ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE VLIERT HOUTBEWERKING VOF
Van: Van de Vliert Houtbewerking VOF, gevestigd te Voorthuizen, Ploeg 11 3781 CD, werkplaatshoudende te Kootwijkerbroek, Wesselseweg
141c, hierna te noemen: Van de Vliert, ingeschreven bij de KvK nr 32085580.
Offerte
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Prijs
2.1
2.2
2.3

Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven door Van de Vliert, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.
Na schriftelijk (via email) akkoord / opdracht geven door de klant op de offerte komt de overeenkomst tot stand.
Wanneer de klant zelf de maten/tekeningen/soort aanlevert is Van de Vliert niet aansprakelijk als hier fouten in blijken te zitten.
Alle aanbiedingen door Van de Vliert zijn tot 30 dagen na dagtekening geldig, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen tussen Van
de Vliert en de klant. De prijs kan daarna wijzigen.
Van de Vliert is verplicht de klant te informeren als hij van mening is dat de gewenste maatvoering en/of materiaal en/of
behandeling product door de klant de kwaliteit van het product vermindert of als dit mogelijk op termijn problemen zal geven. Van
de Vliert zal dit in de offerte vermelden en geeft dan ook geen garantie op het product. Is er geen offerte, maar mondelinge
overeenkomst, dan vermeldt Van de Vliert dit op de factuur.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en gebaseerd op de belastingen, materiaal- en grondstofprijzen, zoals die gelden op de
datum van de offerte/prijsopgave. Op de offerte staat de prijs zowel excl BTW als incl BTW vermeld.
Van de Vliert mag meer-/minderwerk in rekening brengen wanneer de klant na opdracht op de offerte nog extra bestelling en/of
wijziging doet.
Wijzigingen van de opdracht kunnen alleen door Van de Vliert meegenomen worden als de klant deze tijdig schriftelijk doorgeeft en
als productie nog niet in gang gezet is. Wanneer het product al zover in productie is dat de wijziging niet meer doorgevoerd kan
worden, zijn de extra kosten die gemaakt moeten worden voor materiaal en arbeid voor rekening van de klant.

Levertijden/levering
3.1
Levertijden zijn nooit harde termijnen. Deze worden steeds zo nauwkeurig mogelijk opgegeven door Van de Vliert, afgesproken op
datum, weeknummer of tijdvak, maar binden ons niet.
3.2
Levering zijn altijd vanaf werkplaats Van de Vliert, tenzij anders afgesproken.
3.3
Van de Vliert heeft het recht om in goed overleg met de klant de opdracht in gedeeltes te leveren.
3.4
Wanneer Van de Vliert zijn klant heeft geïnformeerd dat het product klaar staat dan dient de klant het product binnen 14 dagen op
te halen. Bij verzuim ophalen is het risico op schade voor de klant en kunnen wij opslagkosten in rekening brengen.
3.5
Bezorgen kan indien gewenst. Standaardtarief is 30 euro van 0 tot 1 uur, daarna steeds verhoogd met 30 euro per uur. Tijd gerekend
af werkplaats naar bezorglocatie en retour werkplaats.
3.6
Bij bezorging zorgt de klant dat losplaats goed en behoorlijk berijdbaar en toegankelijk is.
3.7
Bezorging gaat in overleg en lossen gebeurt door de klant of diens personeel.
3.8
Na controle en akkoord van/op de producten is er sprake van oplevering. Van de Vliert is derhalve niet aansprakelijk voor schade
ontstaan tijdens het lossen.
Betaling
4.1
Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum door storting of overboeking door Van de Vliert in factuur aangewezen bankrekening.
4.2
Van de Vliert heeft het recht om zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst vooruitbetaling te vragen, voordat hij
het werk begint. Als de klant dit weigert mag Van de Vliert van de overeenkomst afzien en is de klant aansprakelijk voor de daaruit
mogelijke voortkomende schade voor Van de Vliert.
4.3
Van de Vliert heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.
4.4
Van de Vliert heeft het recht om de levering van de producten uit te stellen totdat alle (oudere) verschuldigde betalingen door klant
aan Van de Vliert volledig zijn voldaan.
4.5
Bij een niet tijdige betaling binnen de betalingstermijn mag Van de Vliert de wettelijke (handels)rente en incassokosten in rekening
brengen.
Overgang risico en eigendom
5.1
Het product is na levering voor risico van de klant.
5.2
Het product wordt pas eigendom van de klant, nadat de klant heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen.
5.3
Zo lang Van de Vliert als eigenaar kan worden aangemerkt is de klant verplicht het geleverde product zorgvuldig te behandelen en
niet te verpanden of te verwerken, anders dan in het kader van de normale bedrijfsvoering.

Verplichtingen een aansprakelijkheden
6.1
Het te leveren product moet voldoen aan de eisen van goed en deugdelijk werk en aan de bepalingen van de overeenkomst.
6.2
Van de Vliert garandeert de geschiktheid van het product waarvoor het product bestemd is, tenzij Van de Vliert dit anders aangeeft
op de offerte
6.3
Van de Vliert is verplicht de klant te wijzen op voor hem klaarblijkelijke fouten of gebreken in door of namens klant voorgeschreven
constructies of werkwijzen, voorgeschreven bouwstoffen, materialen en hulpmiddelen.
6.4
De aansprakelijkheid van Van de Vliert is beperkt tot de directe schade.
6.5
Van de Vliert is niet aansprakelijk voor de evt gevolgschade, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend): schade aan het afschilderwerk
na ruitlek of afschilderwerk voordat product is geplaatst, vertraging in de bouw, winstderving, verlies van orders, etc.
6.6
De aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs in de offerte, excl BTW.
6.7
Bovengenoemde beperkingen gelden ook ten aanzien van personeelsleden of andere derden die door Van de Vliert zijn
ingeschakeld.
6.8
Bovengenoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in gevallen waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
6.9
Bij schade waarvoor de klant is verzekerd dient de klant de schade te melden aan zijn verzekeraar.
6.10
De klant is aansprakelijk voor de door hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, gegevens, aanwijzingen en verstrekte
gegevens.
6.11
De klant zorg er voor dat Van de Vliert tijdig beschikt over de voor de uitvoering van het werk benodigde gegevens en
overheidsvoorschriften van bijzondere aard als deze van belang zijn. Van de Vliert is niet aansprakelijk voor vertraging in het werk als
gevolg van het niet tijdig aanleveren van de benodigde en juiste informatie.
6.12
De klant is aansprakelijk voor schade aan het product die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die door
of namens hem toch zijn voorgeschreven en die ongeschikt blijken te zijn voor het bestemde doel van de overeenkomst.
Garantie
7.1
Uiterlijk waarneembare gebreken van producten moeten door klant aan Van de Vliert doorgegeven worden bij levering van de
producten, maar uiterlijk binnen 8 dagen na levering.
7.2
Niet uiterlijk waarneembare gebreken moeten door klant bij Van de Vliert doorgegeven worden binnen 8 dagen nadat deze zijn
geconstateerd.
7.3
Wanneer Van de Vliert het te leveren product geheel bij een leverancier bestelt, dan gelden de garantievoorwaarden van die
betreffende leverancier, Van de Vliert zal dan de leverancier in contact brengen met de klant. Van de Vliert blijft echter
aanspreekpunt.
7.4
Niet onder garanties vallen:
7.4.1
Ruitbreuk na levering
7.4.2
(natuurlijke) vergrijzing/verwering van het product
7.4.3
(krimp)scheuren die de constructies van het geleverde product niet aantasten
7.4.4
Klachten veroorzaakt door vervuiling
7.4.5
Klachten veroorzaakt door werken van het hout
7.4.6
Klachten veroorzaakt door wijzigen van de constructie door de klant
7.4.7
Klachten veroorzaakt door aangebrachte niet deugdelijke bouw- en hulpstoffen
7.4.8
Klachten veroorzaakt door niet ter harte nemen van het advies van Van de Vliert
Algemene Verordening Gegevensbescherming
8.1
Van de Vliert gebruikt de door de klant verstrekte benodigde (persoons)gegevens alleen voor het werk waarvoor een overeenkomst
is gesloten. (tbv offerte, productie en financiële administratie).
8.2
Van de Vliert gaat zorgvuldig om met de door klant verstrekte persoonsgegevens en deelt deze alleen met derden als dit nodig is
voor het werk en voor de financiële administratie. Hiervoor zal Van de Vliert uw goedkeuring vragen.
8.3
Op onze website vindt u een privacyverklaring waarin meer info vermeld staat over persoonsgegevens.
Toepasselijk recht
9.1
Op een met Van de Vliert gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.2
Alle eventuele geschillen worden beslecht door een Nederlands bevoegde rechter.

