Algemene voorwaarden van

Van Laar Lasbenodigdheden BV
Begripsbepaling en toepasselijkheid
Artikel 1
1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, uitvoering en overige verbintenissen voor zover
tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, welke direct of indirect verband houden met de
werkzaamheden en andere ondernemersactiviteiten van Van Laar. De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Van Laar
opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden c.q. het verstrekken van adviezen of leveren van goederen, zal
verder worden aangeduid als “de wederpartij”. Onder “uitvoering van de opdracht’ dient in het kader van deze voorwaarden mede
te worden begrepen de levering van goederen.

2.

Individuele afwijkende bepalingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen zijn slechts bindend indien deze
nadrukkelijk en schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.

3.

Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze
voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepasselijkheid en de inhoud van deze voorwaarden.

4.

Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid
van de overige bepalingen onverlet. Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij zullen slechts van toepassing zijn,
indien dit door Van Laar schriftelijk is kenbaar gemaakt. Bij strijdigheid tussen onderhavige voorwaarden en eventuele
voorwaarden van de wederpartij, zullen de voorwaarden van Van Laar te allen tijde prevaleren.
Aanbod en aanvaarding

Artikel 2
1.

Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding of offerte
een vrijblijvend aanbod bevat dat door de wederpartij wordt aanvaard, heeft Van Laar het recht het aanbod binnen vijf dagen na
ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.

Alle door Van Laar opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege alsmede
verzendkosten, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. Voornoemde opgegeven prijzen zijn voorts gebaseerd op levering in
standaardverpakking. Opgegeven prijzen zijn te allen tijde vrijblijvende dagprijzen zoals deze gelden op de datum van levering.
Bij deel- of naleveringen gelden de dagprijzen van het moment waarop de deel- of naleveringen plaatsvinden.

3.

De overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten na (schriftelijke) bevestiging door Van Laar van een opdracht, bestelling en/of
afspraak van de wederpartij. Op de dag dat de wederpartij de (schriftelijke) bevestiging ontvangt, treedt de overeenkomst in
werking. Bestellingen kunnen zonder opgave van reden door Van Laar worden geweigerd.

4.

Alle aanbiedingen, offertes en orderbevestigingen zijn gebaseerd op gegevens waarover Van Laar beschikt tijdens het uitbrengen
daarvan. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Van Laar zich heeft gebaseerd bij het
uitbrengen van bedoelde aanbiedingen, offertes

of orderbevestigingen, dan is Van Laar bevoegd deze wijzigingen te

verdisconteren in de uitvoering van de overeenkomst dan wel prijzen aan te passen conform artikel 3.
5.

Aanbiedingen, afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten van Van Laar binden laatstgenoemde niet, tenzij deze
schriftelijk door Van Laar zijn bevestigd. Als ondergeschikten worden aangemerkt werknemers van Van Laar die niet beschikken
over een toereikende volmacht.

6.

Eventuele door de wederpartij gewenste wijzigingen in de opdracht, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, dienen door
de wederpartij zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van Van Laar worden gebracht, bij gebreke waarvan het risico van de
tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de wederpartij komt, tenzij de betreffende wijziging schriftelijk door Van
Laar is bevestigd. Van Laar is op geen enkele wijze aansprakelijk indien het niet mogelijk is om de betreffende wijziging door te
voeren c.q. op te nemen in de uitvoering van de werkzaamheden. Extra kosten verbonden aan voornoemde wijzigingen komen
geheel voor rekening van de wederpartij.
Prijswijzigingen

Artikel 3
1.

Wanneer tussen de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en het moment van aflevering c.q. uitvoering van de
werkzaamheden de kostprijs van de bestelde zaken of te gebruiken materialen stijgt, is Van Laar gerechtigd deze verhogingen bij
de wederpartij in rekening te brengen.
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2.

Het in het voorgaande lid genoemde is eveneens van toepassing indien door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen in de
lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen worden doorgevoerd, waardoor de bedragen genoemd in de overeenkomst
afwijken van de werkelijk door Van Laar te maken kosten.

3.

Indien tussen de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en het moment van aflevering c.q. uitvoering van de
werkzaamheden een nieuwe prijslijst wordt uitgegeven door ofwel Van Laar ofwel de leverancier van Van Laar, dan is Van Laar
gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

4.

Indien de wederpartij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maar een natuurlijk persoon is, geldt, in afwijking
van het bepaalde in lid 1, 2 en 3 het volgende. Prijsverhogingen die zijn ontstaan drie maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening worden gebracht aan de wederpartij. De wederpartij is in dat geval
gebonden aan de gewijzigde prijs. Prijsverhogingen die echter binnen een periode van drie maanden na de totstandkoming van
de overeenkomst zijn ontstaan, mogen eveneens aan de wederpartij worden doorberekend met dien verstande dat de wederpartij
in dat geval het recht heeft om binnen vijftien werkdagen na ontvangst van het bericht van de prijswijziging, de overeenkomst te
ontbinden zonder overigens schadevergoeding te kunnen eisen of zich op enigerlei opschortingsrecht of verrekening te kunnen
beroepen jegens Van Laar.
Termijnen

Artikel 4
1.

Opgegeven termijnen waarbinnen de overeengekomen opdracht gerealiseerd moet zijn dan wel waarbinnen de goederen
geleverd moeten worden, zijn vrijblijvend en niet fataal in de zin van de wet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen. Een overeengekomen termijn vangt aan met ingang van de dag volgend op de dag waarop de overeenkomst
tot stand is gekomen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Ingeval van meerwerk wordt de leveringstermijn naar
verhouding aangepast.

2.

Overschrijding van bovengenoemde termijnen door Van Laar leidt slechts tot verzuim indien Van Laar, na verloop van de
overeengekomen termijn door de wederpartij schriftelijk met inachtneming van een redelijke termijn, die minimaal drie maanden
dient te zijn, voor nakoming in gebreke is gesteld en Van Laar alsnog niet nakomt binnen de bedoelde redelijke termijn.

3.

Van Laar heeft het recht op verlenging van de termijn genoemd in het eerste lid van dit artikel, indien door overmacht (waaronder
bespreken vertraging in de fabricage dan wel toelevering door de leverancier), door voor rekening van de wederpartij komende
omstandigheden (waaronder begrepen de verplichtingen als genoemd in volgend artikel) of door enige wijziging in de
overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, in redelijkheid niet van Van Laar kan worden gevergd dat
overeengekomen termijnen worden gerealiseerd.

4.

Indien de uitvoering van een opdracht op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, dan is Van Laar gerechtigd
overwerk dan wel eventuele andere extra gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
Verplichtingen wederpartij

Artikel 5
1.

De wederpartij is gehouden alle gegevens en bescheiden die Van Laar overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct
uitvoeren van de verleende opdracht en alle apparatuur en toebehoren waaraan Van Laar werkzaamheden dient te verrichten,
tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Van Laar te stellen.

2.

De wederpartij is er onder andere verantwoordelijk voor c.q. zorgt voor eigen rekening en risico :
a.

dat de apparatuur en toebehoren ingeval van onderhoud dan wel reparatie of revisie door Van Laar toegankelijk zijn en alle
eventuele hindernissen zijn verwijderd;

b.

dat de geleverde goederen kunnen worden opgeslagen op voor Van Laar toegankelijke plaatsen die geëigend zijn voor de
opslag van deze goederen.

3.

Van Laar heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de in de
voorgaande leden genoemde verplichtingen heeft voldaan. Van Laar kan er echter ook voor kiezen de overeenkomst met de
wederpartij te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig is. De wederpartij is
alsdan, naast de verplichting tot betaling van de volledige aanneemsom, voorts gehouden om alle schade, direct dan wel
indirect, waaronder uitdrukkelijk begrepen gevolgschade, welke Van Laar heeft geleden, lijdt en nog zal lijden, aan Van Laar te
vergoeden.

4.

De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven orders en aanwijzingen. De
wederpartij draagt verantwoordelijkheid voor hulpmiddelen en bouwstoffen bij de uitvoering van de overeengekomen
werkzaamheden die door hem zijn voorgeschreven of ter beschikking zijn gesteld. De schade voortvloeiende uit de
ongeschiktheid van betreffende middelen dient door de wederpartij aan Van Laar te worden vergoed.
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5.

De wederpartij dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van
Van Laar behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het door Van Laar uit te voeren werk daardoor geen
vertraging oploopt. Eventuele schade ten gevolge van bovengenoemde vertraging, komt voor rekening van de wederpartij. De
wederpartij is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde
werkzaamheden of verrichte leveringen.

6.

De wederpartij is verantwoordelijk voor al hetgeen in eigendom aan Van Laar toebehoort en zich gedurende de uitvoering van de
werkzaamheden onder de wederpartij bevindt. Eventuele vermissing dan wel beschadiging van eigendommen van Van Laar
dient door de wederpartij te worden vergoed.
Levering

Artikel 6

1.

Levering van goederen vindt plaats door overhandiging van de goederen aan de wederpartij, dan wel door het voorrijden van het
transportmiddel waarmee de goederen worden vervoerd naar de plaats van bestemming die door de wederpartij is opgegeven.
Vanaf het moment van levering is de wederpartij aansprakelijk voor diefstal, verduistering, vermissing en beschadiging van de
goederen. Alle eventuele gevolgen van een door de wederpartij opgegeven onjuiste plaats van bestemming komen voor rekening
en risico van de wederpartij. Van Laar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake. Extra kosten die hieraan verbonden
zijn, komen voor rekening van de wederpartij.

2.

Het risico van en de kosten voor transport van bestelde goederen naar de plaats van bestemming en levering is voor de
wederpartij. De keuze van het transportmiddel staat Van Laar vrij.

3.

De wederpartij is verplicht de goederen af te nemen op het moment van levering. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig
is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering dan wel indien de wederpartij de
verplichtingen genoemd in voorgaand artikel niet (tijdig) nakomt of verplichtingen uit voorgaande overeenkomst niet (volledig) is
nagekomen, is Van Laar gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij. In voorgaande situatie is
de wederpartij hoe dan ook gehouden tot betaling van het volledige bedrag van de betreffende goederen. Indien het verzuim van
de wederpartij niet binnen twee maanden volledig is opgeheven, is Van Laar bevoegd de opgeslagen goederen aan derden te
verkopen en te leveren.

4.

Het staat Van Laar vrij om leveringen en uitvoeringen van opdrachten in gedeelten te laten geschieden. Elke levering c.q. fase
van uitvoering wordt alsdan als een afzonderlijke transactie beschouwd.
Verhuur

Artikel 7
1.

Indien de overeenkomst betrekking heeft op de verhuur van roerende goederen geldt het volgende. De door de wederpartij
verschuldigde huurprijs wordt berekend vanaf de dag waarop de goederen ter beschikking zijn gesteld aan de wederpartij, tenzij
anders is overeengekomen, tot het met de overeengekomen beëindigingsdatum c.q. de datum waarop de goederen bij Van Laar
zijn terugbezorgd c.q. door haar zijn teruggehaald.

2.

De goederen worden verhuurd voor periodes van dagdelen, dagen, weken en/of maanden. De huurtermijnen zijn ondeelbaar.
Voor een onvolledige periode is de wederpartij een huurtermijn van een volledige periode verschuldigd.

3.

Bij huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen partijen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 weken, de
huurovereenkomst beëindigden.

4.

Van Laar behoudt na beëindiging van de huurovereenkomst, om welke reden dan ook, de volledige aanspraak op alle uit de
overeenkomst voor de wederpartij voortvloeiende verplichtingen, waaronder het recht van vergoeding van schade aan goederen
c.q. de vermissing daarvan. De wederpartij is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor in huur genomen goederen vanaf
het tijdstip van aflevering tot het terugkeer van de goederen in het depot van Van Laar. Voornoemde aansprakelijkheid geldt
tevens voor zover de goederen zich feitelijk geheel of gedeeltelijk in de macht van een derde mochten bevinden.

5.

Het is de wederpartij niet toegestaan de goederen onder te verhuren, in gebruik af te staan, ter verkoop aan te bieden, te
verkopen, over te dragen, te bezwaren of op andere wijze af te staan. Evenmin is het de wederpartij verboden zonder
toestemming van Van Laar de goederen van de plaats of het werk, waarvoor deze bestemd zijn, te verwijderen en/of op andere
plaatsen op te stellen.

6.

De wederpartij verplicht zich als een goed huisvader voor de goederen zorg te dragen. Hij is verplicht de goederen tegen
vervangingswaarde te verzekeren ter zake van alle schade, vermissing en diefstal. De wederpartij is gedurende de huurtermijn
aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt. De wederpartij is verplicht alle schade aan Van Laar
te vergoeden.
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7.

De wederpartij is verplicht om bij iedere retourzending dit tenminste drie dagen van tevoren aan Van Laar kenbaar te maken.
Vanaf het moment waarop de goederen retour zijn ontvangen, heeft Van Laar het recht om binnen een redelijke termijn aan de
wederpartij kenbaar te maken dat de goederen niet in goede staat zijn terugontvangen.

8.

De wederpartij is verplicht alle ter zake geldende veiligheidsvoorschriften en andere voorschriften in acht te nemen. De
wederpartij vrijwaart Van Laar voor alle schade voortvloeiende uit het niet in acht nemen van deze voorschriften.

9.

Indien is overeengekomen dat de goederen bij het einde van de huurovereenkomst door Van Laar worden afgehaald, is de
wederpartij verplicht de goederen transportgereed te houden. Extra kosten ten gevolge van het niet nakomen van deze
verplichting kunnen bij de wederpartij in rekening worden gebracht.

10. De wederpartij is ervoor verantwoordelijk dat de gehuurde goederen niet worden vermengd met soortgelijke goederen van
derden. Mocht toch vermenging ontstaan, dan is de wederpartij gehouden de schade die daaruit voortvloeit aan Van Laar te
vergoeden. De hoogte van deze schade wordt vastgesteld op de waarde van de goederen.
11. Het is de wederpartij verboden om de goederen te monteren aan goederen van de wederpartij dan wel om
montagewerkzaamheden te verrichten aan de goederen van Van Laar. Alles wat door of vanwege de wederpartij onverhoopt
toch aan het gehuurde wordt gemonteerd of daaraan wordt aangebracht, wordt eigendom van Van Laar tenzij Van Laar oplegt
dat de wederpartij tot verwijdering van de betreffende montage over moet gaan.
Garantie en reclames
Artikel 8a
1.

Garantietermijnen

Alle leveringen dienen door de wederpartij te worden geteld en gecontroleerd op de juistheid van de op de verzendbon en/of
vrachtbrief vermelde aantallen. Eventuele verschillen dienen door de wederpartij direct na ontvangst (te weten binnen twee uur
na levering) aan Van Laar te worden gemeld, bij gebreke waarvan de aantallen vermeld op de verzendbon en/of vrachtbrief als
juist worden beschouwd.

2.

Van Laar garandeert de deugdelijkheid van de door Van Laar geleverde apparaten en/of onderdelen daarvan gedurende acht
dagen na levering voor zover het betreft lastoebehoren en/of slijtende onderdelen zoals toortsen, pistolen en slangen pakketten
en, in de overige gevallen, gedurende zes maanden na datum van levering, met dien verstande dat:
a.

naar het oordeel van Van Laar aangetoond moet zijn dat enig geconstateerd gebrek ontstaan is als gevolg van fouten in de
constructie, gebrekkige afwerking en/of het gebruik van ondeugdelijk materiaal;

b.

voornoemde garantie niet van toepassing is op andere onderdelen van de installatie dan het hoofdcomponent;

c.

voornoemde garantie voorts uitgesloten is voor gebreken ten gevolge van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik
(waaronder begrepen gebruik dat strijdig is aan door Van Laar voorgeschreven instructies) of achteloos gebruik, te zware
belasting, niet (of niet tijdig) vakkundig onderhoud of onjuiste opslag;

d.

deze garantie is uitgesloten indien het feit dat de goederen en/of onderdelen niet voldoen het gevolg is van enig voorschrift
van overheidswege met betrekking tor de aard of kwaliteit van de toepaste constructie en/of materialen;

e.

deze garantie, tenzij anders is overeengekomen, tevens is uitgesloten voor goederen of onderdelen die, met toestemming
van de wederpartij als “gebruikt” zijn geleverd;

f.

deze garantie beperkt is tot het kosteloos en franco leveren van nieuwe onderdelen onder dezelfde voorwaden als voor de
te vervangen onderdelen golden; vervangen onderdelen worden eigendom van Van Laar. Desalniettemin is Van Laar
gerechtigd, te harer keuze, ter voldoening aan de garantieverplichting, de goederen te herstellen, óf in de fabriek van Van
Laar, in welk geval de kosten van arbeidsloon voor Van Laar zijn doch de verzendkosten voor de wederpartij, óf, bij de
wederpartij ter plaatse in welk geval de wederpartij zich verplicht reis- en verblijfkosten te vergoeden en de gebruikelijke
hulpwerklieden, hulpwerktuigen en hulp- en bedrijfsmaterialen kosteloos ter beschikking te stellen bij gebreke waarvan de
daaruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening zijn;

g.

over uiterlijk zichtbare gebreken gereclameerd dient te zijn bij de inspectie dan wel beproeving in de fabriek van Van Laar
of, als er geen inspectie of beproeving heeft plaatsgevonden, op het moment van levering;

3.

Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van goederen die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn
geleverd, behalve indien de reclame verborgen gebreken betreft. Indien een door Van Laar verstrekte garantie een zaak betreft
die door een derde is geproduceerd, is de garantie te allen tijde beperkt tot de garantie die door de producent van de zaak
ervoor wordt verstrekt.

4.

Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technische niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren,
finish, maat, afwerking e.d. vormen nimmer grond voor reclame.

5.

Een klacht of een schademelding als bedoeld in het vorige lid schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

Artikel 8b

Lastoevoegmateriaal
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1.

Voor zover in voorgaand artikel niet anders is bepaald, geldt ten aanzien van geleverd toevoegmateriaal voorts, als aanvulling
op voorgaand artikel, het volgende.

2.

Van Laar garandeert dat geleverd toevoegmateriaal bij levering voldoet aan de specificatie zoals door Van laar opgegeven met
inachtneming van de in de branche voor dergelijke materialen geldende toleranties. Voor eventuele reclames geldt het bepaalde
in voorgaand artikel voor zover hier niet anders is bepaald:
a.

reclames moeten binnen drie maanden na levering bij Van Laar schriftelijk zijn gemeld;

b.

de toevoegmaterialen moeten rechtsreeks bij Van Laar betrokken zijn hetgeen door middel van een factuur van Van Laar
moet worden aangetoond;

c.

de opslag en verwerking van toevoegmaterialen geschiedt naar de door Van Laar gegeven aanwijzingen. Het (deels) niet
volgen van deze aanwijzingen wordt aangemerkt als oneigenlijk gebruik warvoor reclame niet mogelijk is;

d.

de garantieverplichting beperkt zich tot de aankoopwaarde van het toevoegmateriaal;

e.

indien de technologie van het lassen of de kennis over het gebruik van grondstoffen wijzigt, kan Van Laar niet aansprakelijk
worden gesteld, op wat voor grond dan ook, voor eerder geleverd toevoegmateriaal.

Artikel 8c

algemeen rondom garanties

Zowel in het geval van levering van apparaten, als van onderdelen als van lastoebehoren en/of lastoevoegmateriaal geldt dat:
a.

iedere vordering, die de wederpartij op Van Laar heeft uit hoofde van de garantieverplichting als in voorgaande artikelen
bepaald, uiterlijk drie maanden na afloop van de garantietermijn vervalt, voor zover deze garantietermijn is bepaald;

b.

de garantieverplichtingen van Van Laar automatisch worden opgeschort indien en zolang Van Laar ten gevolge van
overmacht verhinderd is tot nakoming met dien verstande dat de garantietermijn hierdoor niet wordt verlengd;

c.

op de geleverde maar niet door Van Laar geproduceerde goederen of onderdelen de wederpartij slechts dezelfde garantie
geniet als Van Laar ter zake heeft ontvangen en slechts voor zover die kan worden overgedragen en niet reeds op de
wederpartij is overgegaan;

d.

de wederpartij niet van zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen wordt ontheven door het beweerdelijk niet
nakomen van een garantieverplichting van Van Laar;

e.

de wederpartij geen recht heeft op enigerlei garantie indien en voor zover hij enige verplichting op grond van de
overeenkomst dan wel onderhavige voorwaarden niet (volledig) nakomt;

f.

de door Van Laar gegeven garanties enkel van toepassing zijn binnen de Nederlandse grenzen.
Reparatie en bewerking

Artikel 9
1.

Indien de overeenkomst betrekking heeft op de reparatie of bewerking van (een onderdeel van) goederen van de wederpartij dan
geldt dat de betreffende (onderdelen van deze) goederen geheel voor rekening en risico van de wederpartij in het gebouw of het
terrein van Van Laar verblijven. Voorts geldt dat de reparatie dan wel bewerking geheel voor risico van de wederpartij is. Van
Laar zal zich ten aanzien van de betreffende (onderdelen van deze) goederen gedragen zoals het een goed huisvader betaamt
en zal de nodige maatregelen nemen ter voorkoming van diefstal, beschadiging of vermissing doch verstrekt de wederpartij ter
zake geen enkele garantie en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid. De wederpartij zal Van Laar ter zake volledig
vrijwaren.

2.

In geval blijkt dat enig materiaal dat is vereist voor de uitvoering van een opdracht tot reparatie of bewerking niet beschikbaar is
ten gevolge van factoren die niet aan Van Laar kunnen worden verweten en niet voor zijn risico komen dan heeft Van Laar het
recht vervangend materiaal te leveren en/of te gebruiken dat Van Laar geschikt acht voor het beoogde doel met dien verstande
dat door Van Laar verstrekte garanties hierdoor niet worden beïnvloed.

3.

Een overeenkomst tot uitvoering van (montage)werkzaamheden is gebaseerd op de uitvoering onder normale omstandigheden
gedurende normale werkuren. Van Laar is gerechtigd voor overwerk en andere buitengewone omstandigheden aan de
wederpartij extra toeslagen in rekening te brengen. Meerkosten voortvloeiend uit wijziging van overheidsvoorschriften zijn voor
rekening van Van Laar.

4.

Van Laar is gehouden bij montage c.q. demontage alle (overheids)voorschriften, met name veiligheidsvoorschriften in acht te
nemen. Voorts zal de montage zodanig worden uitgevoerd dat het gemonteerde materiaal geschikt is voor hetgeen bij het
aanvaarden van de opdracht is overeengekomen c.q. is meegedeeld.
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Intellectuele eigendom
Artikel 10
1.

Van Laar behoudt zich alle rechten voor, waaronder begrepen het auteursrecht, met betrekking tot alle door haar in het kader
van informatie of opdracht beschikbaar gestelde c.q. verstrekte producten van de geest of die zij heeft gebruikt in het kader van
de uitvoering van de overeenkomst, waaronder begrepen verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema’s en modellen, voor zover
op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

2.

De wederpartij kan geen aanspraken maken op enig auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht jegens Van Laar, noch
jegens door Van Laar ingeschakelde derden. De wederpartij kan nimmer aanspraak maken op exclusiviteit ten aanzien van
aanbiedingen of leveringen.

3.

Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden de producten als bedoeld in lid 1 al dan niet met inschakeling van derden, te
verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

4.

Bij overtreding van één van in dit artikel genoemde verbodsbepalingen verbeurt de tekortschietende partij ten behoeve van de
andere partij een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 5.000,- alsmede een boete van EUR 500,- voor iedere dag dat de
overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de andere partij op vergoeding van de volledige door haar geleden schade,
met kosten en interessen.
Overmacht

Artikel 11
1.

Indien Van Laar haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten
gevolge van bijzondere en haar niet toerekenbare oorzaken, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de
geregelde gang van zaken binnen haar organisatie dan wel van de leveranciers, transportmoeilijkheden, werkstakingen,
vertraagde levering van (onderdelen van) materialen, grondstoffen, hulstoffen of eindproducten, wordt Van Laar ontheven van de
verplichting tot levering c.q. uitvoering van overeengekomen opdracht zonder dat de wederpartij enigerlei recht op
schadevergoeding van welke aard of hoe genaamd kan doen gelden en worden de verplichtingen van Van Laar opgeschort tot
op het moment dat Van Laar alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2.

Van Laar is in bovengenoemde omstandigheden bevoegd, zulks geheel te hare beoordeling, om de overeenkomst te ontbinden
of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de bijzondere omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

3.

De wederpartij heeft het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen
indien Van Laar een beroep doet op overmacht zoals omschreven in het eerste lid van dit artikel en de overmachtsperiode langer
dan drie maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze langer dan drie maanden zal duren.
Eigendomsvoorbehoud

Artikel 12
1.

Van Laar behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de wederpartij geleverde zaken tot het moment dat de
volledige vordering door de wederpartij aan Van Laar is voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor vorderingen die
Van Laar heeft dan wel mocht verkrijgen wegens toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in één of meerdere van zijn
verplichtingen jegens Van Laar.

2.

Van Laar verkrijgt op geleverde zaken die door betaling eigendom van de wederpartij zijn geworden een pandrecht als bedoeld
in artikel 3: 237 BW tot meerdere zekerheid van (overige) vorderingen die Van Laar heeft of mocht verkrijgen, anders dan de in
artikel 3: 92 BW genoemde vorderingen die Van Laar uit welken hoofde dan ook nog tegen de wederpartij mocht hebben.

3.

De wederpartij is vóór de eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde zaken anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf
en de normale bestemming van de zaken te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Deze bevoegdheid vervalt op
het moment dat aan de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend of hij in staat van faillissement wordt
verklaard. De wederpartij mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van
vorderingen aan derden. In geval van vervreemding op welke wijze dan ook door de wederpartij is de wederpartij verplicht een
stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die de wederpartij verkrijgt uit hoofde van de betreffende transactie.

4.

Indien de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Van Laar tekortschiet of de Van Laar gegronde redenen
heeft dat de wederpartij in zijn nakomingsverplichtingen tekort zal schieten, is Van Laar gerechtigd de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen zonder dat hiervoor eerst rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder
hierdoor schadeplichtig te worden jegens de wederpartij. Indien terugname niet mogelijk is door welke reden dan ook, zal de
wederpartij aan Van Laar een schadevergoeding betalen.
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5.

De wederpartij is verplicht volledige medewerking te verlenen aan alle handelingen en verrichtingen ter effectuering van het in
dit artikel geregelde eigendomsvoorbehoud en pandrecht. De wederpartij is gehouden Van Laar onverwijld in kennis te stellen
van elk beslag dat op geleverde goederen wordt gelegd. Deze kennisgeving dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

6.

Na terugneming zal de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen zaken, welke in geen geval
hoger zal zijn dan 70% van de oorspronkelijk koopprijs en welke overigens wordt verminderd met de aan de terugneming
verbonden kosten en eventuele beschadigingen en afschrijvingen.

7.

Onverminderd hetgeen in voorgaande leden is bepaald, komen de door Van Laar geleverde goederen volledig voor rekening en
risico van de wederpartij vanaf het moment van levering. De wederpartij is derhalve verplicht de geleverde goederen te
verzekeren tegen de risico’s van brand, diefstal, storm- en waterschade en wel in dier voege, dat in de desbetreffende
verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op goederen van derden, hetzij laatstbedoelden bij het
aangaan der verzekering belanghebbenden zijn, hetzij gedurende de loop der verzekering belanghebbenden zullen worden. Het
is de wederpartij niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn assuradeur uit hoofde van verzekeringen als bedoeld in dit lid,
voor zover betrekking hebbende op geleverde goederen, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des
woords aan derden te doen dienen. Uitkeringen ter zake van schade en verlies van deze goederen treden in de plaats van de
betrokken goederen.

8.

De wederpartij is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die aan voornoemd eigendomsvoorbehoud en pandrecht
afbreuk doet, zoals het vestigen van een pandrecht, overdracht aan een derde, verkoop of montage.
Betaling

Artikel 13
1. Betaling dient, zonder korting of verrekening, binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden. Een vordering van Van Laar
tot betaling is evenwel onmiddellijk opeisbaar in geval van de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst dan wel
onderhavige voorwaarden niet nakomt.
2.

Indien de wederpartij in gebreke blijft met betaling binnen de in het voorgaande lid genoemde termijn, zal de wederpartij aan Van
Laar rente verschuldigd zijn van 6% per maand, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand zal worden gerekend.
Betreffende rente zal worden berekend over het alsdan verschuldigde bedrag vanaf het moment dat het verzuim is ingetreden.
De wederpartij is bij overschrijving van de betalingstermijn eveneens gehouden tot vergoeding van zowel de gerechtelijke als de
buitengerechtelijke kosten welke ten minste 15% van de hoofdsom zullen bedragen, met een minimum van € 125, ongeacht of
deze kosten daadwerkelijk door Van Laar zijn gemaakt.

3.

Onder de in voorgaande volzin bedoelde kosten vallen onder meer kosten van rechtskundige bijstand, proceskosten en kosten
betreffende het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder.

4.

Indien de wederpartij niet voldoet aan enige betalingsverplichting heeft Van Laar het recht al haar verplichtingen uit de
overeenkomst alsmede uit hoofde van andere soortgelijke verbintenissen jegens de wederpartij op te schorten.

5.

Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens
van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de betaling betrekking heeft op een latere
factuur.

6.

In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de wederpartijen, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de
gezamenlijke wederpartijen zijn verricht, ieder hoofdelijk jegens Van Laar aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag,
rente en kosten.

7.

a. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, een of meer tegenvorderingen op Van Laar heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet
de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en).
b. Het bepaalde onder sub a van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in
de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Aansprakelijkheid

Artikel 14
1.

Alle door Van Laar, in welke vorm en op welke wijze dan ook, verstrekte (technische) gegevens, maten en gewichtsopgaven zijn
zo nauwkeurig mogelijk door Van Laar vastgesteld doch enige aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden daarin
is uitgesloten, tenzij de juistheid van de gegevens, maten en gewichtsopgaven expliciet is gegarandeerd door Van Laar. Van
Laar is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Van Laar is uitgegaan van door de wederpartij
verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens dan wel voorgeschreven werkorders waarop de uitvoering van de opdracht is
gebaseerd.
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2.

Van Laar is niet aansprakelijk, behoudens voor zover aan diens grove schuld c.q. opzet is te wijten, voor schade met inbegrip
van bedrijfs- en/of gevolgschade, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a.

overmacht .

b.

daden of nalatigheden van de wederpartij, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te
werk zijn gesteld.

c.

nalatigheden van de wederpartij met betrekking tot de kwaliteit van de geleverde producten alsmede nalatigheden zoals
vermeld in artikel 5 van deze voorwaarden;

d.
3.

waardevermindering aan de geleverde producten ten gevolge van invloeden van buitenaf.

De wederpartij verliest diens rechten jegens Van Laar, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Van Laar tegen ieder
aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:
a. schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van Van Laar strijdig gebruik;
b. schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door Van Laar gegeven instructies en/of adviezen heeft
gehandeld;
c. schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de
wederpartij aan Van Laar zijn verschaft en/of voorgeschreven;
d. schade is ontstaan doordat het werk in opdracht van of namens de wederpartij is stilgelegd.

4.

Onverminderd hetgeen in het vorige leden is bepaald, is de aansprakelijkheid van Van Laar, uit welken hoofde dan ook, voorts
beperkt tot het bedrag waartoe zij een uitkering middels haar verzekering zal ontvangen. Indien Van Laar geen uitkering
ontvangt, dan geldt dat de aansprakelijkheid van Van Laar, uit welken hoofde dan ook, beperkt is tot het bedrag van de factuur.

5.

Indien Van Laar in Nederland producten levert die buiten Nederland worden gebruikt door de wederpartij, is Van Laar niet
aansprakelijk indien de producten niet voldoen aan de eisen, normen of voorschriften die worden gesteld door de Wet of overige
bepalingen en voorschriften van dat betreffende land.
Annulering en retourzendingen

Artikel 15
1.

Annulering door de wederpartij van een reeds gesloten overeenkomst kan slechts geschieden met schriftelijke instemming van
Van Laar. Na schriftelijke instemming is de wederpartij in ieder geval gehouden een vergoeding van 50% van de afgesproken
prijs te betalen als zijnde schadeloosstelling.

2.

Geleverde goederen mogen door de wederpartij slechts worden teruggezonden na schriftelijke akkoordverklaring van Van Laar.
Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.

3.

Indien de wederpartij weigert over te gaan tot afname van de bij Van Laar bestelde goederen, is hij niettemin gehouden tot
vergoeding Van Laar van het volledige bedrag van betreffende goederen.

4.

De wederpartij vrijwaart Van Laar tegen aanspraken van derden ten gevolge van annulering van de opdracht dan wel weigering
tot afname van de bestelde goederen.

5.

Onverminderd hetgeen in de voorgaande leden is bepaald, behoudt Van Laar zich alle rechten voor om volledige nakoming van
de overeenkomst te vorderen alsmede volledige vergoeding van de schade te eisen.
Toepasselijk recht

Artikel 16
1.

Op de tussen Van Laar en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.

Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit deze overeenkomst of daarmee in rechtstreeks of zijdelings verband staande,
zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Van Laar ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst gevestigd is.
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