ALGEMENE VOORWAARDEN
V010308

Van Marcel Louer B.V. tevens h.o.d.n. Straalbedrijf Louer (Louer), gevestigd te Tilburg aan de Oosterbeekstraat 8 (KvK 18063398).
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1.
1.2.
1.3.

Deze
algemene
voorwaarden
zijn
van
toepassing
op
alle
aanbiedingen,
verkoopovereenkomsten, leveringen, diensten, werkzaamheden van of door Louer, tenzij van
deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen wordt afgeweken.
De toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
In geval van nietigheid of vernietigbaarheid of buiten toepassing verklaring van één of meer
bepalingen of delen daarvan, blijven alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
in stand. Bij strijdigheid met (algemene) voorwaarden van Louer zoals genoemd in een
tussen partijen ondertekend contract, waar onderhavige algemene voorwaarden op van
toepassing zijn, prevaleren de (algemene) voorwaarden van het contract.

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1.
2.2.
2.3.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle aanbiedingen,
prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van Louer vrijblijvend.
Alle door Louer verstrekte informatie en/of specificaties inzake maten, oppervlakte, aantallen,
gewichten, inhoud, afwerking e.d., geldt of gelden steeds bij benadering.
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn de door Louer in de
aanbieding en in de overeenkomst genoemde aantallen en bedragen een schatting.

9.2.

Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden de producten zoals bedoeld in artikel 10.1,
waaronder medebegrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen,
(model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te
verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 10. (Op)levering (7:758 BW)
10.1.

10.2.
10.3.

10.4.
10.5.

Voor zover het werk op locatie betreft, zal Louer aan de wederpartij mededelen zodra hij
meent dat het werk, of een deel daarvan, klaar is om te worden opgeleverd, waarna de
wederpartij 5 dagen de tijd heeft om het werk (bij voorkeur gezamenlijk met Louer) te
keuren, bij gebreke waarvan het werk geacht wordt door de wederpartij te zijn aanvaard.
Ingeval van keuring door de wederpartij dient de wederpartij eventuele vermeende gebreken
binnen 5 dagen na keuring schriftelijk en uitputtend te berichten aan Louer, bij gebreke
waarvan het werk geacht wordt door de wederpartij te zijn aanvaard.
Voor zover er sprake is van aflevering, geldt een klachttermijn van 5 dagen na aflevering,
binnen welke termijn de wederpartij eventuele klachten schriftelijk en uitputtend aan Louer
dient mede te delen, bij gebreke waarvan het werk geacht wordt door de wederpartij te zijn
aanvaard.
Ingebruikneming van het werk of van geleverde zaken zonder voorbehoud geldt als
acceptatie.
Louer is te allen tijde gerechtigd het werk in delen op te leveren en te factureren.

Artikel 3. Overeenkomsten

Artikel 11. Ontbinding/ beëindiging in onvoltooide staat

3.1.

11.1.

3.2.
3.3.

Een overeenkomst met Louer komt bij voorkeur tot stand door ondertekening van de
opdrachtbevestiging van Louer door de wederpartij. Ingeval van aanvang van de
werkzaamheden door Louer zonder direct protest van de wederpartij, wordt de overeenkomst
geacht tot stand te zijn gekomen op basis van het laatste schriftelijke stuk van Louer. Tenzij
schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt dat de tekst van de aanbieding of
opdrachtbevestiging van Louer geacht wordt de inhoud van de overeenkomst weer te geven.
Louer kan haar aanbieding of aanvaarding zonder meer herroepen tot drie werkdagen na
deze aanbieding of aanvaarding daarvan.
Afspraken
met
of
mededelingen
aan
ondergeschikte
personeelsleden
dan
wel
vertegenwoordigers of ander (tussen- of hulp-)personen van Louer binden Louer niet voor
zover deze afspraken niet door de directie van Louer schriftelijk zijn bekrachtigd, of
bevestigd.

Artikel 4. Levertijden
4.1.
4.2.

Door Louer opgegeven (op)levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale
termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Bij niet tijdige (op)levering dient de wederpartij Louer schriftelijk in gebreke te stellen en
Louer een redelijke termijn van ten minste 14 dagen te stellen teneinde haar verplichtingen
alsnog na te komen.

Artikel 5. Verplichtingen van de wederpartij
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

De wederpartij is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Louer overeenkomstig zijn
oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de
gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen aan Louer.
De wederpartij is gehouden Louer onverwijld te informeren omtrent wijzigingen in de
verstrekte gegevens e.d., dan wel andere feiten en omstandigheden, die in verband met de
uitvoering van belang kunnen zijn.
Louer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de
wederpartij aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
Louer heeft het recht om de extra kosten die uit de vertraging - veroorzaakt door de
opschorting op grond van deze voorwaarden – voortvloeien volgens de tarieven van Louer
aan de wederpartij in rekening te brengen.
Louer is niet aansprakelijkvoor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Louer is
uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij
deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
De wederpartij draagt er zorg voor dat alle middelen en voorzieningen, waarvan Louer
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en ten
allen tijde aan Louer ter beschikking staan en naar behoren functioneren. Indien de voor de
uitvoering van de overeenkomst benodigde middelen niet afdoende ter beschikking van Louer
zijn, heeft Louer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de
vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij
in rekening te brengen.

Artikel 6. Prijzen en tarieven
6.1.
6.2.
6.3.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt of overeengekomen, zijn alle prijzen en tarieven
exclusief 21% BTW, exclusief voorrijkosten en af fabriek.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen verricht Louer haar werkzaamheden op basis
van nacalculatie.
Indien er zich na het sluiten van de overeenkomst onvoorziene kostenverhogende
omstandigheden voordoen, is Louer gerechtigd deze aan de wederpartij door te berekenen.

Artikel 7. Meerwerk
7.1.
7.2.
7.3.

7.4.
7.5.

Indien er sprake is van een overeengekomen vaste prijs, behoort tot meerwerk in het
algemeen: al het daadwerkelijk uitgevoerde werk en de daadwerkelijke leveranties, die niet
uitdrukkelijk en specifiek in de overeenkomst benoemd of inbegrepen zijn.
Hoewel meerwerk bij voorkeur schriftelijk overeengekomen wordt, wordt meerwerk in alle
gevallen naar billijkheid en zoveel mogelijk in lijn met de overeengekomen prijzen verrekend.
Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt dat het werk of een onderdeel daarvan
volgens Louer gewijzigd kan of moet worden uitgevoerd, heeft Louer het recht om de
uitvoering van de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen en dit als meer (of
minder)werk te verrekenen.
Afwijking van de opgenomen bedragen van de stelposten worden altijd verrekend.
Tenzij uitdrukkelijk voor meerwerk een vaste prijs is overeengekomen, wordt meerwerk in
rekening gebracht op basis van nacalculatie.

11.2.

11.3.
11.4.
11.5.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1.

12.2.
12.3.
12.4.

12.5.
12.6.
12.7.

12.8.
12.9.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

Indien dat om technische redenen naar het oordeel van Louer is gerechtvaardigd, is Louer
bevoegd binnen redelijke grenzen wijzigingen aan te brengen in gebruikte materialen, maten
e.d..
Louer behoudt zich het recht voor om derden in te schakelen bij de uitvoering van de met de
wederpartij gesloten overeenkomst en alsdan een winst/kosten/risico-opslag in rekening te
brengen van ten minste 20%.
De door Louer vervaardigde gereedschappen of hulpmiddelen blijven zijn eigendom, ook al
zijn daarvoor kosten in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Indien machines, materialen of hulpmiddelen of leveranciers die de wederpartij ter
beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten
hebben, dan wel – om welke reden ook - ongeschikt of ontoelaatbaar mochten blijken te
zijn, is de wederpartij aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade, waarbij de
wederpartij Louer vrijwaart voor aanspraken door derden.
Voor de aangevoerde machines, grondstoffen en materialen draagt de wederpartij het risico
van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd
voor de tijd dat deze daar buiten de werktijden buiten het toezicht van Louer verblijven.

Artikel 9. Intellectueel eigendom
9.1.

Tenzij anders overeengekomen is, behoudt Louer de auteursrechten, alsmede alle overige
rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door hem geleverde goederen;
verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur,
offertes en andere (geestes-) producten. Deze stukken blijven zijn eigendom en mogen
zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op
andere wijze worden gebruikt, ongeacht of door Louer daarvoor kosten in rekening zijn
gebracht. De wederpartij is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan Louer te retourneren
op straffe van een boete van 500,- per dag.

Louer is jegens de wederpartij uitsluitend aansprakelijkheid in geval van
schade
veroorzaakt door opzet of grove schuld van Louer, zijn personeel, zijn onderaannemers of
zijn leveranciers of haar ondergeschikten (behoudens voor zover voorgeschreven door de
wederpartij).
Louer aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor een door of namens de wederpartij
uitgewerkt en/of voorgeschreven oppervlaktebehandelingsplan, noch voor eventuele adviezen
naar aanleiding daarvan.
De aansprakelijkheid van Louer is altijd beperkt tot het bedrag van de door enige verzekeraar
van Louer in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
Indien de verzekeraar in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en
Louer aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Louer altijd beperkt tot 50% van de
contractswaarde, althans van dat gedeelte van de contractswaarde waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
Louer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de
wederpartij ongedaan te maken.
Louer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade,
winstderving en schade voortvloeiend uit een aanspraak van derden jegens de wederpartij
daaronder begrepen.
Louer is niet aansprakelijk voor het toebrengen van schade aan kabels, buizen en leidingen
indien en voor zover hem door of namens de wederpartij verstrekte gegevens over de ligging
daarvan onjuistheden bevatten of onvolledig zijn, en ook niet indien de ligging niet door de
wederpartij aan hem is medegedeeld.
Louer is niet aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de wederpartij of in
diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.
De wederpartij vrijwaart Louer tegen aanspraken van derden wegens schade waarvoor Louer
ingevolge de overeenkomst niet aansprakelijk is.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
13.1.
13.2.

Artikel 8. Materialen en werkzaamheden
8.1.

Louer is bevoegd zijn verplichtingen op te schorten, de overeenkomst (deels) te
ontbinden, oftewel het werk in de (on)voltooide staat waarin het zich bevindt, te
beëindigen indien:
a)
de voortgang van het werk langer dan 1 week wordt vertraagd door
omstandigheden waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is;
b)
de wederpartij enige (betalings)verplichting uit hoofde van deze overeenkomst
of deze voorwaarden niet stipt nakomt, zonder dat een nadere
ingebrekestelling nodig is;
c)
tijdens de uitvoering van het werk naar het oordeel van Louer blijkt dat het
werk of een onderdeel daarvan niet of slechts gewijzigd kan worden
uitgevoerd, zonder dat met de wederpartij overeenstemming over de wijziging
van de overeenkomst kan worden bereikt;
d)
In geval van overmacht;
de wederpartij geraakt in staat van faillissement, surséance van betaling of
ondercuratelestelling of stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) de wederpartij;
de wederpartij zijn bedrijf aan derden overdraagt, een crediteurenregeling entameert,
zijn bankkrediet opgezegd ziet, de uitvoering van zijn betalingsopdrachten wordt
opgeschort door de bank, dan wel indien ten laste van de wederpartij beslag wordt
gelegd;
indien door Louer gevraagde zekerheid uitblijft, of ten laste van de wederpartij beslag
wordt gelegd.
In geval van opschorting, ontbinding en beëindiging van het werk in (on)voltooide staat heeft
Louer recht op betaling van de tot dan toe geleverde prestaties, die Louer dan mag
factureren. Aanspraken van Louer op hetgeen overigens ter zake van de overeenkomst
verschuldigd is, blijven onaangetast.
In geval van opschorting, ontbinding en beëindiging van het werk in (on)voltooide staat is
Louer nimmer aansprakelijk of schadeplichtig jegens de wederpartij.
In geval van opschorting, ontbinding en beëindiging van het werk in (on)voltooide staat zullen
alle vorderingen van Louer en de verplichtingen van de wederpartij jegens Louer onmiddellijk
en geheel en ineens opeisbaar zijn.
In geval van ontbinding en beëindiging van het werk in (on)voltooide staat op
bovengenoemde grond van lid 1 sub b) is de wederpartij jegens Louer schadeplichtig, waarbij
de schade wordt gesteld op 40% van het nog niet gefactureerde deel van de
contractswaarde, onverminderd het recht van Louer meerdere werkelijke schade te verhalen.

Alle door Louer geleverde zaken blijven het eigendom van Louer totdat de wederpartij alle
verplichtingen uit alle met Louer gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
De wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Louer
danwel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Louer haar
eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van
Louer zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

Artikel 14. Betaling en verzuim
14.1.
14.2.
14.3.

14.4.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling door de wederpartij, plaats te
vinden binnen 14 dagen na factuurdatum en geldt deze datum als fataal.
De wederpartij heeft jegens Louer geen recht op opschorting, verrekening of conservatoire
beslaglegging.
Na het verstrijken van de factuurdatum is de wederpartij van rechtswege in verzuim. In dat
geval komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (conform Rapport Voorwerk II)
ter verkrijging van voldoening voor rekening van de wederpartij, alsmede de wettelijke rente
+ 2% op jaarbasis of, bij zakelijke klanten, de wettelijke handelsrente + 2% op jaarbasis.
Louer heeft ten allen tijde het recht om van de wederpartij (gedeeltelijke) vooruitbetaling
en/of zekerheden te verlangen strekkende tot meerdere zekerheid van de nakoming van de
(betalings)verplichtingen van de wederpartij uit de overeenkomst, waartoe de wederpartij
terstond verplicht zal zijn.

Artikel 15. Slotbepalingen
15.1.
15.2.
15.3.

Op elke overeenkomst tussen Louer en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de wederpartij en Louer
worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank te Breda, dan wel, naar keuze
van Louer, door de op grond van de wet relatief bevoegde rechter.
De wederpartij is niet gerechtigd de rechten en plichten uit enige overeenkomst met Louer
aan een derde over te dragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daartoe van
Louer.

