ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VOF JELLE WOBBES JACHTBETIMMERING (KvK nummer: 74715003)

1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt
verstaan onder: “Wobbes”: de onderneming die staat
ingeschreven in het Handelsregister onder nr.
74715003; “Wederpartij”: degene met wie Wobbes
handelt of een overeenkomst mee aangaat.
2. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden
zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en
overeenkomsten
met
Wobbes
en
alle
overeenkomsten die hiervan het gevolg van zijn.
Algemene voorwaarden van de wederpartij gelden
niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Aanbiedingen Alle aanbiedingen van Wobbes
zijn vrijblijvend en gebaseerd op de juistheid van de
door wederpartij aangeleverde gegevens en
tekeningen.
4. Levertijd Door Wobbes medegedeelde levertijd
en levertermijnen zijn bij benadering en op basis
van de op dat moment bij Wobbes bekende
omstandigheden. Overschrijding geeft geen recht
op schadevergoeding.
5. Opschorting en ontbinding Wobbes heeft het
recht de nakoming van de overeenkomst op te
schorten in geval van toerekenbare tekortkoming van
de wederpartij in haar verplichtingen daaruit dan in
geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder
mede verstaan worden dat leveranciers niet (tijdig)
presteren,
weer,
brand
en
diefstal
van
gereedschappen of materialen. In geval van
blijvende onmogelijkheid voor Wobbes om de
overeenkomst uit te voeren heeft Wobbes het recht
om deze voor het resterende deel te ontbinden,
zonder dat de wederpartij dan recht heeft op
schadevergoeding.
6. (Op)Levering Oplevering zal plaatsvinden op een
door Wobbes te bepalen datum en tijdstip. Bij
oplevering dient inspectie door de wederpartij plaats
te vinden, bij gebreke waarvan het werk als
goedgekeurd en opgeleverd wordt beschouwd. In
afwijking van vorenstaande kan Wobbes verklaren
dat oplevering heeft plaatsgevonden indien het werk
door de wederpartij in gebruik is genomen, dan wel
de geplande oplevering door toedoen van de
wederpartij niet heeft plaatsgehad en de wederpartij
niet binnen 14 dagen daarna schriftelijk heeft
kenbaar gemaakt of het werk al dan niet wordt
goedgekeurd, dan wel de wederpartij het werk niet
goedkeurt wegens kleine gebreken of ontbrekende
onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden
hersteld of geleverd en ingebruikname niet in de weg
staan.
7. Garantie Iedere vordering op Wobbes wegens
non-conformiteit of toerekenbaar tekortschieten
vervalt na verloop van 6 maanden vanaf (op)levering
dan wel afronding van de werkzaamheden. Bij
herstel en/of vervanging van een zaak vangt geen
nieuwe vervaltermijn aan. Er wordt geen garantie
gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van
normale
slijtage,
onoordeelkundig
gebruik,
onvoldoende of onjuist onderhoud dan wel
aanpassingen door de wederpartij of derden.

8. Reclames De wederpartij dient op straffe van
verval van recht gebreken in de prestatie van
Wobbes binnen 14 dagen nadat het gebrek is
ontdekt of redelijkerwijs kon worden ontdekt, doch
uiterlijk binnen 30 dagen na levering, schriftelijk te
melden bij Wobbes.
9. Aansprakelijkheid ledere aansprakelijkheid van
Wobbes is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Wobbes uitkeert in
voorkomend geval. Wobbes is nimmer aansprakelijk
voor gevolgschade en/of bedrijfsschade van
opdrachtgever.
10. Koopprljs / aanneemsom/betaling Tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen in
aanbiedingen en overeenkomsten exclusief BTW en
uitgaande van oplevering af Terrein Wobbes "ex
works" uit de hal conform meest recente lncoterms.
Wederpartij verklaart zich ermee akkoord dat
Wobbes prijsstijgingen van meer dan 10% in
(kost)prijsbepalende factoren ten opzichte van de
afgegeven prijs voor een gelijk percentage als de
stijging doorberekent. Betalingen dienen zonder
opschorting of verrekening en binnen 14 dagen na
factuurdatum te worden gedaan, bij gebreke
waarvan de wederpartij zonder nadere sommatie in
verzuim verkeert en de wettelijke handelsrente is
verschuldigd.
11. Meer-/minderwerk Bij een wijziging in het
ontwerp of bestek of afwijkingen van geschatte
hoeveelheden met meer dan 70% zal altijd sprake
zijn van meerwerk. Voor meerwerk boven € 1.000,kan Wobbes een schriftelijke opdracht verlangen.
12. Eigendomsvoorbehoud Alle geleverde zaken,
verwerkt of onverwerkt, blijven uitsluitend eigendom
van Wobbes totdat alle vorderingen van Wobbes op
de wederpartij uit enige overeenkomst zoals bedoeld
in art. 6:92 BW, volledig zijn betaald. De wederpartij
is verplicht deze zaken te verzekeren en verzekerd
te houden en mag deze zaken niet buiten zijn
normale bedrijfsuitoefening verkopen of bezwaren.
13. Privacy Wobbes verwerkt persoonsgegevens
overeenkomstig de wet en zijn privacybeleid,
waarvan de meest recente versie is te vinden op
www.wobbes.nl.
14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op
alle rechtsbetrekkingen met Wobbes is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing, waarbij de
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag door
partijen uitdrukkelijk wordt uitgesloten en de
Burgerlijke rechter in de woonplaats van Wobbes
bevoegd is.
16. Afwijking en wijziging van deze voorwaarden
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts
geldig indien schriftelijk overeengekomen. Nietigheid
of ongeldigheid van een of meer van de bepalingen
in deze voorwaarden laat de rechtsgeldigheid en
toepasselijkheid van de overige voorwaarden in
stand, tenzij deze hier onlosmakelijk mee verbonden
zijn.

