KOMNED Algemene Voorwaarden

‘

Strickledeweg 94, 3044 EL Rotterdam

Hoofdstuk 1 Algemeen
Artikel 1 Definitie’s en toepassing
1. Deze KOMNED algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen (waaronder
overeenkomsten en aanbiedingen) tussen KOMNED en de wederpartij
Onder de rechtsbetrekkingen vallen onder meer opdrachten voor het leveren van
kunststofkozijnen deuren puien serres en eventuele montage en plaatsen hiervan.
De betrekking hierna genoemd “overeenkomst”
2. In de algemeen voorwaarden wordt onder “wederpartij” verstaan diegene die als
opdrachtgever, huurder koper of elke andere hoedanigheid optreedt bij een overeenkomst met
KOMNED.
3. Eventuele algemene voorwaarden van wederpartij binden KOMNED niet.
4. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk. De overige voorwaarden waarvan niet
uitdrukkelijk is afgeweken blijven onverkort hun gelding houden. De afwijking van deze
voorwaarden geldt slechts voor de bij die overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij die afwijking in
een volgende overeenkomst wordt bevestigd.
5. De voorwaarden genoemd onder hoofdstuk 1 Algemeen gelden onverkort op de
overeenkomsten bedoeld in de volgende hoofdstukken, tenzij en uitsluitend voor zover in de
voorwaarden daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.
6. Indien en van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is, wordt geacht een als
geldig aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen die zoveel mogelijk op
de nietige bepaling aansluit. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop KOMNED om andere
redenen geen beroep kan doen.

Artikel 2 overeenkomst.

1.Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand zodra de aanbetaling
KOMNED heeft bereikt.
2. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod worden
gebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde overeenkomst tot stand indien
KOMNED wederpartij op de hoogte is gesteld.
3. Rechtshandelingen van wederpartij met ondergeschikten binden KOMNED niet.

Artikel 3 afwijkingen
1.Prijsopgaven i n de overeenkomst worden steeds gedaan op basis van het tijdstip van het
aanbod geldende prijzen. De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere
heffingen van overheidsweg.
2.KOMNED is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien een of meer van de
volgende omstandigheden zich na het sluiten van het overeenkomst voordoen.
Stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de
overeenkomst nodig zijn stijging van verzendkosten van lonen van werkgeverstaten, sociale
verzekeringen van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe
en of bestaande overheidsheffingen in en uitvoerrecht of andere heffingen en of belastingen in
binnen en buitenland of in het algemeen omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar
zijn.
3.KOMNED mag afwijken van verstrekte technische gegevens, maten capaciteiten e.d. voor zo
ver deze afwijking van gerechtigde betekenis is. Afwijkingen van 10% of minder in het totale
werk en afwijkingen die alle omstandigheden in aanmerking genomen in redelijkheid geen of
ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben worden steeds geacht
afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
4. De prijs in de overeenkomst is gebaseerd op de normale arbeidstijd en duur overeenkomstig
de bepalingen van de toepasselijke CAO voor landbouwwerktuigen exploiterende
ondernemingen of BOUW CA. Indien ingevolge de ze CAO recht bestaat op een bijzondere
toeslag (bijvoorbeeld overuren) zal KONED de prijs kunnen verhogen.
5.Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst extra kosten gemaakt zijn en of extra risico’s
aanwezig zijn zal KOMNED een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening mogen
brengen evenredig aan de risico’s en te maken kosten.
6.KOMNED is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst uit te laten voeren door derden.
7.De door KOMNED opgegeven aantal uren zijn indicatief en niet bindend tenzij uitderukkelijk
anders aangegeven.

Artikel 4 Tarieven en Prijzen
Voor alle werkzaamheden en zaken zullen prijzen en of trieven (hierna tezamen genoemd
prijzen) door partijen worden overeengekomen.
Eerder overeengekomen of gehanteerde prijzen binden KOMNED niet tenzij die in een volgende
overeenkomst worden bevestigd.

Artikel 5 Betalingen en zekerheden.
Wederpartij indien de factuur zonder aftrek van enige korting of schadevergoeding of
verrekening van andere vorderingen en zonder opschorting binnen dertig dagen van de
factuurdatum te voldoen op een door KOMNED aangewezen bankrekening.
2. Bij meerdere vorderingen en of bestanddelen wordt de betaling door wederpartij toegerekend
aan de wettelijk aangewezen vordering en of het wettelijk aangewezen bestanddeel de
wederpartij aanwijst.
3. Bij overschrijding van de belastingtermijn bedoeld in lid 1 wordt zonder enige
ingebrekestelling nodig is vanaf vervaldag een contractueel rente ad 12% per jaar verschuldigd
alsmede gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke kosten ter grootte van het incassotarief van
de Nederlandse orde van advocaten met minimum van € 114,-- ongeacht of deze kosten
daadwerkelijk gemaakt zijn indien wettelijke rente in een bepaalde periode hoger is dan de
contractuele rente geldt voor die periode de wettelijke rente in plaats van de contractuele rente.
Onder gerechtelijke kosten worden onder meer begrepen alle kosten tot inning van de voering
zoals de kosten van beslag proceskosten en kosten van faillissement aanvraag.
4. KOMNED is gerechtig alvorens te beginnen met de uitvoering van de overeenkomst of de
overeenkomst voort te zetten voldoende zekerheden waaronder inpandgeving te verstrekken er
nakoming van de belastingverplichtingen De aanboden zekerheid zal zodanig moeten zijn dat de
voering met de eventueel daarvoor vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is bij belasting
verplichtingen te voldoen. KOMNED is te allen tijde gerechtigd de in de hiervoor bedoelde zin
bedoelde betalingswijze te weigeren.
De wederpartij verleent KOMNED reeds nu voor als dan pandrecht op alle zaken die in het
kader van de overeenkomst door de wederpartij in de macht van KOMNED worden gebracht
zulks tot meerdere zekerheid en uit welke hoogte van KOMNED verschuldigd mocht zijn niet
opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.
6. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom totdat en daarop betrekking hebbende facturen
geheel zijn voldaan.

Artikel 6 Reclames
De wederpartij zal met bekwame spoed na de prestatie van KOMNED onderzoeken of de
overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden KOMNED er terstond schriftelijk
van in kennis stellen zodra hem het tegendeel blijkt.
2. De wederpartij zal met bekwame spoed na de prestatie van KOMNED binnen 14 dagen
kennis te stellen of KOMNED overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
De nakoming van de overeenkomst geldt al deugdelijk indien de wederpartij in gebreke is
gebleven het onderzoek als bedoeld in artikel. 1
4. De factuur van KOMNED geldt als correct indien de wederpartij niet binnen 10 kalender
dagen na de factuurdatum een protest bij KOMNED schriftelijk is ingediend.
Indien de in het eerste en vierde lid bedoelde termijnen naar maatstaven van onaanvaardbaar
kort moeten orden beschouwd zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment
waarop het onderzoek respectievelijk in gebruik heeft doen nemen heeft doen bewerken of
verwerken of aan deren heeft doen leveren tenzij de wederpartij het bepaalde in het eerste lid
van dit artikel in acht heeft genomen.
Artikel 7 aansprakelijkheid.
KOMNED is niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van een tekortkoming in de
nakoming van enige verplichting dan wel en onrechtmatige daad indien deze niet aan hem kan
worden toegerekend.
Van een niet herkenbaarheid als bedoeld in lid 1 onder andere sprake bij extreme ongeschikt
weeromstandigheden ziekte van het personeel extreme of onverwachte verkeerstagnatie,
belemmering van de transportroute, storingen in het bedrijf in dat van een van de leveranciers of
derden betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, storingen van machines gebuikt
door KOMNED of betrokken derden, iedere tekortkoming van leveranciers of betrokken derden
vertraagde levering van onderdelen overheidsmaatregelen alsmede iedere vertraging en onder
capaciteit bij KOMNED die is ontstaan door vertraging van andere werkzaamheden van
KOMNED die zijn ontstaan door de hiervoor bedoelde omstandigheden.
KOMNED aanvaard generlei aansprakelijkheid voor gebreken in de uitvoering van de
overeenkomst door schuld of toedoen van de wederpartij of derden waarvoor de wederpartij
verantwoordelijk is tevens is KOMNED niet aansprakelijk voor schade ontstaan door uitvoering
door onderschikten van KOMNED van instructies adviezen of opdrachten van wederpartij die
buiten de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden vallen tenzij wederpartij aantoont dat
dit te wijten is aan grove schuld met opzet.
De aangenomen opdrachten kunnen niet geannuleerd worden na aanbetaling omdat de kozijnen
op maat en op wensen van de wederpartij worden uitgevoerd.

