Algemene leveringsvoorwaarden van PK Isolatie

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door P.W. Klaassen h/o PK Isolatie
gevestigd te Zwanenburg, hierna te noemen PK Isolatie.
1.2 Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “goederen” worden daaronder verstaan de door verkoper
te leveren zaken alsmede de door haar te leveren diensten.
1.3 Bijzondere van de voorwaarden van PK Isolatie afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze
schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van PK Isolatie binden de laatste
niet voorzover ze door PK Isolatie niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te
beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
2.3 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en/of uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor
PK Isolatie door haar bevestiging.
2.4 Elke met PK Isolatie aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat PK Isolatie
van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te hare beoordeling.
2.5 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d. alsmede gegevens in drukwerken,
tekeningen, afbeeldingen e.d. door PK Isolatie bij de aanbieding verstrekt, zijn voor PK Isolatie niet
bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht ervoor zorg te dragen, dat drukwerken,
tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud
daarvan mededeling wordt gedaan.
2.6 Wanneer PK Isolatie een aanbieding c.q. overeenkomst aangaat op basis van beschikbaar gestelde metingen van de
opdrachtgever en achteraf blijkt dat deze opgaaf van metingen niet overeenkomen met de werkelijkheid dan is PK Isolatie
gerechtigd dit op basis van nacalculatie door te belasten.

Artikel 3 Prijzen
3.1 De prijzen worden in het algemeen bij acceptatie van de order vastgesteld. Zij zijn gebaseerd op geldende dagprijzen,
zoals door vraag en aanbod tot stand gekomen.
3.2 Afwijking van de overeengekomen prijs(limiet), zonder voorafgaande instemming van de opdrachtgever, is niet
toegestaan.
3.3 a. De prijzen zijn af bedrijf PK Isolatie.
b. In de prijs is geen omzetbelasting(BTW) opgenomen.
c. Invoerrechten, andere belastingen en heffingen, kosten van kwaliteitscontrole, verzekering zijn niet in de prijs
inbegrepen.
d. De prijzen zijn genoteerd in Euro’s, tenzij op de factuur een andere valuta is vermeld.

Artikel 4 Aanbetaling
PK Isolatie is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen.
Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van PK Isolatie de
overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aan betaling, benevens
schadevergoeding.

Artikel 5 Annuleringen
5.1 Indien de koper de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door PK Isolatie
alle met het oog op de uitvoering van deze order, redelijkerwijs gemaakte onkosten(kosten van voorbereiding,
bestellingen bij derden ed.) te vergoeden, alles onverminderd het recht van verkoper op volledige vergoeding wegens
winstderving, zomede van overige uit de annulering voortvloeiende schade.
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Artikel 6 Levering en leveringstijd
6.1 PK Isolatie is gehouden de overeengekomen hoeveelheid te leveren, tenzij overmacht tot een vermindering van
de hoeveelheid noodzaakt. Zij is gehouden de koper van de overmachtsituatie onmiddellijk mededeling te doen en is
alsdan gerechtigd een geringere hoeveelheid te leveren.
6.2 De plaats en wijze van aflevering worden in de overeenkomst bepaald. Als levering geldt het aanbieden van de goederen
op de overeengekomen plaats en tijd, ook indien de koper de goederen niet in ontvangst neemt.
6.3 Opgegeven levertijden zullen nimmer te zijn beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Bij niet tijdige levering dient PK Isolatie schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
6.4 PK Isolatie behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien de koper vorige leveringen niet binnen de
overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. PK Isolatie is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij
opdrachtgever ten gevolge van het niet leveren.

Artikel 7 Overmacht
7.1 PK Isolatie kan in geval van overmacht –na overleg met de opdrachtgever- de overeenkomst ontbinden, dan
wel de levering opschorten tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedssfeer van PK Isolatie,
waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd, zoals oorlog,
oorlogsgevaar, stakingen, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen.

Artikel 8 Verplichtingen van de opdrachtgever
8.1 De opdrachtgever zorgt er voor dat PK isolatie overeenkomstig diens aanwijzingen tijdig kan beschikken
over de voor de uitvoering van het werk benodigde gegevens en over overige voorschriften van bijzondere aard, één en
ander voor de opdrachtgever van belang zijn.
8.2 De opdrachtgever is verplicht PK isolatie onverwijld te wijzen op voor hem klaarblijkelijke fouten of gebreken in
constructies en werkwijze, bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, die PK Isolatie blijkens de door haar aan
de opdrachtgever verstrekte stukken voornemens is te leveren respectievelijk toe te passen.
8.3 De opdrachtgever is verplicht de objecten waarin PK Isolatie haar werkzaamheden gaat uitvoeren, voor eigen rekening
tegen brand- en stormschade te verzekeren. PK Isolatie is uit dien hoofde nimmer aansprakelijk.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Behoudens grove schuld of opzet van de directie of leidinggevende ondergeschikten van PK Isolatie, is zij
slechts aansprakelijk voor kosten, schaden, of interessen, ontstaan als gevolg van daden of nalatigheid van voornoemde
personen of van andere ondergeschikten van haar dan wel personen door PK Isolatie tot uitvoering van de
overeenkomst gebezigd, echter tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de door PK Isolatie
geleverde zaken in verband waarmede de schade is ontstaan.
9.2 Iedere aansprakelijkheid van PK Isolatie voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, geleden door
opdrachtgever en/of derden, door welke oorzaak ook ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten.
9.3 Indien opdrachtgever zaken, waaromtrent PK Isolatie hem onder opgave van redenen heeft medegedeeld te
twijfelen aan de kwaliteit, doorverkoopt, levert, verpandt of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet
en al dan niet in gebruik, aan een ander overdraagt of te zijner beschikking stelt, is opdrachtgever verplicht PK Isolatie
te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door, of in verband met door
PK Isolatie aan de wederpartij geleverde zaken.

Artikel 10 Betaling
10.1 Betaling dient te geschieden, ter keuze van PK Isolatie:
a. netto contant bij aflevering of
b. middels storting of overmaking op een door de verkoper aangewezen bank of postbankrekening binnen 28 dagen na
factuurdatum.
10.2 Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer
toegestaan.
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10.3 De opdrachtgever is in verzuim enkel door het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn. PK Isolatie
heeft alsdan het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een enkele mededeling aan de opdrachtgever
te ontbinden (uitdrukkelijk ontbindend beding).
10.4 PK Isolatie is gerechtigd om bij het in gebreke zijn van de opdrachtgever 1% rente per maand in rekening te
brengen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van complete voldoening.
10.5 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die PK Isolatie maakt als
gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de
opdrachtgever.
10.6 Indien opdrachtgever in verzuim is zijn vanaf dat moment alle bij PK Isolatie op opdrachtgever openstaande
vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
11.1 Alle geleverde producten blijven eigendom van PK Isolatie totdat alle vorderingen van haar op de koper volledig
zijn voldaan.
11.2 Zolang de producten niet zijn betaald mag de opdrachtgever ze niet verpanden of op andere wijze tot zekerheid geven. In
geval derden op deze producten beslag (wensen te) leggen of deze op andere wijze wensen uit te winnen, dient de
opdrachtgever PK Isolatie onmiddellijk hierover te informeren.
11.3 Bij de uitoefening van de rechten van PK Isolatie uit het eigendomsvoorbehoud zal de koper steeds op eerste
verzoek en op eigen kosten zijn volledige medewerking verlenen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten die
PK Isolatie in verband met zijn eigendomsvoorbehoud en de daarmee samenhangende acties moet
ondernemen, alsook voor alle directe en indirecte schade die PK Isolatie lijdt.

Artikel 12 Opmeting van isolatiewerken
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn de volgende opmetingsvoorschriften op de opdracht van kracht. Alle
isolatie wordt steeds langs de buitenkant doorgemeten over het buitenoppervlak van de totale isolatie. Bij het opmeten
van leidingen worden alle onderbrekingen van de isolatie voor flensverbindingen, afsluiters, T-stukken, reduceerventielen,
verdeelstukken, muur- en wanddoorvoering, beugels, steunen, etc. doorgemeten. Dicht bijeen liggende leidingen, zgn.
bundelleidingen, welke gezamenlijk geïsoleerd moet worden, mogen niettemin gemeten en berekend worden alsof elke
leiding afzonderlijk geïsoleerd is. Alle overige uitzonderingen worden op de opdracht toegelicht.

Artikel 13 Toepasselijk recht/geschillen
13.1 Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlands
recht van toepassing.
13.2 Geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn kunnen
door de opdrachtgever slechts worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter die bevoegd is in het gebied waar
PK Isolatie is gevestigd. PK Isolatie heeft het recht geschillen voor te leggen aan zowel de bevoegde
rechter in het gebied waar hij zelf gevestigd is, als aan de bevoegde rechter in het gebied waar de opdrachtgever
gevestigd is.
13.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in
onderling overleg te beslechten.

Artikel 14 Vindplaats en wijziging voorwaarden
14.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam, onder nummer: 34263559.
14.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van
de rechtsbetrekking met verkoper.
14.3 De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Zwanenburg, 6 april 2008

P.W. Klaassen
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