na ontdekking
daarvan aan Opdrachtnemer schriftelijk te melden
c. Iedere wijziging of handeling met betrekking tot het uitgevoerde werk ontslaat
Opdrachtnemer van iedere garantie verplichting.
7. AANSPRAKELIJKHEID
a. Indien een der partijen tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen zal de tekort
schietende partij van rechtswege in verzuim zijn zonder nadere ingebrekestelling.
b. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot ten hoogste het overeengekomen
bedrag.
8. TOTSTANDKOMING EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
a. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening door de Opdrachtgever van een
kopje van de offerte.
b. Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts geldig, indien deze schriftelijkzijn
overeengekomen dan wel schriftelijk bevestigd.
9. GESCHILLEN
a. Geschillen zullen in eerste instantie worden opgelost door goed en gemeen overleg
teneinde tot een buitengerechtelijke oplossing te komen. Slechts indien deze oplossing
onmogelijk is gebleken zal het intermediair van de rechte worden ingeroepen.
b. Een geschil is aanwezig, indien een der partijen zulks schriftelijk stelt onder omschrijving
en motivering van het geschilpunt.
10. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
a. Het Nederlands recht is van toepassing.
b. Voor zover een van der partijen van mening is, dat een geschil door rechterlijke
tussenkomst moet worden beslecht, zal zulks worden beslist door de bevoegde rechter
in her arrondissement Utrecht.

