Algemene Voorwaarden
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 11051975 te Tiel
ARTIKEL 1 - TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot aanneming van werk en/of koop en verkoop van KROON Vloeren in Steen, gevestigt te Meerkerk,
de opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien
en voorzover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
ARTIKEL 2 - PRIJSSTIJGINGEN
In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsstijgingen mogen worden doorberekend aan de wederpartij. Prijsstijgingen geven de wederpartij recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de levering meer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.
ARTIKEL 3 - UITVOERING WERKZAAMHEDEN
1. KROON Vloeren in Steen is bevoegd ter uitvoering van hetgeen is overeengekomen derden in te schakelen.
2. Indien de aanvang of de voortgang van het werk word vertraagd door factoren, die voor rekening en risico van de wederpartij komen, dienen de daaruit voor KROON Vloeren in Steen
voorvloeiende schades en kosten door de wederpartij te worden vergoed.
3. Indien een vaste aanneemsom is overeengekomen, vindt bij wijziging van de overeenkomst op verlangen van de wederpartij, verrekening van meer- en minderwerk plaats. In geval van
meerwerk is KROON Vloeren in Steen gerechtigd een hogere prijs te vorderen, indien KROON Vloeren in Steen de wederpartij tijdig op de noodzaak van prijsverhoging heeft gewezen
dan wel indien de wederpartij die noodzaak uit zichzelf behoorde te begrijpen.
4. Bij zowel het product steen als PVC moet steeds rekening worden gehouden met producteigen afwijking in kleur en/of maattoleranties.
ARTIKEL 4 - VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ
1. De wederpartij zorgt ervoor dat KROON Vloeren in Steen tijdig kan beschikken over:
- voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwmaterialen en hulpmiddelen.
- aansluitingsmogelijkheden voor het werk benodigde energie, zoals voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
2. De kosten van de benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water en dergelijke zijn voor rekening van de wederpartij.
3. De wederpartij dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de gebruiker of door hem ingeschakelde derden behoren,
zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het door de gebruiker uit te voeren werk daardoor geen vertraging ondervindt.
ARTIKEL 5 - BETALING
1. Betaling dient volgens de overeenkomst te geschieden. Door de enkele overschrijding van de in de overeenkomst c.q. op de factuur vermelde betalingstermijn, verkeert de wederpartij
van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald zal de wederpartij die na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, gedurende de door de
gebruiker bepaalde termijn, verzuimt aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, al de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso- en/of
executiemaatregelen, waaronder kosten van een faillissementsaanvrage, betalen. Tevens zal een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief, te berekenen
over de hoofdsom.
ARTIKEL 6 - AANSPRAKELIJKHEID
1. De aansprakelijkheid van KROON Vloeren in Steen is beperkt tot vergoeding van de directe schade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering
wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van KROON Vloeren in Steen beperkt tot het bedrag van de aanneemsom.
2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van KROON Vloeren in Steen.
ARTIKEL 7 - EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. KROON Vloeren in Steen behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die
met die levering verband houden, alsmede vorderingen terzake eventuele schadevergoeding omdat wederpartij in de nakoming van haar verplichtingen is tekort geschoten.
2. De wederpartij is verplicht KROON Vloeren in Steen terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een
eigendomsvoorbehoud rust.
ARTIKEL 8 - ANNULERING
Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk met betrekking tot steen- en PVC-soorten die KROON Vloeren in Steen standaard op voorraad heeft en indien KROON Vloeren in Steen
daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan KROON Vloeren in Steen, naast vergoeding van ten minste 20% van de aanneemsom, verplicht tot afname en betaling van de reeds afgeleverde
zaken, tenzij anders overeengekomen.

©©©òµ®±±²ª´±»®»²·²-¬»»²ò²´
Û²»®¹·»©»¹ è½ ¡ ìîíï ÜÖ Ó»»®µ»®µ ¡ ðïèíóíëìîîë ¡ ·²º±àµ®±±²ª´±»®»²·²-¬»»²ò²´
×ÞßÒæ ÒÔêèÎßÞÑðíîëðéêééì ¡ Þ×Ýæ ÎßÞÑÒÔîË ¡ ÞÌÉæ ÒÔèïðíîèïçéÞðï ¡ ÕªÕæ ïïðëïçéë

