
Algemene Voorwaarden Graag gedaan! Assistentiê

Altikêl 1 Algmeen
1. Deze v@ruaaden ijn van to€pa$ing op iedere aanbieding, offort€ en ovq@nkmst tusn GEag gpdaari Á$isÍerfe hiêma te

mren: 'Gebruike/, en en Opdrachtgevs waaÍop C€bruiker dse vwaarden van t@pa$lng h@fr verllaad, v@. zover va
doze v@Mardên niet dmr partisn uitdrukkêlijk ên sddftelijk is afgereken.

2. Do ond€Íhfligs vooNeÍden zijn sveÍMs van t@pNing op ovqffikomsten ret Gebruiker, voor de uitv@ring wafltr dq
Gêbruiker dsden dienen te wrden bebokken.

3. Deze dg€renê v@ruaard€n ziln eveneens gNhrwfl voor de m€d€rerkere van Gobruiker €n zijn di@lie.
4. Ds tospNlijkheid van eventuols ink@È of mdere vwatrden van Opdrehtg€ytr wdt uitdrukkelijk van de hand gerezen.
5. lndien één of rerdtre bspaling€n in dezê dg€rere vwardtr op €nig mrent gehed of g€d@ltslijk nielig zijn of vtrnisligd

Mhten rcrden, de blijfr het wedgens in d€z€ dg€mnê varyatrdq bepaalde volledig vm toep$ing. Gebruiker en de
Opdrachlgêver zullen alsdan in overl€g lrods teneinde niere bepalingen ts vflmging v& d€ nietige of vflieligdê. bepalingen

overeen te koren, waabij zov€el als mogelÍk het d@l en de sbekking van d6 Mspronkslijk€ bspalingsn in eht rcrdt genomn.
6. lndiên onduid€liikhêid bestaat omlrent ds uiíêg vil @n of rerdeÍ€ bepdingen vfl deze algerene voo-waaden, da dient de

uid€g plaats l€ vinden 'naar de g@st van deze bêpalingen.

7. lndien zich lusn partjen @n situatie vmÍd€t die niet in dezo algorena v@Maaden ger€geld is, da dient deze situati€ t€
mrden b€@d@ld naa de goest van deze alg€mm v@Maa.den.

8. lndien GebÍuiker niet sts€ds sbikte nsl€ving ve d€ze v@Naards vslangt, b€tekent dit niet dal ds bopalingen daryan ni€t vsn
t@pNing zijn, oÍ dat GebÍuikd in enigslsi matê het r@ht zou verliêzen om in andqe gevdlen ê slipte naleving van de
bepaling€n va dezê v()Waden te v€dang€n.

AÍlikel 2 OÍêÍtes en aanbi€dÍngen
1 De over@nkomst tusn Gebruiker en OÉradltgqer komt tot siad d@r Ën shdfrolijke aanvaading.
2 Alle offertes en aanbisdingsn van GebÍuiker zjjn vdblijvqd, l€nli in ds off€Íto @n tsmin vw envaading is gqsteld. lndien g@n

aanvaadingsteÍmijn is g6teld, kan en de ofierte oÍ aantisding op gênerlêi wijzê enig redlt w.den onil*nd indi€n de di€nst
waarcp de ofierte of ds aanbi€ding beÍekking h€fi in de htsslijd ni€t m@r bêshikbaa is.

3 Gêb.uike. kan niet aan ljn offsí€s of ambiedingen wdil gehouden indien de OpdradlQwq r€delijkeruijs kan bêgÍijpn dat de
offert6 of aabi€dingtr, dan rel sn ondeÍdel daarya, @n kennelÍke vergi$ing oÍ versdrjiving beval

4 De in sn oíorto of ambieding vmdde píijzon zijn exclusieÍ BTW en andere heffingen vfl ovshddsgê, evntud€ in hot kdq
van de ovq@nkomst t€ maks kqsten, daarondq b€grep€n Ígi$ €n v€rblijÍ-, v€Ízend- en adminislÍat€kost€n, lenij andss
aang€g€v€n.

5 G€bruik€r behoudt zjdr het rcól v@r om, bij uitv@ring ve wrkaamhedên op localies die reilïk ret hst openbaar veryq
beÍeikbaar zijn, de reisren ve Gebruiks als gffirkte uH in rek€ning te brsmon, waaÍbii g€ldsd de wenvergoeding zoals
aaÍ€egw€n in de ír€lan@er@nkotrst lusn Opdradltgevs q Gebruiker.

6 lndien de aanvatrding (al d4 niet op mdorg€sóikte punts) aiNijkt ve het in de ofierte oÍ de ailbleding opgênomn aanbod dan

is G€bruikêr daaraan niot gebonden. De qeÍrenkorot komt dan ni€t ovtr@nkomslig doze afuijkende aflaarding tot stand, tenzij

Geifuiker anders aangeft.
7 Een smengêstelde prij$pgde v€Íplidlt GêbÍuikeÍ niel tol het veÍrichten van @n g€d@lle van de oÉraót tegen @n

ovêÍmkorolig deelvan de opgsgeven pÍijs.

I Ambiedingen oÍofÍeÍlesgeld€n ni€t automa$sdl v@r toekoRstige oÉrachten.

AÍlikêl 3 ContuactsduuÍ; uitvsingstêmïnen, Íid@wrgang uitv@Íing en wiiziging owÉnkmsg pdjswÍhoging
1. De ovor*nkmsl tusn Gebruikq en de OpdÍehtgws wÍdt a&gegaa v@r mb€paalde liid, t€nij uil de aard vil ds

ov€r€enkomsl aÈe6 v@rtulÉit oÍ indiq paíii,en uitdÍukkelijk m sfiinefijk andeÍs wêrffikom.
2. ls vw de uitvsring ve b€palde w*zamh€dm 6n lermijn ove@ngêkoren oÍ opgegwen, de is dit nirer @ fatale

temijn. Bij oversdfijding vm s tqmiin diqt de OpdÍadtgever GobÍuiker d€Íhalve sohrineiljk in gebreke le stells. Gebruiker
dient daabij @n redelijk€ termijn te rcrden geboden om alsnog uitv@ring t€ gov€n aan d€ ovdMkoÍFt

3. G9bruike. zal d€ ovqffikomst naa bgsts inziól en vemog€n il ovrenkomstig de eien van goed vakmd$hap uitv€Íon. E€n

en andsr op gÍond vm de op dat mrent b€kend€ stand dor ret€nsóap.
4. Geb.uiker heefl hel r€hl bepaaldo reÍtzaamh€den te latm vedchten dq deden, De toepffilijkheid vd aíikol 7:404, 71407 lid

2 on 7:409 Bliï wdt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. lndien d@r G€bruikêr of d@r Gebruiker ingosdrakslds derden in h€t kader van de opdradrl wkzaamheden rcrden vffiicht op de
l@alie van de OpdrehQever of @n d@r de Opdradltgevêr aangffizen locatie, draagt de Opdra$tgever kostdG zoÍg v@r de
d@r die Í€dere*ers in r€delijkhêid gêrenste feilitsiten.

6, Gobruikq is gêre$tgid de oveÍ@nkomst in vershillendê Íen uit te v@Ís en het aldus uitgev@rde gêdslte afzondgrlijk te

frcbrcr€n.
7. lndien de oer@nkoret in fen wdt uiEq@d kan Gêbruikor de uitv@Ijo€-Ím di€ mdsrd€lon di€ tot @n volgende Íe

bshoren opslpÍtil toldat de OdÍeiE6ver do Í@ltaten van de daaraan vwaÍ-gende Ías s$riftelïk hsfl goedgek€uÍd. Dit
ops'lDrten zal Gehuiks van l€voren shÍiflelijk amkondigen am Opdreitgevtr.

L D€ Opdradtg€vq draagt êr ug vq dat allo gegevens, waaryd Gêbruiks aang@fl dat deê noodzak€lijk zijn of waaNan do
Opdrehtgd€. redelijkemis b€hoort te begrÍpên dat dqe noodzakelÍk zjjn vw het uitv@ren van dê ovsMkontsl fidig ail
Gebruikq rcrden vsstÍekt lndi€o do v@r de uitv@riog ván de overffikomst benodigde gegwens niet íjdig ail G€bruiker zijn

vorstrekt, h@fi Gebruiker het redrt de uiivmring vfl de ws@nkonst op te sdpÍten êrÍof de uit de vsbaging votrtvl@iend€ exlra
k6tên volg€ns de alsdan g€bruikolijke tdiwsn am de WÍehtgevq in rekming te brengên. De uitv€ÍingstemÍn vagt nist
@rdeÍ atr dan nadat de Opdradlgever de gegèvens aan G€bruiks. ter b@hikking hesff gestsld. G€bruiker is niêt aansprakelijk
vmÍ sdlade, van relke aard @k, d6dat Gebruiks is uitgegail van dry dê Opdrehtgwer verstrekte mjuiste eíy'of onvolledige
gegovens

L lndien Iijdens dê uitv@ring va de ovsmkmt blijkt dat hêt v@r 6n bd@rlijke uitv@ring daflan n@dzd(slljk is om d€zs te
wijzigên oí aan t€ vullen, dan zull€n partj@ lijdig on in ondqling overleg tot aanpNing van d€ over@nkomst overgaan. lndim de
aard, owang oÍ inhoud va de ove@nkomsq al dfl niet op vw6k oÍ anwijzing vm de Opdrehtgevtr, vm de bev@gde
instanlies et @tsa, rcÍdt gpwijlgd €n d6 oversnkomst dard@r in kwalitaliêf en/of kwanlitalief opziót rcÍdt gwijzigd, dan kan

dit Msqumli6 hebb€n v@r hetg@n mr€prmkelijk ov€Í@ng€koren rerd. D@Ídw kan @k h€t @repronkelijk ov€@ng+
koren bedrag rcrd€n v€$oogd of vêÍlaagd. Gebruiker zal dmrym zoveel als mogelijk v@raÍ pijspgaaf d@n. D@r @n wijziging
van de oveÍ@nkomsl km vMts de @rspÍonkelijk opgegqen tsmijn van uitv@ring rcrden g4ijzigd. De Opdrachtgevq a4vaadt
de nogelijkheid va wÍZging van de overcenkomst, daaronder begrcpen de wijzi ging in prijs en temijn ve uitvHing.

10. lndi€n de ov€r6nkomst rcrdt gwijzigd, daarond€r b€gr€pen @r aanvulling, dan is GêbruikeÍ gs@htgd om daaÍ&n €eFl
uitv@ring t€ gqen 0adat daary@Í akkdd is gêgws dmÍ de binrcn Gebruiker b€voegde perwn ên dê Opdraátg€ver akkoqd
is gegas ret de vod ds uitv@dng opgegeven pdjs en andere vl]waarden, daarondq bogrop€n het alsdm t€ bepalen tjjdstjp

watrop daa@ uitymdng g€goven zalworên. H€t ni€t of niet mmiddellijk uitv@ren vil de gewijzigde over@nkomt leveÍt gffi
wanprostatis va &bruikq op il is v@r de Opdraótg6vor g@n grond om de ov€Í€onkomst op le zoggen of le annulêren.

11. ZoMsr dareo in g€br€ke te koren, kan G€bruikg ffi v@@k tot wijlging va d€ overMkoÍEt reigerên, indien dit in

kwditatiêl €n/of kwmlitatef opzidrt gevolg zou kunn€n hebbfl biiv@rb€ld v@r de in dat kadêr te vqdciten reÍkzaamlrcden oÍ te
leveÍen zaken.

12. lndien de Opdrehtg€vs in gebrekê mtt kom in de deugdelijke nakoming vfl heQ6n waatoe hij jegens G€bruiks gehouden
is, dan is d€ OpdtehtgweÍ aansprakelijk v@Í dle $hade aan de zijde vm GebruikeÍ daad@r diÍ@t ol indir@t ontstafl.

13. lndim Gebruik€r ret de Opdrachtgever @n vasl honddium of vasle pris d€r@nkoml dfl is Gebruik€r nioÍemin te dlon tjde
gercchiigd tot ve/noging van dil honqtrium oÍ dee pijs zondsÍ dal de Opdrachtg€vs in dat gwal gs@hligd is om de
ryeÍ@nkomst om di€ r€dsn te onlbinden, indien de veriwing vm de prijs voqtulGit uii @n bev€gdheid of veÍdichling ingwolge
de ret- oÍ regelgeving oí haar mÍzak vindt in 6n slijging ve de p.ijs van gÍondstoffen, loM et @teÍa oÍ op andeÍe gronden die

bÍ het aangaan vil de oveÍ@nkmst rodeliik€ryijs niet v@Eienbaar waen.
14. lndisn d€ prilslijging ildeF dan als gwdg van M wijziging vfl ds overenkomst @r b€draagt dil 10% on plaatwlldl binn€n

dÍie maanden na het duits van ds ws@nkomt, dan is uitsluitend de Opdradltgèver die m b€rcep toekomt op litel 5 afdeling 3
van B@k 6 BW gtr&htjgd do ov€Íffikomí dw @n sdfinefijke v€rklaring te onlbinden, t€nzij Gobruiker

' ajsdan êlsnog be.êid is m d€ over@nkomst op bsis van het @rsprcnkelijk ovo@ngekomne uit te v@rên;

AÍtil@l,l Opsclrcrting, van de ove@nkomst
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de veÍplichtingen op t€ sdorten oÍ d€ ovq@nkomí t€ onhinden, indi€n de OpdrehQever

de v€rplichtingen uit ds over@nkomst niet, niet volledig oÍ niet tijdig nakomt, na hst sluitsn van d€ wer@nkomsl G€bruiker ter
k€nnis g€koren omslandigheden goede gÍond gevs t6 vrezsn dat dê Opdra$tgws de vsplicfilingsn niot zal nakoren, indion ds
Opdreitgevq bij het sluits vm de overenkomst verzGit is om zekortFid to stellen v@Í de vold@ning van zijn vêrplichtjngen uit
de overenkomst en d€ze zekerheid uibliifl of wddmde is of indien d@Í d€ v€rlraging ad do zijdo yan de Opdrahtgryer niet
lang€r van GêbÍuikq kan rcrd€n gevsgd dat hij dê overêenkomsl t€gen de @rsprmkelijk over@ngekoren @nditi€s al nakoren.

2. Voorts is Gebruiker bevosgd de qgrskorei te ontbinden indien zich omstandigh€den vMd@n relke van dbn aard lin dat
nakoming van d€ over@nkomt ontrWelijk is of indien er zidr ande&ins omstandig-hedfl voord@n die van dien aard zijn dat
mg€wijlgde instandhouding van de over@nkmst in .edelijkhoid nist van G€bruiker ke mrds gpvsrgd.

3. lndbn de ovtrffinkorel rcrdt onlbonden zijn G vodqingsn vfl G€bruiksr op d€ OpdÍahtg€vq onmiddellijk op€isbaar. lndifl
C€bÍuiksr d€ nakom{ng vm de verplicilingq opsho.t, bshoudt hÍ ziin aanspraken uit de rel ên weenkomst

4. lndien G€bruiker tot op$hortng oÍ onlbinding wsgaat, is hij op geneÍlei wijze gehouden lot vergo€ding van shade en kost€n

daardw op enigerlei wijze ontíail.
5. lndien dê onlbinding aan de Opdrad&dd to$sksnbaa is, is GgbÍuiks geÍechtgd tol vergoeding van de sdrade, daarondd

b€grêpsn d€ kosten, daatdry dhect €n indiÍet ontstaan.

6. lndien d€ OpdÍehtgsvs zijn uit de ovs@nkomst vos&lFiende verplk*ling€n niet nakomt en deze nielnakming onbinding
rcc'htvaardigl dil is Gebruiker gerec'hligd de ovrenkoÍl$ teFtond €n mt dk@ts ingang t€ ontbinds zonder enigê verplióling
ljneuijds tot belaling van €nige schadqergGiing of shadelocst€lling, t€ruijl de Opdrehtgever, uit hoofde va wanprstalie,
sÉl tot sóadeverg@ding of sdlad€lG'stelling is vspliót.

7. lndien do ovq@nkomst tusnlijds rcrdt opgezogd d@r Gebruikor, zal C€bruiker in ov€rleg mt d€ Opdradlt-g€veÍ zorgdragen
v@r ovgrd@ht van nog te veridrt€n wkz@mhedff aan d€Ídm. Dit tedij de opzegging aan de Opdraótgever l@ekmbaar is.

lndien de ovsdreht van de re*amh€dm v@r GebruikeÍ extra kosten ret zich mbrengt dan mrden deze aan d€
Opdrad|tgeveÍ in rekening gebradlt. De opdrtrhtgever is gehouden dazo kost€n binren de dan@r geremde lqmijn te vold@n,
tsnzij C€bÍuiker andêE aang@fl.

8. ln g€vd van liquidate, vd (@nvmge vm) ssóare van betaling of failliffinl vil bslagl€gging - indi€n en voor zovs het
beslag niet binnen drie maaden is opgeheven - ten laste va de Opdmd|tgws, v4 $truldsnging oÍtrn andgre omstandighejd
waard@r de Opdrehlgwsr niot lmger vrÍêlijk over zijn vqmogen ka beshjkken, slaat het Gebruiker wi om de ovêr@nkmst
terstond €n ret dirste ingang op te z€ggpn daMl de order of overffikomst te annule.en, zonder enig€ verplÍc+lling zijneÍzijds tot

belaling van onige sdradwergo€ding of $hadeloo$lelling. De vord€ring€n van Gebruiker op de Opdrachtgevs Zjn jn dat gdd
onmlidollijk opeisbaar.

L lndien de Opdradtgder s geplaatsle order geh@l oÍ g€dellolijk annul@4 dan zullên d€ wkzaamhodon die wqden veÍicht
on d€ dad@r bslelde of gerc€dge-mekte zak€n, v€Írerdgrd met dê evênfuele aan- aív€F en afleveringskoston daaryan en
de v@r de uitu@dng vil de dêr$korel grcryqde tsis- en abeidslijd, integrel ail do Opdrachtgever in rekening mrden
gebreht.

AÍtikel 5 OwmctÍt
1. Gebruik€. is niet gehouden tol het nakomn vfl €nige v€Íplidling jegens de Opdrach(gêver indien hij daart@ g€hindeÍd rcrdt ds

gevolg vfl @n omsttrdighêid diê niet is te wijten aan sdruld, en neh krehtens de ret, @ r@htsiandeling of in hsl verk@r
geldende opvafling€n v@r zijn rekening komt.

2. Ondor wqmeht wdt in deze algerene v@ruaad€n vsstaan, naast heb@n daaomlÍent in de rel en judsprrdflte wÍdt
begrep€n, alle vfl buitenkorende oouaken, vmuis oÍ nielv@Eis, waarop G€bíuiker gH irul@d kan uiloêfenen, doch
waard@r C€bruik€r niêt in slaat is zijn vêÍplidiingen na te komn. Gebruiker heefl ook het redf zich op ovemeht le b€.@pen
indien de omstandigheid die {vedere) nakoming van d€ worMkmst vshind€rl intr@dt nadat Gobruikor zijn veÈintenis had

mts nakomn.
3. Gsbruiket ka gêduÍênde de pqiode dat d€ ovqmad|t v@rtduurt de verplichtinggn uit ds overMkotrld opshorten. lnden deze

per!Íe langs duuÍt dm tres maand€n, dan is i€d€r der patijen ge.echtigd de ovêr€nkmst tê onhindsn, zond€Í verplichling tot
vergoeding van sdrsd€ aa de adere palij.

4, Vmzov@l CrbÍuiker ten lijde ve h€t inb€d€n van ovme+lt zijn ve.plichling€n uit de oveÍ@nkmt inmiddels gedeeltelijk is
n4€kffin oÍ d@€ zal kunns nakmn, m aan het nagekmn Íespectiwelijk na te koren ged@lte zêfstandigs waarde
t@koml, is Gebruiks gqechtigd om het reeds nagekoren reslstievolijk na te koren g€delte spaÍaat le factureren. De
Opdradtgevsr is gshoudtr deze fetuur te voldFn als waro er spÍake van efl aizonderlíke wer$nkomsl

Arlikel 0 ge{aling en inaskostên
1. Betaling di€nl ste€ds te gesdil€ds binnen 14 dagên na fetuurdatum, op @n d@r Gebruiker ae te gêven wiPe in de valuta

waarin is $fetÍsrd, teEij sórinêlijk anders d@r Gebruiker aangegeven. Gebruíker is gerecitigd om periodiek te Ísturercn.
2. lndiên de OdÍehtgwer in gebreke blijfr in do tjdige betaling vo @n Íetuur, dan is d€ Opdraótgwer van red{srege in verzuim.

D€ Opdrehtgevs is aisdan @n rente veÍsduldigd van 1% per maand, tenzijde reltelijke rente hoger is, in relk g€valdo wttelijke
Íente ve@iuldigd is. D€ rente ovs hot opeisbars bedrag zd NÍdon bqekend vanaf het mmnt dat de OpdÍehlgevs in verzuim
is 1ot het mrent van vold@ning van het volledig versdruldigd€ b€dÍag.

3. Gebruiker h€fl h€t redlt de dd Op,&entgevs g€dil€ betalingen te laten stekken in de sste plaats in mindsing van de k6tsn,
v€Nolgens in (Índering v4 de openg€vallen rflte €n tondott€ in mind€Íing van do h@Ídem €n de lopende rente. Gebruiker kan,

zonder datrdw in vtrzuim te komn, sn aanbod tol botaling reig€Í€n, indien de OpdÍehlg€veÍ en andtre volgorde v@r de
t€t9k€ning van d6 botaling adwijst Gobruiker kan voll€dige aiNing vm de h@Ídsm weigorsn, indion daaóij niet êveneens d€
opengevallen en lopend€ Í€nt€ en iwkoslen wrd€n voldaan.

4. De Opdradtgevs is nimrur g€Íediligd toi verek€ning van h€t d@Í h€m aan G€bruiker vsshuldigde. &flaq tegfl de hoogte

vm @n fótuur sdprten ds betdingryqplichling niet op. De Opdrehtg€v€Í die g€en bs@p t@komt op afdeling 6.5.3 {de arlikelen
231 tot en ret 247 b6k 6 BW) is €vsmin g€rehligd om ds betaling van €en factuur om sn and€re reden op le sdrcÍts.

5. lndien de OpdÍehbsver in gêbÍeke of in vêrzuim is in de (tijdige) nakoming vfl zijn verplidltingên, dan komên all€ r€delijko kNts
ler ve*rijging vm voldGning buit€n Í€d|t6 v@Í rekening ve do Opdradtgwor. De tuitsgoÍ€dtelijke kcsten rcdên bsrokend op
bsis vfl hstg@n in d€ N€derland$ incNpr*lijk gebruikelijk is, rcrent@l de berokoningmhod€ volgens Rapport VmMerk
ll. Indisn C€bruiker êdter hogere kosten ter in()as heen gemaakt die redelijkeruijs n@dzak€lijk war€n, komn de rert€lijk
g€maakto kogs v@r vergoeding in aanreÍking. De evmtuele gemaakte gercchtelijke en exsti€kost€n zull8n even@ns op de
Opdradtgevs mrden v€rhaald. D€ Opdradtgpvsr is over de vsr$huldigde incNkoslen evil@ns rente ver$'huldigd.

AÍlilGl T EigêndoMóqhoud
L H€i dM in h6t kad€Í vil de rys€nkomst GebÍuik€Í gel€veÍde blÍfr ebendom vm G€bruikeÍ totdat de Opdraótgover alle

vsrplidrtjngen uit de ret Gebruiks gedolen over@nkorot(en) dewdelÍk is nagekoren,
2. Het dw Gobruikor gel€verdê, dat ing€volge lid 1. onder het eig€ndoN@rb€houd valt mag niet wrden d@Nerkodt sn mag

niffi als bstaalmiddel rcrden gêbÍuikl De Opd.aótgevs is ni€t bev@gd om het onds h€t eig€ndomwooóehoud vallffde te
veÍpands oÍ op enige andere wijze te beaarcn.

3. D€ Opdrehtgevd diont st@ds al hstgssn t€ dM dat r€dslijkeRijs vm h€m v€Meht mag wdon om do oig€ndoms€dlton van
$ruikêr veilig te stellen. lndjen deden b€slag leggen op het ondq eigendmgvwb€houd gêlsvsd€ danrel redrten daarop
willen vestigen of d6 gdds, dfl is ds OpdÍaohtg€vor v€Íplid{ om Gsb.uikeÍ daaryfl onmiddellijk op de hoogte te d€llen. V@rts
vgrplid|t de OpdrudrQever zidr om het onder €ig€ndoNwbehoud gdwede te verzekqen en verzekerd to houden teg€n bÍfld,
onFloffngq en watqsdad€ alsrFd€ tegen di€fstal en de polis ytr deze verzek€ring op Fret€ vq@k an Gebruiker ter inzage te

gêven. Bij en eventuele uilkedng van de vszekering is Gebruiker g€redlligd tol deze penningen, Vo@ov@l als nodig wbindl de
Opdretrtgsvq zidl €Í jegens C€bruiks bÍ v@óaal toê om zijn mdererking te verlenen aan al h€tg@n dat in dat kadsr nodig of
renslijk mcht (blijkên) te zjjn.

4. V@r hst geval Geiruiker ijo in dit artikel aangeduide eigendwecitm wil uit@fenen, g@ft de OpdÍehlgwer bÍ vmrbaat
onv@ruaadelijke en niêt her@p€liike toest6mming afl Gebruik€. sn d@a C€bruiks afl to wijztr deÍden om al diê plaatsn te
b€lrodgn wad dê €igendotm van Gebruiker zió bevinden en deze tsug te neren.

&tikel 6 Reclam6, yqiaÍingstêÍmiin

1. OpdÍehtgever km binn€n 1 maand na uitv@ring ve de rerkzaaÍnheden of lffiÍing vs de g@derên dw C€bruiks, bij
GsbÍuikor sdrriftêlijk M klrcht indienen ret bêkekkiÍE tot de uitv@ring van de re*amhedfl of vm d€ geleverde zaken.

2. lndi€n ds Opdraótgêver lijdig bij Gekuiks r@la@rl ovêÍ uib€v@rde reÍkzmhêden of gdeverde zaken, short dit zijn

betalingsemlichting niet op. De OdraóQever bfiin in dat geval @k g€houden tot aÍnare en betaling vfl hetgsn waartos hij
Gsbruik€Í opdreht g€geven heeff-

3. lndi€n kmt vst tê slaa dat sn kleht ongegrond is, dan koren dê k6ten daad@Í mtslas, daaronds b€grep€n de
onderz@kskosten, aan d€ zijde van G€bruiker daad6 g€vallen, integraal v@Í rekening vm de opdradltgsv€r.

4. ln aiilijking vtr de rettelijko veíadngstemijnen, bedraagl de verjadngsl€rmÍn van alle vqdsingen en veMren jegens Gebruiker
€n de dmr Gebruiker bij de uitvoering van @n oveÍ@nkomst belrokken derden, één jaar.

Artikel I AanspÍakelïkheid
1. lndien Gebruiker assprakelík moót ljn, dan is doze aflsprakolÍkh€id bsporkt tot hetgH in deze bepaling is geregeld.

2. GebÍuiker is niet aansprakelijk v@r $hde, yan relke aad sk, ontstatr doordat Gebruikq is uitg€gaan van d@r of narens de
Opdrehtg€vervssb€kt€ onjuiste oÍy'otonvollodige gsgevens.

3. lndien Gebruikor aansprakelijk rEót zijn vmÍ snigeÍl€i sdrad€, da is d€ aanspÍ*elijkheid van Gebruiker b€perkt tot mdimad
tw@maal de f4luuNaaÍdê van de ordêr, allhans tot dat gêd@ltê van de ordeÍ waaop de ansprak€lijkheid betrekking h@it

4. 0ê aansprd€lijkheid vil Gohuikfl is in ieds gryal steeds bepeÍkt tot het b€drag der uitkqing van ziin vszekdaar in wo*orend
geval.

5. GebÍuik€Í is uitsluitsnd aanspÍak€lijk v@r dir€ct€ sdEd€.
6. Onder dh€c1e 6dlad9 rcrdt uitsluil€nd vsstaan de r€d€lÍk€ kosten ter vastst€lling van de @uaak €n d€ wang vm de silade,

vw zover de vaststolling b€b€kking h€€fr op $hade in d€ zin vs dez€ v(Waaden, de wentuele rcdelijke kosten gemakt om d€
gebrekkige píeslatje van Gebruiks aa de ovs@nkomsl te laten beantwrden, v@r zw@l deze atr C€huiks toegetekend
kunnen wdm en rsdelijke k6ten, g€maakt t€r v@Íkoming oí b€pe*ing va sdads, vffi zovtr de Opdrachtgêver ant@nt dat
dêzê koster hebben geleid tot bepeddng van dirOte sdade als bed@ld in deze algêmenê vmMaardo. Gebíuiker is nimrer
asspÍakeliik votr indi@t€ $hade, daarorder bsgFp€n g€volgsdlde, g€d€rÍds winsl gemiste besp4ingen €n sdlad€ dw
bêdriiÍsdagnatie.

7. De in dil adikel opgenoren beMingsn van de aflsprak€lUkhoid gsldon niet indien de ehade t€ wijten is aa opzet of gÍw€
shuld ve Gebruiker oÍ zijn le'dinggevflde ondergNhikten.

Altikel 10 VÍijmring
1 . De Opdradrqwer vrijffiart C€bruiker vo. wqlude aanspÍalen vil deden, diê in verbad mt de ujtv@Íing van de

ovtreenkomst shado lÍdff en waflan de @Íaak aan and€rs dm afl Gsbruik€Í to€r€kilbffi is lndien G€bruik€Í uit dien
h@Íd€ dmr dsrd€n rbdt wdên a4gespÍoken, dan is d€ qdÍ*htgevq gsh@den Gebruik€Í zorel buiten als in r€chte bij te

stam en onvwijld al hctg@n ie doon dal van hem in dat gryd vwadrt mag woden. [,locht de Opdrdrlgev€r in g€bÍek€ blijven

in het nmn van ad€quat€ natrsgelen, dan is G€bruik€Í, zonder ingebrokostslling, ggroótgd z€lf daartm ovgr te gaan. Ale
kosten s sdrade aan de zÍde van Gêbíuiker en derden daaÍd6 onlstaan, koren inlegraal vod rêkening on risirc van de
Opdrebtgever.

Artikêl í1 lntellectueleeigendom
Gebruiker behadt Zch d€ Í@ht6n s b€vo€gdh€den v@r die hm t€komn op grond van d€ Arleuffit q and€re intoll€ctuele ret-
en .egelgsviÍE. C€bruikeÍ tEefr het rcdlt dê d@r de uiv@dng van ffi ove@nkorot aan ljn zijde tGgenoren kennis @k voq
andqe d@loindsn te gebruiken, vwzwq hierbij g@n stikt verlroffili,ke infomalie van de Opdreitgorer ts kennis va derden wrdl
gebrachl.

Aíil@l í2 T@pa$eliik ElÍ en g@hillen
1. Op alle redllsbetekking€n waabij Gebruiks patij is, is uiNuit€nd het Nededands Íedrt van t@pNing, @k indifl en sn

verbintenis geh6l of gedsltelijk in h€t buitonland uitv@ring wdt g€gwsn oÍ indien de bij de @'hbbelrekking b€bokken paE
aldaar wnplaats h€n. D€ t@pNlijkhdd van het Wffi K@pverdrag rcrdl uitgesloten.

2. Do recitor in d€ vesligingsplaats vfl G€bruik$ is bij uitsluiling b€v6gd vs go$hillen k€nnis le neren, tênlj de ret dwingend

anders vqs$rijfl. Niêttsmin h€eft Gsbruiksr hct r@hl hol geshil v@r te l€ggen ae de vdgtrs de ret bev@gde .echter.
3. Parlij€n zullen @Íst M b€r@p op de r@hts d@n ndat zij zici tot het uilerste hebbd ing€spannen @n geshil in ondeíing

ovêÍlsg te b€slechten.

Artikêl 13 Wjziging v@M.Íden
Van t6pa$ing is st€€ds d€ laaht€ veÍ€ie va de Algflgre Vooruaarden c.q. d€ v€Ísie zoals die gold ten lijde va het totstandkoren

van de Í€chtsbeÍekking ret Gebruiker.

AÍdkel lil lnsh.ijving Kemêrvan K@phandêl
Graag gdaan! Asbtenlie is inge$hreven bil d€ Karer vm K@phandol le RotteÍdam onds KvK-numrer 244666:]2.


