LEVERINGSVOORWAARDEN:
Algemene voorwaarden van De Vries Handling
Tot stand gekomen op 26 september 2016
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63700697.
Artikel 1
Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het leveren van goederen en tot het
verlenen van diensten.
1.2 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ons slechts bindend, Indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn
bevestigd.
1.3 Algemene (inkoop)voorwaarden van onze opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk, schriftelijk
wordt bevestigd.
Artikel 2
Aanbiedingen
2.1 Aanbiedingen worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken
2.2 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij aanvraag door onze opdrachtgever verstrekte gegevens.
Indien er in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding wanneer deze termijn is verlopen.
2.3 De aanbieding geldt zolang de voorraad strekt
2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig
deel van de opgegeven prijs.
2.5 Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het
kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten.
2.6 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan zijn wij
daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij wij anders
aangeven.
2.7 De opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer één van deze niet voorzienbare
kostprijsbestanddelen na de aanbieding, maar vóór de levering wordt verhoogd, hebben wij het recht die verhogingen in alle
redelijkheid door te berekenen.
2.8 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.9 Wij kunnen niet aan onze aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid
en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel
daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Artikel 3
Uitvoering van de overeenkomst
3.1 De overeenkomst zal naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd
en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, zullen bepaalde werkzaamheden worden verricht door
derden. Voor zover nodig zullen wij de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
3.2 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van
de opdracht mogelijk te maken.
3.3 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, hebben wij het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren
en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de opdrachtgever niet wordt betaald, zijn wij niet verplicht tot
uitvoering van de volgende fase en hebben wij het recht de overeenkomst op te schorten.
3.4 Wij hebben het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en
7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.5 De opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of
waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst,
aan ons.
3.6 Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan hebben wij het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de opdrachtgever.
3.7 De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 4
Wijziging van de overeenkomst
4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de
overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stellen wij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen
zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.
4.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de
uitvoering daardoor worden beïnvloed. Wij zullen de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
4.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben,
zullen wij de opdrachtgever hierover van te voren inlichten.
4.4 Indien een vast honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zullen wij daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of
aanvulling van de overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zullen wij proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave
te doen.
4.5 Wij zullen geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die
aan ons kunnen worden toegerekend.
4.6 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen
middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
Artikel 5
Contractsduur, uitvoeringstermijn
5.1 De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst vóór de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen,
dan is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 6
Honorarium
6.1 Partijen kunnen bij het aangaan van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
6.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal dit worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren en
wordt als dan berekend volgens onze gebruikelijke uurtarieven, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden
verricht, tenzij een afwijkend uurtarief schriftelijk is overeengekomen.
6.3 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden
gebracht.
Artikel 7
Wijziging honorarium
7.1 Indien wij bij het sluiten van de overeenkomst een vast honorarium en/of tarief overeenkomen, dan zijn wij gerechtigd tot
verhoging van dit honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
7.2 Indien wij het voornemen hebben het honorarium en/of het tarief te wijzigen, stellen wij de opdrachtgever hiervan zo spoedig
mogelijk op de hoogte.
7.3 Indien de verhoging van het honorarium of het tarief plaats vindt binnen 2 maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan
de opdrachtgever de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op een ons rustende verplichting ingevolge de wet;
de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan
van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
wij alsnog bereid zijn om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
bedongen is dat de uitvoering langer dan 2 maanden na het sluiten van de overeenkomst zal worden verricht.
7.4 De opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als meer dan 2 maanden na het sluiten van de
overeenkomst het honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan 2
maanden na het sluiten van de overeenkomst zal worden verricht.
7.5 Wij zullen de opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of het tarief in kennis stellen. Wij
zullen daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.
Artikel 8
Betaling
8.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door ons aan te geven wijze en in de valuta waarin is
gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
8.2 Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door ons aangewezen bankrekening, tenzij anders is
overeengekomen. Overmaking kan plaats vinden middels een online betaalsysteem of een factuur.
8.3 Wij zijn gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever te factureren.
8.4 Indien opdrachtgever de betalingstermijn laat passeren, is hij over het factuurbedrag wettelijke rente verschuldigd, te rekenen
vanaf de vervaldatum van de factuur.
Artikel 9
Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle door ons in het kader van de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven ons eigendom
totdat al datgene wat de opdrachtgever aan ons verschuldigd is terzake van de opdracht volledig is betaald. Pas indien de
opdrachtgever al hetgeen hij verschuldigd is heeft betaald, gaat eigendom over op de opdrachtgever. Tot dat tijdstip is hij niet
gerechtigd het geleverde door te verkopen of in gebruik aan de derden af te staan.
9.2 Indien derden beslag leggen op de onder ons eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen
of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te
stellen.
9.3 De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen
brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te
geven. De Vries Handling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan goederen van opdrachtgevers. Ten behoeve
van haar opdrachtgevers heeft zij een secundaire verzekering met een verzekerde som van maximaal € 130.000 voor goederen in
beheer; in eigendom van opdrachtgevers.
Artikel 10
Onderzoek en reclames
10.1 Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking,
doch uiterlijk 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk aan ons te worden gemeld.
10.2 Indien een klacht gegrond is zullen wij de werkzaamheden alsnog verrichten, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever
aantoonbaar zinloos is geworden.
Artikel 11
Aansprakelijkheid
11.1 De uitvoering van de opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Wij zijn slechts
aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van ons.
11.2 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de opdrachtgever.
11.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat wij zijn uitgegaan van door de opdrachtgever
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ons kenbaar behoorde te zijn.
11.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove
schuld van ons.
11.5 Indien wij aansprakelijk mochten zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ons beperkt tot het bedrag tot
maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door ons aangesloten verzekering
aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat wij overeenkomstig de verzekering dragen.
11.6 De opdrachtgever dient de schade waarvoor wij aansprakelijk kunnen worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder
geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan ons te melden, een en ander op straffe van verval van enig
vergoedingsrecht van deze schade.
11.7 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens ons vervalt binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend is geraakt met het
schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 12
Overmacht
12.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, ook al wasdeze ten tijde van het tot stand
komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van onze verplichtingen blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede
voor zover daaronder niet reedsbegrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden,
brand, gebrek aan en/of ziekte van arbeidskrachten en andere ernstige storingen in ons bedrijf en/of in dat van onze
leveranciers.
12.2 In geval van tijdelijke overmacht blijft de opdracht van kracht, maar worden onze verplichtingen voor de duur van de
overmacht opgeschort, e.e.a. behoudens ons recht om in een dergelijk geval de opdracht, indien niet respectievelijk voor zover nog
niet uitgevoerd te annuleren en het reeds uitgevoerde inrekening te brengen. Alle door de overmacht toestand ontstane extra
kosten komen ten laste van onze opdrachtgever.
Artikel 13
Vrijwaring
13.1 De opdrachtgever vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
13.2 Indien wij uit dien hoofde door derden mochten worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden ons zowel buiten
als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van ons en derden komen verder voor rekening en risico van de
opdrachtgever.
Artikel 14
Verjaringstermijn
14.1 Voor alle vorderingen jegens ons en de door ons (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke
verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van 1 jaar.
Artikel 15
Wijziging algemene voorwaarden
15.1 Wij hebben het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
15.2 Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
15.3 Wij zullen de opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
15.4 De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de
wijzigingen van kracht zijn.
15.5 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de opdrachtgever het recht om de
overeenkomst te ontbinden.
Artikel 16
Toepasselijk recht en geschillen
16.1 Op de overeenkomst in welke vorm en welke taal zij ook is of wordt aangegaan is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing.
16.2 Alle geschillen, van welke aard dan ook, die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst of naar aanleiding van of
in verband met nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, tussen partijen ontstaan, zullen met uitsluiting van iedere
andere rechter ter beslissing worden onderworpen aan de bevoegde rechter in onze vestigingsplaats.

