Algemene voorwaarden Van Grinsven
Dakkapellen B.V.
Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel
Artikel 1 Definities
1.1 VGD: Van Grinsven Dakkapellen B.V., geregistreerd
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 160.66.642,
de gebruiker van de algemene voorwaarden
1.2 Opdrachtgever: de wederpartij van VGD.
1.3 Prijsindicatie: schriftelijke prijsopgaaf, herkenbaar
aan het woord ‘prijsindicatie’.
1.4 Offerte: schriftelijke prijsopgaaf, herkenbaar aan het
woord ‘offerte’.
1.5 Overeenkomst: de overeenkomst tot levering en
montage.
Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
prijsindicaties, Offertes, overeenkomsten en de daaruit
voortvloeiende verbintenissen betreffende de koop en
verkoop, levering, plaatsing, van dakkapellen en
dakramen die VGD verkoopt, levert en plaatst in de
ruimste zin des woords. Aanvullingen of wijzigingen zijn
alleen van kracht indien deze in een door beide partijen
ondertekend schriftelijk stuk zijn overeengekomen.
2.2 Op de tussen VGD en Opdrachtgever gesloten
overeenkomst zijn geen andere voorwaarden van
toepassing dan de onderhavige, tenzij het tegendeel
uitdrukkelijk schriftelijk door VGD is bevestigd.
Artikel 3 Prijsindicatie, Offerte en totstandkoming
Overeenkomst
3.1 Een Prijsindicatie is niet bedoeld als aanbod maar
slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.
3.2 De door VGD aangeboden Offertes zijn vrijblijvend; zij
zijn geldig gedurende twee kalendermaanden, tenzij
anders aangegeven.
3.3 De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding
van de door VGD aan de Opdrachtgever aangeboden
schriftelijke Offerte welke geschied door middel van
ondertekening van de Offerte. Opdrachtgever draagt zorg
dat direct na ondertekening een exemplaar van de Offerte
retour wordt gezonden aan VGD.
3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten)
afwijkt van het in de Offerte opgenomen aanbod is VGD
daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,
tenzij VGD anders aangeeft.
3.5 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige
opdrachten.
3.6 Een samengestelde Offerte verplicht VGD niet tot het
verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.7 Elke Offerte is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld,
gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden
en gedurende normale werkuren.
3.8 De door VGD uitgebrachte Offerte, alsmede de door
VGD
vervaardigde
of
verstrekte
tekeningen,
berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen
en dergelijke blijven eigendom van VGD, ook al zijn de
kosten in rekening gebracht. De Opdrachtgever staat er
voor in dat geen gegevens betreffende de door VGD
gebezigde fabricage- en/of constructiemethoden dan met
uitdrukkelijke toestemming van VGD worden gekopieerd,
aan derden getoond, bekendgemaakt of gebruikt.
Artikel 4 Prijs
4.1 De in Offertes genoemd prijs is inclusief
omzetbelasting. Wanneer een Offerte gericht is aan een
zakelijke Opdrachtgever kan VGD ervoor kiezen de prijs
exclusief omzetbelasting te hanteren.
4.2 VGD kan ervoor kiezen de in de Offerte genoemde
prijs te verhogen wanneer de periode tussen aanvaarding
van de Offerte en levering groter is dan zes maanden en
er kostprijsverhogende factoren hebben voorgedaan in
materiaal of loonkosten.
4.3 Indien VGD extra kosten moet maken in haar
uitvoering welke het resultaat zijn van niet-nakoming van
het in artikel 5 bepaalde, is VGD gerechtigd de prijs
dienovereenkomstig te verhogen.
4.4 Er zijn geen andere kortingen op de prijs van
toepassing dan welke expliciet in de Offerte zijn
opgenomen.
Artikel 5 Montage van Dakkapellen
5.1 VGD draagt zorg dat het de overeengekomen
werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap worden
uitgevoerd.
5.2 VGD is gerechtigd bepaalde werkzaamheden,
wanneer dit in het belang is van een goede uitvoering,
door derden uit te laten voeren.

5.3 De afnemer zorgt voor eigen rekening en risico dat op
het moment dat VGD met de montage wenst aan te
vangen:
1. het personeel van VGD en alle overige door VGD
voor de montage te werk gestelde personen, zodra zij
op de bouwplaats zijn aangekomen, hun
montagewerkzaamheden
onder
normale
omstandigheden en niet belemmerd door obstakels
kunnen aanvangen en ononderbroken kunnen
voortzetten, alsmede voorts te allen tijde in de
gelegenheid
worden
gesteld
hun
montagewerkzaamheden te verrichten;
2. het bouwwerk voor een kraan bereikbaar is via een
bestrate of anderszins verharde weg;
3. elektrische aansluitmogelijkheden van 220 Volt,
water en verlichting ter beschikking van VGD staan;
4. de benodigde vergunningen en ontheffingen zijn
verleend;
5.eventueel aanwezige asbesthoudende materialen
door derden (bevoegden) zijn verwijderd.
5.4 VGD dakkapellen brengt enkel meerwerk in rekening
wanneer door Opdrachtgever het in dit artikel bepaalde
niet is nagekomen.
5.4 De buitenzijde wordt volledig afgewerkt en water- en
tochtdicht afgeleverd.
5.5 De binnenzijde wordt niet afgewerkt met gipsplaten,
vensterbanken
of
anderszins
tenzij
anders
overeengekomen. VGD draagt zorg voor een
hoogwaardige isolatie van het dakappel. Daarnaast zorgt
VGD ervoor dat afwerking zodanig geschied dat de
eindafwerking optimaal is voorbereid.
Artikel 6 Vergunning of ontheffingen
6.1 Het niet verkrijgen van vergunningen of ontheffingen
voor de plaatsing van een dakkapel is voor rekening en
risico van Opdrachtgever. Ondanks het niet verkrijgen van
vergunningen of ontheffingen blijft Opdrachtgever
gehouden tot afname en betaling.
6.2 Kosten met betrekking tot het verkrijgen van een
vergunning of ontheffing zijn voor rekening van
Opdrachtgever.
6.3 VGD zal het verkrijgen van een vergunning of
ontheffing waar mogelijk medewerking verlenen.
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
Het eigendomrecht op het geleverde gaat pas over van
VGD op de Opdrachtgever op het moment dat
overeengekomen prijs is voldaan.
Artikel 8 Betaling
8.1 Betaling van het volledige bedrag geschiedt op dag
van plaatsing door contanten dan wel giraal.
8.2 VGD kan er voor kiezen een voorschot te vragen
waarvan de betaling dient te geschieden op de dag dat de
Overeenkomst tot stand komt.
8.3 Indien 14 dagen nadat enige betaling diende te
geschieden, deze nog niet heeft plaatsgevonden is
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat
nadere ingebrekestelling is vereist. Met onmiddellijke
ingang zal Opdrachtgever een rente van 1,5% op
maandbasis verschuldigd zijn over het openstaande
bedrag zonder dat verdere aanzeggingen vereist zijn.
8.4 VGD zal meewerken een betalingsregeling te treffen
met Opdrachtgever indien deze tijdelijk niet in staat is om
aan haar betalingsverplichting te voldoen.
Artikel 9 Incasso
9.1 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk,
die voortvloeien uit de eventuele incasso van het uit
hoofde van de met VGD gesloten Overeenkomst(en)
verschuldigde bedrag, komen voor rekening van
Opdrachtgever.
9.2 De buitengerechtelijke incassokosten worden hierbij
contractueel gefixeerd op 15% van het te incasseren
bedrag. Indien de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn
dan 15% van het te incasseren bedrag, kan VGD deze
werkelijk gemaakte kosten op de Opdrachtgever verhalen,
of genoegen nemen met voornoemde 15%, een en ander
naar keuze van VGD.
Artikel 10 Garantie
10.1 VGD garandeert voor een periode van 15 jaar,
gerekend vanaf de dag van plaatsing, de deugdelijkheid
van het geleverde waaronder het glas. Hieronder wordt
ook verstaan dat er onder voorbehoud van een normaal
gebruik en onderhoud geen lekkages plaats mogen
vinden. Op hang- en sluitwerk, rolluiken, screens en
dergelijke is de fabrieksgarantie van toepassing.
10.2 VGD garandeert voor een periode van 15 jaar de
deugdelijkheid van de door VGD onderbroken
dakconstructie voor zover de ondeugdelijkheid aan VGD
valt toe te rekenen. Constructiewerkzaamheden aan de
dakconstructie door derden na datum van plaatsing
ontslaat VGD van haar garantieverplichting.

10.3 Buiten garantie vallen:
1. Normale slijtage en glasschade die niet veroorzaakt
wordt door een constructiefout in de ramen;
2. kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen
afbreuk doen aan de deugdelijkheid;
3. beschadigingen die het gevolg zijn van
vormveranderingen in bouwkundige constructies, van niet
op de juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden door
derden of gebruik van ondeugdelijke materialen door
derden;
4. beschadigingen die het gevolg zijn van
werkzaamheden welke niet door VGD aan het
geleverde zijn uitgevoerd;
10.4 De door VGD geboden garantie omvat slechts de
vervanging of, ter keuze van VGD, herstel van hetgeen
wat door opdrachtgever aangeduid wordt als ondeugdelijk
getoetst aan de kwaliteitseisen welke in de markt gewoon
zijn.
10.5 Herstel of vervanging leidt niet tot verlenging van de
garantie.
10.6 De garantie vervalt wanneer reparaties aan het
geplaatste door onbevoegden derden zijn verricht.
10.7 De hier bedoelde garantie komt niet aan de
Opdrachtgever toe wanneer deze niet aan enige
verplichting, tussen VGD en Opdrachtgever heeft voldaan.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 VGD is slechts aansprakelijk voor directe schade
geleden door de Opdrachtgever, welke schade het
rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld, met dien
verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt
die schade waartegen zij verzekerd is , danwel
redelijkerwijze, gezien de in de branche geldende
gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
11.2 VGD is niet aansprakelijk voor indirecte schade
(waaronder begrepen bedrijfs- en/of stagnatieschade)
door welke oorzaak dan ook ontstaan.
11.3 In geval niettegenstaande de in art. 11.2 vervatte
aansprakelijkheidsuitsluiting enige aansprakelijkheid
terzake van indirecte schade op VGD mocht rusten, dan
zal deze in ieder geval beperkt zijn tot maximaal het netto
factuurbedrag van die door VGD geleverde zaken c.q. die
door VGD verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan
VGD schadeplichtig is.
11.4 Voor schade veroorzaakt door hulppersonen, ook
door hun opzet of grove schuld, is VGD niet aansprakelijk.
Artikel 12 Overmacht:
12.1 Ingeval van overmacht is VGD gerechtigd om de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder
dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
12.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene
Voorwaarden verstaan, elke van de wil van VGD
onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde
van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te
voorzien – van dien aard dat nakoming van VGD in
redelijkheid niet meer kan worden verwacht.
Artikel 13 Opschorting en Ontbinding door VGD
13.1 Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of tijdig
voldoet aan enige verplichting hem door de Overeenkomst
opgelegd (daaronder begrepen de verplichting tot
afnemen van de door VGD te leveren producten), of in
geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging
of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht (van het
bedrijf) van de Opdrachtgever, wordt hij geacht van
rechtswege in verzuim te zijn en heeft VGD het recht
zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst de met de Opdrachtgever gesloten
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te
verklaren, zonder dat VGD tot enige schadevergoeding of
garantie gehouden is.
13.2 In de in artikel 13.1 bedoelde gevallen kan VGD ook
de uitvoering van de Overeenkomst opschorten en direct
de volledige betaling vorderen van al hetgeen de
Opdrachtgever ingevolge de Overeenkomst verschuldigd
is of zou worden. Daarnaast heeft VGD in dit geval het
recht vergoeding te vorderen van de schade die hij als
uitvloeisel van de opschorting en de gevolgen daarvan
lijdt.
Artikel 14 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden
geheel of ten dele van toepassing zijn, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
Artikel 15 Bevoegde rechter:
Ter zake van geschillen die uit de tussen afnemer en VGD
gesloten overeenkomst mochten voortvloeien, zal bij
uitsluiting de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch bevoegd
zijn.

