Algemene voorwaarden Machinale timmerfabriek T.B.J. Gräve te Zaandam
Zoals op 14 mei 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 37100913
Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. verkoper:
de heer T.B.J. Gräve, handelende onder de naam Machinale Timmerfabriek T.B.J. Gräve, gevestigd aan de
Ducaatstraat 33 te Zaandam (Kvk 37100913), gebruiker
van deze algemene voorwaarden.
2. koper:
de natuurlijke of rechtspersoon die aan de verkoper de
opdracht heeft gegeven tot levering en/of vervaardiging
van goederen of tot het verrichten van werkzaamheden.
3. de overeenkomst:
de tussen koper en verkoper tot stand gekomen overeenkomst tot koop en verkoop van producten en/of vervaardigen van goederen.
4. (de) goederen:
het door verkoper vervaardigde en/of geleverde timmerwerk met inbegrip van de bijbehorende producten, de
plaatsing van timmerwerk, en door verkoper geleverde
goederen, verrichte diensten en verrichte werkzaamheden.
Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden tussen partijen nadat zij door
één van de partijen van toepassing zijn verklaard op een
offerte of een overeenkomst voor de levering van goederen. Indien deze voorwaarden op een overeenkomst
van toepassing zijn, gelden zij eveneens voor alle uit die
overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk door koper en verkoper zijn overeengekomen.
3. In geval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mocht blijken te zijn c.q. mocht worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen
onverlet.
Artikel 3 Aanbieding
1. Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij afzonderlijke
offerte of prijslijst zijn gedaan, zijn vrijblijvend.
2. Verkoper mag uitgaan van de juistheid van de door koper
verstrekte informatie en haar aanbieding daarop baseren.
3. De kosten voor het maken van door koper verlangde
kopieën of extra afdrukken van technische specificaties,
tekeningen e.d. zijn voor rekening van de koper.
4. Indien een aanbieding niet leidt tot het tot stand komen
van een overeenkomst is verkoper gerechtigd alle kosten
welke hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te kunnen verstrekken in rekening te brengen aan de koper, indien en voor zover dit voor het uitbrengen van de offerte
is bedongen.
5. Het aanbod van verkoper bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden goederen en

diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om
een goede beoordeling door koper mogelijk te maken. Indien verkoper gebruikt maakt van afbeeldingen zijn deze
een globale weergave van het aangeboden goederen.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden verkoper niet.
Artikel 4 Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op de dag dat de partij,
aan wie deze was gericht, de offerte of het aanbod voor
akkoord heeft ondertekend of zijn akkoord schriftelijk (email, fax, etc.) heeft gegeven. Een opdracht die van de
offerte afwijkt, geldt als een nieuwe offerte en als een
verwerping van de oorspronkelijke offerte, tenzij koper en
verkoper anders overeenkomen.
2. Indien koper mondeling opdracht geeft, wordt een schriftelijke opdrachtbevestiging van verkoper geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven, tenzij de
koper onverwijld verkoper kennis geeft van zijn bezwaren
tegen deze weergave van de inhoud.
3. Verkoper is door en vanaf de aanvaarding van de opdracht gebonden met dien verstande dat hij niet eerder
gehouden kan worden met de uitvoering van het werk
aan te vangen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke
gegevens in bezit zijn en de overeengekomen
(aan)betaling is ontvangen.
4. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van verkoper op verrekening van het meerwerk onverlet.
5. Mondelinge toezeggingen van ondergeschikten van
verkoper binden verkoper niet dan nadat en voor zover zij
door hem schriftelijk zijn bevestigd.
6. Op wijzigingen in en aanvullingen op de overeenkomst of
nadere afspraken is het bepaalde in de eerste tot en met
het derde lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
7. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst, als
gevolg van door koper kenbaar gemaakte wijzigingen in
de bouwplannen, -tekeningen e.d. door verkoper opnieuw
werktekeningen, constructieberekeningen e.d. dienen te
worden vervaardigd, worden de hieruit voortvloeiende
kosten geheel aan koper doorberekend.
8. Verkoper mag bij de uitvoering van de opdracht naar
eigen inzicht derden inschakelen. Verkoper is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of fouten van door
haar ingeschakelde derden.
Artikel 5 Prijzen
1. De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
2. Verkoper is bevoegd extra kosten in rekening te brengen
die het gevolg zijn van kostenverhogende omstandigheden waarmee bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met
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de kans dat zij zich zouden voordoen en verkoper niet
kunnen worden toegerekend.
4.
Artikel 6 Levertijd en overmacht
1. De levertijd wordt in de overeenkomst vastgelegd. Tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden leveringstermijnen beschouwd als bij benadering te gelden en
nimmer als fataal.
2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten
van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en
op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk
door verkoper bestelde materialen en diensten.
Indien de vertraging ontstaat als gevolg van wijziging van
bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen en diensten
niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen,
redelijk is.
3. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor de voor koper uit
enige overschrijding van de leverdata voortvloeiende
schadelijke gevolgen, tenzij een dergelijke aansprakelijkheid door verkoper schriftelijk is aanvaard.
4. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, worden met
betrekking tot de levertijd de goederen geacht te zijn geleverd, wanneer deze of de belangrijkste onderdelen ervan – zulks ter redelijke beoordeling van de verkoper –
ter verzending gereed zijn, en koper daarvan schriftelijk
of per mail in kennis is gesteld.
5. Bij gebleken onuitvoerbaarheid van de overeenkomst als
gevolg van overmacht of daarmee gelijk te stellen omstandigheden heeft verkoper het recht de overeenkomst
te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding verplicht
te zijn en met behoud van het recht op betaling naar
evenredigheid van het uitgevoerde gedeelte van de opdracht
6. Onder overmacht wordt onder meer verstaan oorlog,
mobilisatie, afkondiging van de staat van oorlog of beleg,
oproer, maatregelen van overheidswege die de uitvoering
van de opdracht verhinderen of belemmeren, werkstaking
of uitsluiting, vervoersstagnatie, stagnatie of fouten in de
aanvoer van materialen bij verkoper, stroomstoring, machinebreuk, brand, watersnood, uitzonderlijke weeromstandigheden en alle overige van de wil van verkoper onafhankelijke omstandigheden die de uitvoering van de
opdracht bemoeilijken of uitsluiten.
Artikel 7 Eigendom en risico
1. De goederen zijn voor rekening en risico van koper vanaf
het moment van levering of, voor zover de goederen door
koper niet zijn afgenomen, na het verstrijken van de levertijd. In dit laatste geval kan verkoper aanspraak maken
op een redelijke vergoeding voor opslag.
2. Levering van de goederen vindt plaats onder uitgebreid
eigendomsvoorbehoud. Het eigendom van de geleverde
goederen wordt voorbehouden totdat alle vorderingen
van verkoper zijn voldaan.
3. Koper is verplicht verkoper ongehinderd en op elk gewenst moment toegang tot de geleverde goederen te verlenen en hem in staat te stellen de goederen tot zich te
nemen en, indien deze verbonden zijn met andere zaken,
deze daartoe af te scheiden. Koper zal alle medewerking
verlenen teneinde verkoper in de gelegenheid te stellen

5.

het in het vorige lid genoemde eigendomsvoorbehoud uit
te oefenen.
Koper zal niet:
a. de goederen verpanden, of gedogen dat daarop enig
beslag wordt gelegd;
b. de goederen verwerken anders dan een normale bedrijfsvoering noodzakelijk maakt;
c. zich voordoen als vertegenwoordiger of agent van
verkoper.
Indien koper in gebreke blijft met de betaling van de een
opeisbare geldsom en de goederen blijken reeds te zijn
verwerkt of bewerkt, heeft verkoper uitdrukkelijk een eerste recht van koop op de aldus verwerkte/bewerkte goederen.

Artikel 8 Levering
1. De levering geschiedt af fabriek van verkoper, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien
aflevering door of namens verkoper op locatie van koper
is afgesproken wordt de plaats van aflevering in de overeenkomst bepaald. Als aflevering geldt het aanbieden
van de goederen op de overeengekomen plaats en tijd,
ook indien koper de goederen niet in ontvangst neemt.
Het transport naar de plaats van aflevering met inbegrip
van het laden en lossen is voor rekening en risico van
verkoper, tenzij anders is overeengekomen.
2. Koper zorgt er voor dat de vervoermiddelen de losplaats
goed en over een behoorlijk berijdbaar en toegankelijk
terrein, dan wel over water, kunnen bereiken, alsmede
dat voldoende ruimte voor aflevering beschikbaar is.
3. Het lossen door koper geschiedt met voldoende geschikt
personeel en materieel en op aanwijzing van de transporteur.
4. Indien het lossen door koper geschiedt en verkoper
daartoe hulpmiddelen aan koper ter beschikking heeft
gesteld, is koper vanaf het moment dat de hulpmiddelen
op het terrein zijn aangevoerd, verantwoordelijk voor het
juiste gebruik van die hulpmiddelen.
Artikel 9 Facturering en betaling
1. Koper is verplicht facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen. Indien koper de goederen of een deel
daarvan, met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst, heeft afgekeurd, is hij gerechtigd het gedeelte
van de betaling dat betrekking heeft op het afgekeurde
deel op te schorten.
2. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de verkoper het
recht bij verstrekking van de opdracht, 50% van de overeengekomen koopprijs in rekening te brengen. De koper
wordt de koopprijs, verminderd met de reeds betaalde
voorschottermijnen schuldig bij de levering van de goederen.
3. Indien de levering van de goederen op verzoek van koper
wordt uitgesteld doch de goederen niettemin ter verzending gereed zijn waarvan verkoper koper schriftelijk in
kennis heeft gesteld, is koper de gehele koopprijs verschuldigd.
4. Verkoper heeft het recht om de (verdere) uitvoering van
zijn verplichtingen op te schorten tot het moment waarop
de betaling waartoe hij krachtens dit artikel is gerechtigd,
door hem zijn ontvangen.
5. Alle betalingen dienen plaats te vinden zonder recht van
opschorting of compensatie.
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6.

Bij niet-tijdige betaling wordt koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper het recht zonder
enige sommatie of ingebrekestelling op vergoeding van
de wettelijke handelsrente.
7. Bij niet of niet-tijdige voldoening van enige voor koper uit
de overeenkomst voortvloeiende verplichting, bij aanvrage van surseance van betaling, bij faillissement of besluit
tot liquidatie, dan wel beslagen onder of ten laste van koper, is elke vordering van verkoper direct en zonder nadere ingebrekestelling in haar geheel opeisbaar. In die
gevallen heeft verkoper het recht om de lopende overeenkomst en alle andere tussen koper en verkoper bestaande overeenkomsten, voor zover nog niet uitgevoerd,
zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden en de
geleverde, nog niet betaalde goederen af te scheiden en
terug te nemen, onverminderd het recht van verkoper om
schadevergoeding te vorderen.
8. Verkoper heeft het recht bij gerede twijfel aangaande de
kredietwaardigheid van koper, gedurende de uitvoering
van de overeenkomst zekerheid voor de betaling van zijn
vordering te verlangen. Bij weigering of onvermogen van
koper tot het stellen van passende zekerheid, is verkoper
gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en geleverde, nog niet betaalde goederen zo nodig terug te nemen, onverminderd zijn recht
op schadevergoeding.
9. Bij niet-tijdige betaling wordt koper ter zake van in of
buiten rechte gemaakte kosten van invordering 15% van
het te vorderen bedrag bij wijze van vergoeding van de
inningskosten verschuldigd met een minimum van
€ 250,00, onverminderd de meerdere kosten welke voor
verkoper ontstaan als gevolg van gerechtelijke procedures.
10. Indien aan twee of meer kopers gezamenlijk wordt verkocht, is ieder van de kopers hoofdelijk aansprakelijk voor
betaling van de goederen.
11. Verkoper is gerechtigd bij aflevering van de goederen
algehele betaling te vorderen.
12. Het bovenstaande laat de wettelijke gronden voor ontbinding door verkoper onverlet.
Artikel 10 Gebreken en aansprakelijkheid
1. Verkoper staat niet in voor de geschiktheid van goederen
voor enig specifiek doel.
2. De koper is verplicht de goederen direct bij levering op
gebreken te onderzoeken en daarvan, onder verval van
het recht van reclame, mededeling te doen uiterlijk op de
eerste werkdag na de dag van levering.
3. Het recht op reclame op kwaliteit vervalt eveneens indien
de goederen in het bouwwerk zijn aangebracht of verwerkt of ondeugdelijk door koper zijn vervoerd en/of opgeslagen. Bij vervoer door of namens verkoper is koper
verplicht om bij gebleken beschadiging van de goederen,
alvorens de goederen in ontvangst te nemen, door de
vervoerder proces-verbaal van de schade te laten opmaken, zulks op verbeurte van het recht van reclame.
4. Reclames of aanspraken van koper geven koper niet het
recht betalingen op te schorten dan wel tegen vorderingen te compenseren met aan verkoper verschuldigde betalingen.
5. De kwaliteit van de goederen en de daarin verwerkte
materialen dienen te worden beoordeeld aan de hand
van de voorschriften en kwaliteitseisen zoals die op de

datum van aanbieding voor de betrokken goederen en/of
materialen gelden. Voor zover over de hoedanigheid
niets uitdrukkelijk is overeengekomen kunnen geringe
afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte en andere geconstateerde kleine gebreken geen reden tot afkeuring zijn.
6. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken aan specifieke materialen, onderdelen of constructies, die in afwijking van de geldende voorschriften door
of namens koper uitdrukkelijk worden voorgeschreven
dan wel door koper ter beschikking worden gesteld.
7. Verkoper aanvaardt aansprakelijkheid met betrekking tot
door haar geleverde goederen enkel voor de schade die
koper heeft geleden indien verkoper haar verplichtingen
uit de met koper gesloten overeenkomst niet is nagekomen, indien en voor zover deze aansprakelijkheid is gedekt door haar verzekering, tot het door de verzekeraar
uitgekeerde bedrag.
8. In geval van een aansprakelijkheid van verkoper, is verkoper, behoudens opzet of grove schuld, nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het
factuurbedrag van de betreffende levering of onderdelen
daarvan, althans van het deel dat koper daarop heeft betaald. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, bedrijfsschade,
gederfde winst, gemiste besparingen, etc.
9. Koper vrijwaart verkoper van alle succesvolle aanspraken
van derden ter zake van door verkoper geleverde goederen waardoor die derden schade mochten hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip
die schade is geleden
10. Ieder recht van koper tot het vorderen van schadevergoeding vervalt indien die vordering niet uiterlijk binnen
twee weken na het constateren van de schadeoorzaak
schriftelijk aan verkoper is kenbaar gemaakt.
Artikel 11 Garantie
1. Verkoper staat in voor zowel de deugdelijkheid van de door
haar geleverde goederen als voor de kwaliteit van de door
haar gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het
betreft bij de kwaliteitscontrole niet-waarneembare
gebreken aan het geleverde goederen, waarvan koper
bewijst dat zij binnen 6 maanden na de levering volgens
artikel 8 van deze voorwaarden zijn opgetreden uitsluitend
of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de
door verkoper toegepaste constructie, dan wel ten gevolge
van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.
2. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die (zijn)
ontstaan uit:
a. de
niet-inachtneming
van
bedieningsen
onderhoudsvoorschriften;
b. normale slijtage;
c. montage/installatie, reparatie of aanpassingen door
derden, waaronder begrepen koper;
d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de
aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
e. in overleg met koper aangewende gebruikte materialen
respectievelijk zaken;
f. materialen of zaken, die door koper aan verkoper ter
bewerking zijn verstrekt;
g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies,
voorzover op uitdrukkelijke instructie van de koper
toegepast, alsmede van door of namens de koper
aangeleverde materialen en zaken;
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3.
4.

5.

6.

h. door verkoper van derden betrokken onderdelen, voor
zover de derde geen garantie aan verkoper heeft
verstrekt.
Reis- en verblijfkosten, alsmede reistijd van de
medewerkers van verkoper, komen in alle gevallen voor
rekening van koper.
Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan
enige verplichting, die voor hem uit de met verkoper
gesloten overeenkomst of uit een daarmee
samenhangende overeenkomst voortvloeit, is verkoper met
betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige
garantie gehouden. Indien de koper zonder voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van verkoper demontage, reparatie
of andere werkzaamheden ter zake van de goederen
uitvoert of laat uitvoeren, vervalt elke aanspraak uit hoofde
van garantie.
Terzake van reparatie- of revisiewerkzaamheden wordt
alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de
opgedragen werkzaamheden. Deze garantie betreft een
periode van 6 maanden. Deze garantie ziet enkel op de
verplichting van verkoper om in geval van ondeugdelijkheid
van
de
uitgevoerde
werkzaamheden,
deze
werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw uit te
voeren.
Terzake van door verkoper uitgevoerde inspecties,
advisering en soortgelijke opdrachten/diensten, wordt geen
garantie gegeven.

Artikel 12 IE-recht
1. De door de verkoper uitgebrachte aanbiedingen alsmede
de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen e.d. zijn onderworpen
aan het auteurs- of modelrecht van Verkoper en blijven
zijn eigendom, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht.
2. De koper staat er voor in, dat geen gegevens betreffende
de door de verkoper gebezigde fabricage en/of constructiemethoden, dan met diens voorafgaande uitdrukkelijke
instemming, worden gebruikt, gekopieerd, aan derden getoond of bekend gemaakt.
Artikel 13 Toepassing recht en geschillen
3. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.
4. Alle geschillen, welke tussen partijen mochten rijzen in
verband met of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst is bevoegd de rechter van de vestigingsplaats van verkoper.
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