Algemene voorwaarden Veko Ventilatie B.V.

Kvk nr. 32157514

1.
Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbiedingen, leveranties, overeenkomsten,
uitvoering en overige verbintenissen voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen tussen wederpartij en Veko Ventilatie B.V., gevestigd te
Woudenberg, Kvk nr. 32157514 (hierna: Veko).Met deze algemene voorwaarden zijn alle
voorgaande algemene voorwaarden van Veko ervallen.Indien wederpartij eveneens
algemene voorwaarden hanteert, zijn deze niet van toepassing indien en voor zover deze op
enigerlei wijze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van Veko en/of de werking van de
algemene voorwaarden van Veko belemmeren of verhinderen. Afspraken met personeel
binden Veko niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd. Onder wederpartij wordt verstaan
een ieder die aan Veko een opdracht verstrekt, produkten of diensten van haar afneemt dan
wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.Indien enige
bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht komen met enige
bepaling van dwingend recht, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd
van kracht, terwijl voor wat betreft de nietige, nietig verklaarde dan wel vernietigde
bepalingen Veko in overleg met de wederpartij nieuwe bepalingen zal vaststellen welke de
strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen zoveel mogelijk nabij komen.Deze
algemene voorwaarden zijn opgesteld met inachtneming van Nederlands recht. Op alle
aanbiedingen van en overeenkomsten met Veko is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
2.
Offerte
Een door Veko uitgebrachte offerte kan, tenzij in de offerte anders is bepaald, gedurende
twee maanden na dagtekening door de wederpartij schriftelijk worden aanvaard.
Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de opdracht zijn slechts bindend nadat dit
schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Alle in de offerte genoemde bedragen zijn
exclusief B.T.W. tenzij anders is aangegeven. Een samengestelde prijsopgave verplicht Veko
niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van
de opgegeven prijs. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die
door Veko of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Veko. Zij mogen niet aan
derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te
verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Voorts
gaan alle offertes en aanbiedingen ervan uit dat de werkzaamheden kunnen en zullen
worden uitgevoerd gedurende de normale werktijden van Veko en onder normale
omstandigheden en zonder de verplichting dat een project (of een deel daarvan) dan wel een
object (of deel daarvan) in fasen moet worden uitgevoerd.
3.Uitvoering
De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven
constructies en werkwijzen, daar onder begrepen de invloed, die daarop door de
bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegevens
orders en aanwijzingen. Indien na de totstandkoming van de vereenkomst blijkt dat het
terrein cq gebouw alwaar de overeengekomen werkzaamheden dienen plaats te vinden
verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de wederpartij
aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen. De
wederpartij vrijwaart Veko en is eveneens aansprakelijk voor de gevolgen voor de uitvoering
van het werk die voortvloeien uit het verontreinigd zijn van uit het werk komende
(sloop)materiaal, (sloop)materieel, dan wel enig ander restmateriaal inclusief grond, meldt
hij zulks schriftelijk aan de wederpartij. Veko heeft het recht bepaalde werkzaamheden te
laten verrichten door derden. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan
Veko aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Veko
worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens
niet tijdig aan Veko zijn verstrekt, heeft Veko het recht de uitvoering van de overeenkomst
op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. Indien is overeengekomen dat de
overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Veko de uitvoering van die onderdelen die
tot de volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Indien door Veko of door Veko
ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de
locatie van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie, draagt
wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste
faciliteiten. Wanneer wederpartij bekend is of behoort te zijn met eigenschappen van een
stof of zaak waaraan Veko (dan wel door Veko in te schakelen derden) onderzoek zullen
verrichten, die gevaar zouden kunnen opleveren, is wederpartij verplicht deze
eigenschappen aan Veko mede te delen op zodanige wijze en op een zodanig tijdstip dat
Veko bij de uitvoering van zijn opdracht de nodige veiligheidsmaatregelen kan toepassen. Bij
gebreke van het doen van deze mededeling is wederpartij jegens Veko en / of jegens Veko
ingeschakelde derden, aansprakelijk voor alle schade die ontstaat ten gevolge van de niet
medegedeelde eigenschap.
4. Wijziging
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen,
zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig
aanpassen. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of
kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Veko de wederpartij hierover van tevoren
inlichten. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Veko daarbij aangeven in hoeverre de
wijziging of aanvulling van deovereenkomst een overschrijding van het overeengekomen
tarief tot gevolg heeft. In afwijking van het voorgaande worden geen meerkosten in rekening
gebracht door Veko indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden
die aan Veko kunnen worden toegerekend.
5. Uitvoeringstermijn
De overeenkomst tussen Veko en wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Opgegeven uitvoeringstermijnen
zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Bij niet tijdige uitvoering van de opdracht dient Veko derhalve schriftelijk
in gebreke te worden gesteld. Overschrijding van de uitvoeringstermijn verplicht Veko niet
tot enige vergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden
en/of opzeggen.
6. Goedkeuring
Indien en zodra het werk naar de mening van Veko voltooid is, nodigt Veko wederpartij uit
om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk
doch uiterlijk binnen twee dagen na de hiervoor bedoelde dag. Wordt niet binnen twee
dagen na de opneming een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd,
aan Veko verzonden, dan wordt het werk geacht op de derde dag na de opneming te zijn
goedgekeurd. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het in gebruik
wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als
dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte. Kleine gebreken, die
eenvoudig kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring

mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. Veko is verplicht de
in de vorige volzin bedoelde gemelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.
7. Tarieven
Veko is gerechtigd de tarieven te wijzigen. In geval van een bij of krachtens de wet getroffen
loon- of prijsmaatregel, kan de tarievenwijziging ingaan op de eerste dag van de maand
volgende op die van de maatregel. Tariefsverhogingen zullen aan de wederpartij schriftelijk
worden meegedeeld en worden berekend over de nadien te verrichten werkzaamheden.
Tariefsverhogingen tot drie maanden na opdrachtverstrekking worden niet doorberekend.
8. Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Veko aan te
geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd opschorting en verrekening is niet
toegestaan. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de wederpartij, zonder
ingebrekestelling, in verzuim en is deze aan Veko een rente verschuldigd ter grootte van 2%
boven de wettelijke handelsrente over het bedrag van de openstaande declaratie. Indien
Veko, al dan niet na rappel, geen betaling heeft ontvangen, is de wederpartij tevens
buitengerechtelijke incasso kosten verschuldigd deze kosten bedragen minimaal 20% van het
openstaande bedrag met een minimum van € 200,= onverminderd het recht van Veko om de
daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incasso kosten te vorderen.
9. Werkzaamheden
Ten aanzien van in het veld te verrichten werkzaamheden, onderzoekingen en inventarisaties
geldt dat indien betreden van terreinen en/of percelen noodzakelijk is daarvoor door of
vanwege de wederpartij toestemming dient te worden verleend c.q. verkregen. Eventuele
schade voor Veko ontstaan als gevolg van het niet of niet tijdig verkrijgen van deze
toestemming, is voor rekening van de wederpartij.
10. Geheimhouding
De opdrachtgever en Veko zullen alle door de één aan de ander verschafte gegevens
vertrouwelijk behandelen en van deze gegevens alleen gebruik maken in het kader van de
uitvoering van de opdracht.
11. Aansprakelijkheid
De wederpartij dient klachten omtrent de prestatie van Veko klacht schriftelijk en
gemotiveerd te melden. Bij overschrijding van die termijn vervalt elke aanspraak jegens
terzake van gebreken en/of fouten betreffende prestatie. Te allen tijde is de door Veko op
grond van aansprakelijkheid te vergoeden schade beperkt tot het bedrag dat de
aansprakelijkheidsverzekeraar in een voorkomend geval zal uitkeren. Voorafgaand aan een
dergelijke uitkering zal wederpartij Veko nimmer voor het verkrijgen van een
(deel)vergoeding in rechte betrekken. In geval van een toerekenbare tekortkoming in
nakoming van de overeenkomst is Veko niet aansprakelijk voor de schade die de wederpartij
dan wel een derde daardoor lijdt behalve in het geval deze schade te wijten is aan opzet of
grove schuld aan de zijde van Veko of diens leidinggevende medewerkers. De bewijslast met
betrekking tot deze opzet of grove schuld ligt geheel bij de wederpartij. Wederpartij vrijwaart
Veko voor eventuele aanspraken van derden en/of derden die door Veko zijn ingeschakeld
voor de uitvoering van de overeenkomst, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden. Na het verstrijken van een periode van één jaar na
ingebruikneming van een geleverd produkt danwel goedkeuring van het werk als bedoeld in
artikel 6, is Veko niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het geleverde produkt
danwel het werk.
12. Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde goederen blijven eigendom van Veko tot aan alle verplichtingen uit welke
hoofde dan ook volledig is voldaan, ook indien zij zijn verwerkt, gebruikt, verbruikt of in
andere goederen zijn opgenomen. Veko verkrijgt bij vermenging, verwerking of opname in
andere goederen te allen tijde mede-eigendom naar rato van de waarde van de door Veko
geleverde goederen. Vóór de betaling is de wederpartij derhalve niet bevoegd de goederen
aan derden te verpanden of in eigendom alsmede bruikleen over te dragen. Tot de volledige
betaling heeft plaatsgevonden is de wederpartij verplicht de goederen tegen brandgevaar en
andere te verzekeren risico's te verzekeren en met de nodige zorgvuldigheid en
identificeerbaarheid te bewaren. Voorts is de wederpartij verplicht op eerste verzoek van
Veko ten behoeve van Veko alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars hieruit
voortvloeiend aan Veko over te dragen tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle
verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties. De wederpartij verplicht zich
om de nog niet betaalde goederen op eerste verzoek aan Veko ter beschikking te stellen en
verleent reeds nu machtiging aan de door Veko aan te wijzen persoon om alsdan de ruimte
te betreden en die goederen mee te nemen. Tot op het tijdstip waarop wederpartij aan zijn
betalings- en overige verplichtingen jegens Veko heeft voldaan, is hij niet gerechtigd om
zonder toestemming van Veko te beschikken en gebruik te maken van de door Veko
opgestelde programma's en andere uitkomsten van de door Veko verrichte werkzaamheden,
en behouden Veko zich het recht voor om reeds geleverde programma's te blokkeren, zodat
deze niet kunnen worden gebruikt. Veko is dit geval niet aansprakelijk voor gevolg schaden.
Indien wederpartij jegens Veko in gebreke is, is hij gehouden om binnen 48 uur nadat hij
daartoe schriftelijk door Veko is gesommeerd, de programma's en andere uitkomsten van de
werkzaamheden van ons aan Veko ter hand te stellen, bij gebreke waarvan hij een direct
opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 500,00 verbeurt voor ieder
dag dat hij hiermee in gebreke blijft en/of van de programma's en andere uitkomsten gebruik
blijft maken.
13. Intellectueel eigendom
Veko behoudt alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door
Veko verschafte materialen - en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en
auteursrechtelijke werken - en programmatuur, indien en voor zover daarop geen industriële
en intellectuele eigendomsrechten van derden rusten. Indien op de door Veko verschafte
materialen - en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke
werken - en programmatuur, industriële en intellectuele eigendomsrechten van derden
rusten, dan worden deze geleverd op basis van de licentie en garantie van de licentiegever.
De wederpartij dient te voldoen aan de eisen, die de licentiegever heeft gesteld aan het
gebruik. De wederpartij is gehouden iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent
op een octrooi, auteursrecht, merkrecht of licentie. Namaak, nadruk of reproducties in welke
zin dan ook is verboden.
14. Garanties
Onder garanties word verstaan kosteloos, reparaties, vervanging, aanpassingen door
ontwerpfouten binnen de garantie periode van 12 maanden, binnen Nederland met
uitzondering van reis, verblijf en transport kosten. Overige bepalingen blijven onverkort van
kracht.
15. Afwijkingen
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle
vorderingen en verweren jegens Veko en de door Veko bij de uitvoering van een
overeenkomst betrokken derden, één jaar.

