ALGEMENE VOORWAARDEN
CLEMENT BETON WEERT
Risseweg 14
6004 RM WEERT
gedeponeerd op 17-5-1995
bij Kamer
van Koophandel Roermond onder nummer
26.127
1: Definities.
In
deze
algemene
verstaan onder:

voorwaarden

wordt

CLEMENT
BETON:
de
besloten
vennootschap BETONWARENFABRIEK CLEMENT
B.V.
afnemer:
iedere natuurlijke of rechtspersoon
die zaken van CLEMENT BETON afneemt of
van haar diensten gebruik maakt, dan
wel
met
wie
CLEMENT
BETON
een
overeenkomst
aangaat
of
aan
wie
CLEMENT BETON een aanbieding doet.
2.Toepasselijkheid
voorwaarden

van

deze

2.1.
Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op en maken deel uit van
iedere aanbieding van CLEMENT BETON,
iedere overeenkomst tussen CLEMENT
BETON en de afnemer en alle handelingen ter uitvoering van een overeenkomst tussen CLEMENT BETON en de afnemer.
2.2.
Eventuele
door
afnemer
gebruikte
inkoop- of andere voorwaarden zijn
uitdrukkelijk niet van toepassing.
Afwijkingen van of aanvullingen op
deze
algemene
voorwaarden
kunnen
alleen
schriftelijk
worden
overeengekomen.
3.Aanbiedingen en overeenkomsten.
3.1
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend
tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door
afnemers bij de eventuele aanvragen
verstrekte gegevens, tekeningen enz.
van de juistheid waarvan CLEMENT BETON
mag uitgaan.
3.2
CLEMENT BETON heeft het recht indien
de opdracht voor de uitvoering van het
werk niet aan hem wordt gegeven, alle
kosten welke hij heeft moeten maken om
zijn aanbieding te kunnen verstrekken
in rekening te brengen aan de afnemer.
3.3
Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd,
komen pas tot stand na uitdrukkelijke
aanvaarding door CLEMENT BETON. Deze
uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit
de
schriftelijke
bevestiging
van
CLEMENT BETON, danwel uit het feit dat
hij uitvoering geeft aan de overeenkomsten.
3.4
Indien de afnemer een overeenkomst
geheel of gedeeltelijk ontbindt, is
afnemer
volledige
betaling
verschuldigd voor de reeds voor hem
geprocudeerde
goederen,
behoudens
althans
anders-luidende
dwingende
wetsbepalingen.
Vindt
annulering
plaats
zonder
dat
rekenen/of
tekenwerk of produktie heeft plaatsgevonden, dan is de afnemer door het
enkele
feit
van
annulering
een
schadeloosstelling
verschuldigd
van
15%
van
het
faktuurbedrag,
onverminderd het recht van CLEMENT
BETON om volledige schadevergoeding te
vorderen.
4.Levering en levertijd.
4.1.
Tenzij
anders
overeengekomen,
geschiedt
levering af fabriek van CLEMENT BETON
te Weert.
4.2.
De
afnemer
is
verplicht
de
vervaardigde zaken af te nemen op het
moment waarop deze hem worden bezorgd
dan wel op het moment waarop deze
volgens de overeen-komst aan hem ter
beschikking worden gesteld.Indien de
wederpartij de afname weigert of
nalatig is met het ver-strekken van
informatie c.q. instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken
worden opgeslagen voor risico van de
wederpartij. De wederpartij zal in dat
geval
alle
aanvullende
kosten,
waaronder in ieder geval opslagkosten,
verschuldigd zijn.
4.3
Indien op verzoek van de afnemer c.q.
de aannemer danwel het door CLEMENT
BETON noodzakelijk geacht wordt dat
een constructeur ingeschakeld wordt,
wordt
hiermede
in
de
levertijd
rekening gehouden met dien verstande
dat
de
oorspronkelijke
leveringstermijn
dienovereenkomstig
verlengd wordt.
CLEMENT BETON is niet aansprakelijk
voor
berekening
en
tekening,
aanwijzingen en adviezen van een constructeur als bovenbedoeld, indien
overeenkomstig
deze
berekening,
tekening, aanwijzingen of adviezen de
opdracht uitgevoerd wordt.
De
kosten
verbonden
aan
de
inschakeling van de constructeur worden in offerte c.q. de overeenkomst
aangegeven.

4.4
Een overeengekomen levertijd is geen
fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen. Bij niettijdige aflevering dient de afnemer
CLEMENT BETON derhalve schriftelijk in
gebreke te stellen.
4.5.
Overschrijding van de levertijd kan
nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.
4.6.
Afnemer dient ingeval van niet-tijdige
levering CLEMENT BETON een termijn te
gunnen van tenminste de helft van de
oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan zijn verplichtingen
te voldoen.
5.Deelleveringen.
Het
is
CLEMENT
BETON
toegestaan
gefabriceerde zaken in gedeelten te
leveren. Dit geldt niet indien een
deellevering geen zelfstandige waarde
heeft. Indien de zaken in gedeelten
worden geleverd, is CLEMENT BETON
bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te
factureren.
6.Prijswijziging.
6.1.
De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de aanbieding
c.q. acceptatie geldende kostprijzen.
6.2.
Indien een of meer kostprijsfactoren
na de datum van 3 maanden van
aanbieding een wijziging ondergaan, is
CLEMENT
BETON
gerechtigd
de
overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.
6.3.
Vindt een verhoging van de overeengekomen prijs plaats binnen drie
maanden na het sluiten van de overeenkomst,dan heeft uitsluitend de afnemer
die een natuurlijke persoon is en niet
handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf, de bevoegdheid de
overeenkomst door middel van
een
schriftelijke verklaring kosteloos te
ontbinden, tenzij er sprake is van een
wettelijke prijsverhoging.
7.Risico.
7.1.
Op verzoek van de afnemer kunnen door
of namens CLEMENT BETON de zaken bezorgd worden op een door de afnemer
aan te geven bestemming. De verzending
geschiedt voor rekening en risico
van de afnemer, tenzij anders overeengekomen is.
7.2.
Vanaf het moment waarop CLEMENT BETON
de te leveren zaak onder zich heeft en
afnemer zulks bericht heeft, is het
risico met betrekking tot de te leveren
zaak
voor
rekening
van
de
afnemer.

Door CLEMENT BETON wordt geen garantie
gegeven tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.
11.Tekeningen en berekeningen.
11.1
CLEMENT BETON draagt geen enkele
verantwoordelijkheid voor de juistheid
van alle door of namens de afnemer
verstrekte tekeningen, berekeningen en
andere gegevens, zoals onder meer:
alle gegevens nodig voor het maken van
produktietekeningen, statische
berekeningen van de elementen en de
daarbij
behorende
tekeningen
door
CLEMENT BETON, onverschillig of de
elementen al dan niet een integrerend
deel uitmaken van constructies van
derden.
11.2
Indien na het verstrekken door CLEMENT
BETON aan afnemer van de eerste
tekening en/of berekening, zodanige
bouwkundige wijzigingen plaatsvinden,
dat daaruit aanmerkelijke wijzigingen
van
het
tekenen/of
rekenwerk
voortvloeien, mogen de data zoals
bedoeld in artikel 4, lid 1 verschoven
worden. De extra kosten in verband met
tekenen/of
rekenwerk
mogen
doorberekend worden.
11.3
Alle door CLEMENT BETON vervaardigde
tekeningen en berekeningen blijven
haar
eigendom.
Het
geheel
of
gedeeltelijk overnemen van de daarop
voorkomende
constructies,
constructievormen
en
constructiedetails, alsmede het aan derden ter
inzage
geven
daarvan,
is
niet
toegestaan en zal worden beschouwd als
een
inbreuk
op
CLEMENT
BETON'S
auteursrechten. Bij overtreding van
het in dit lid bepaalde is de afnemer
voor iedere overtreding een boete van
verschuldigd,
ongeacht
ƒ.10.000,-alle overige rechten van CLEMENT
BETON.
12.Eigendomsvoorbehoud.
12.1.
De door CLEMENT BETON geleverde zaken
blijven het eigendom van CLEMENT BETON
totdat de afnemer alle navolgende
verplichtingen uit alle met CLEMENT
BETON gesloten koopovereenkomsten is
nagekomen:- de tegenprestatie(s) met
betrekking tot geleverde of te leveren
zaak/zaken
zelf,eventuele
vorderingen wegens niet-nakoming door
de
afnemer
van
(een)
koopovereenkomst(en).
12.2.
Door CLEMENT BETON afgeleverde zaken,
die
krachtens
lid
1
onder
het
eigendomsvoorbehoud
vallen,
mogen
slechts in het kader van een normale
bedrijfsuitoefening
worden
doorverkocht. Overigens is de afnemer niet
bevoegd de zaken te verpanden of hier
enig ander recht op te vestigen.
13.Betaling.

8.Aflevering.
8.1
Bij het laden van de goederen dienen
door
de
afnemer
de
goederen
op
gebreken
te
worden
gecontroleerd.
Worden ge-breken geconstateerd dan
dient
de
af-nemer
CLEMENT
BETON
daarvan onverwijld in kennis te stellen.Is binnen een redelijke termijn,
doch uiterlijk binnen 24 uur, niet
gereclameerd, dan worden de goederen
geacht te zijn geaccepteerd en behoeft
CLEMENT BETON geen reclames meer te
aanvaarden.
8.2
Wanneer het vervoer door of vanwege
CLEMENT BETON geschiedt dienen bij
aankomst op het werk de goederen door
de afnemer te worden gecontroleerd.
Hetgeen
onder 8.1. vermeld staat
geldt alsdan onverkort.
9.Omvang en wijzigingen van het aangenomen werk.
9.1
De
afnemer
zorgt
ervoor
dat
de
vergunningen,
ontheffingen
en
soortgelijke
beschikkingen
die
noodzakelijk zijn om het werk uit te
voeren tijdig verkregen zijn.
9.2
Alle wijzigingen in het aangenomen
werk hetzij door bijzondere opdrachten
van de afnemer, hetzij als gevolg van
wijziging
in
het
ontwerp
of
veroorzaakt
doordat
de
verstrekte
gegevens niet overeenstemmen met de
werkelijke uitvoering van de bouw, of
doordat van geschatte hoeveelheden
wordt
afgeweken,
behoren
wanneer
daaruit
meerdere
kosten
ontstaan
beschouwd te worden als meerwerk, en
voorzover
daaruit
minder
kosten
ontstaan als minderwerk.
9.3
Meerwerk zal worden verrekend op basis
van de prijsbepalende factoren die
gelden op het moment dat het meerwerk
wordt verricht. Minderwerk zal worden
verrekend op basis van de bij het
sluiten van de overeenkomst geldende
prijsbepalende factoren.
10.Garantie.
10.1

13.1.
Betaling van de koop c.q. aanneemson
dient te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum,tenzij
CLEMENT
BETON
bepaald
heeft
dat
betaling
in
termijnen als nader omschreven dient
plaats te vinden:
a. bij het verlenen van de opdracht
een
eerste termijn van 25% van de koop
c.q.aanneemsom;
b. bij het gereed zijn van de mallen
een tweede termijn van 25% van de koop
c.q. aanneemsom;
c. bij het gereed zijn van de
elementen
de laatste termijn van 50%.
Betaling van deze termijnbetalingen
dient eveneens binnen 14 dagen na
factuurdatum te geschieden.
13.2.
Na het verstrijken van 14 dagen na de
factuurdatum is de afnemer in verzuim
zonder
dat daartoe een sommatie,
danwel
een ingebrekestelling vereist zal
zijn; de afnemer is vanaf het moment
van in verzuim treden over het opeis
bare bedrag een rente verschuldigd van
1% per maan. Wanneer de wettelijk
rente meer bedraagt dan 12% per jaar
wordt het rentetarief dienovereen
komstig aangepast.
13.3.
In geval van liquidatie, faillissement
of surséance van betaling van de afnemer zullen de verplichtingen van de
afnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
13.4
Door de wederpartij gedane betalingen
strekken steeds ter afdoening in de
eerste plaats van alle verschuldigde
rente en kosten, en in de tweede
plaats
van
opeisbare
facturen die het langst openstaan,
zelfs al vermeldt de
wederpartij, dat de voldoening
betrekking
heeft
op
een
latere
factuur.
14.Incassokosten.
14.1.
Is de afnemer in gebreke of in verzuim
met het nakomen van één of meer van
zijn verplichtingen, dan komen alle
redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening
buiten
rechte
voor

rekening van afnemer.In
ieder geval
is de afnemer verschuldigd:
over
de
eerste
f.
7.500,-15%
- over het meerdere tot f. 15.000,-10%
- over het meerdere tot f. 35.000,-8%
- over het meerdere tot f. 150.000,-5%
over
het
meerdere
3%
Wanneer het advokatentarief, waarop
het bovenstaande gebaseerd is, wijzigt
geldt
het
laatstgenoemde
tarief,
voorzover dit hoger is dan het tarief
hier
boven
genoemd.Indien
CLEMENT
BETON aantoont hogere kosten te hebben
gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk
waren,komen ook deze voor
vergoeding in aanmerking.
14.2.
De afnemer is jegens CLEMENT BETON de
door CLEMENT BETON gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog
zijn. Dit geldt alleen indien CLEMENT
BETON en de afnemer met betrekking tot
een overeenkomst waarop deze algemenevoorwaarden van toepassing zijn een
ge-rechtelijke procedure voeren en een
rechterlijke uitspraak in kracht van
gewijsde gaat waarbij de afnemer volledig of in overwegende mate in het
ongelijk wordt gesteld.

16.1
Onder
overmacht
wordt
verstaan
omstandigheden die de nakoming van de
verbintenis verhinderen, en die niet
aan CLEMENT BETON zijn toe te rekenen.
Hieronder zullen (indien en voorzover
deze om standigheden de nakoming
onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen:niet volledige en/of vertraagde levering door
toe-leveranciers van CLEMENT BETON,
ten
gevolge
van
oorlog
en
oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke
mobilisatie, in- en uitvoerverboden,
maatregelen
van Nederlandse en/of
vreemde
overheidsorganen
die
de
uitvoering van de overeenkomst feitelijk
onmogelijk
maken,
vorst,
werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen,
epidemiën,
verkeersstoringen
zowel te land als te water, verlies of
beschadiging bij
transport, brand,
diefstal, storingen in de leveringen
van grond-en hulpstoffen of energie,
defecten aan machines, alles zowel in
het bedrijf
van CLEMENT BETON als
bij derden van wie CLEMENT BETON de
benodigde materialen of grondstoffen
geheel
of
gedeeltelijk
moet
betrekken en voorts
alle overige
zaken, buiten de wil en/of toedoen van
CLEMENT BETON ontstaan.
16.2
CLEMENT BETON heeft ook het recht zich
op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming
verhindert
intreedt
nadat
CLEMENT
BETON haar verbintenis had moeten
nakomen.
16.3
Tijdens overmacht worden de leveringsen andere verplichtingen van CLEMENT
BETON opgeschort. Indien de periode
waarin door overmacht nakoming van de
verplichtingen door CLEMENT BETON
niet mogelijk is langer duurt dan 30
dagen, zijn beide partijen bevoegd de
overeen-komst te ontbinden, zonder dat
er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding bestaat.
16.4
Indien CLEMENT BETON bij het intreden
van de overmacht al gedeeltelijk aan
haar verplichtingen heeft voldaan, of
slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het
leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden
deze factuur te voldoen als betrof
het een afzonderlijk contract. Dit
geldt echter niet als het reeds
geleverde c.q. leverbare deel geen
zelfstandige waarde heeft.
16.5
Alleen wanneer sprake is van een
overeenkomst met een afnemer die een
natuurlijk persoon is en niet handelt
in de uitoefening van een beroep of
bedrijf,
wordt
onder
overmacht
verstaan
de
situatie
waarbij
de
tekortkoming zijdens CLEMENT BETON hem
niet kan worden toegerekend omdat hij
niet te wijten is aan de schuld en/of
invloed
van
CLEMENT
BETON,
noch
krachtens de Wet rechtshandeling of in
het verkeer geldende opvattingen voor
rekening van CLEMENT BETON komt.

15.Aansprakelijkheid.
15.1.
Indien
tijdig,
correct
en
overeenkomstig
de
bepalingen
van
artikel 8 is gereclameerd en naar het
redelijk oordeel van CLEMENT BETON
genoegzaam is aangetoond, dat ten
aanzien van het geleverde sprake is
van
een
onjuiste
samenstelling,
struktuur
of
afmetingen
en/of
onvoldoende kwaliteit, dan beperkt de aansprakelijkheid van CLEMENT BETON zich tot gratis
herlevering of herstel van de hoeveelheid foutief geleverde goederen, zulks
naar keuze van CLEMENT BETON.
15.2.
Onverminderd
het
bepaalde
in
de
artikelen 15.1 en 15.3 behoudens in
geval van opzet of grove schuld van
CLEMENT BETON of haar leidinggevend
personeel
is
de
contractuele
en
wettelijke
aansprakelijkheid
van
CLEMENT BETON jegens afnemer beperkt
tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering voor zover
deze
aansprakelijkheid
door
haar
verzekering wordt gedekt. Indien
de verze-kering in enig geval geen
dekking biedt of niet tot uitkering
overgaat
is
de
aansprakelijkheid beperkt tot de
faktuurwaarde van het produkt terzake
waarvan de contractuele en wettelijke
aansprakelijkheid van CLEMENT BETON is
ontstaan.
15.3.
Behoudens in geval van opzet of grove
schuld van CLEMENT BETON of haar
leidinggevend personeel is
CLEMENT BETON nimmer aansprakelijk
voor
enige
gevolgschade
van
de
afnemer,
daaronder
mede
begrepen
bedrijfsof
milieuschade
en
immateriële schade.
15.4.
Behoudens in geval van opzet of grove
schuld van CLEMENT BETON of haar
leidinggevend
personeel,
zal
de
afnemer CLEMENT BETON vrijwaren voor
alle aan- spraken van welke derde ook
terzake van vergoeding, schade, kosten
of renten, verband houdende met de
produkten c.q. voortvloeiende uit het
gebruik
van
de
produkten
c.q.
voortvloeiende uit het installeren of
repareren van de pro-dukten. Indien de
afnemer terzake wordt aangesproken
door de eindgebruiker of welke andere
derde
ook
is
regres
op
CLEMENT
BETON,behoudens in geval van opzet of
grove schuld van CLEMENT BETON of haar
leidinggevend personeel,uit-gesloten.
15.5
Voor enige andere schade en/of kosten,
direct of indirect voortkomend uit de
onjuiste
samenstelling,
structu-

tingen en/of onvoldoende kwaliteit van
het geleverde is CLEMENT BETON, behoudens opzet of grove schuld, niet aan
sprakelijk, hieronder medebegrepen het
volledige ontwerp, ook al mocht CLEMENT BETON afnemer daar bij van advies
gediend hebben.
15.6
Verwerking van de door CLEMENT BETON
geleverde goederen door afnemer vind
geheel voor rekening en risico van
afnemer plaats, behalve in geval van
levering inclusief montage.
15.7
CLEMENT BETON aanvaardt geen aansprakelijkheid indien, en voorzover de
kwaliteitseisen die door afnemer zijn
gesteld en die hem schriftelijk zijn
bevestigd, afwijken van de kwaliteitseisen die in het bestek of door de
directie van het werk zijn gesteld.
16.Overmacht.

17.Geschillen.

u
r
,
a
f
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-

17.1
Alle geschillen, daaronder begrepen
die
welke
slechts
door
één
der
partijen als zodanig worden beschouwd,
welke tussen afnemer en CLEMENT BETON
mochten ontstaan naar aanleiding van
de aanbieding en/of overeenkomst of
van de overeenkomsten die daaruit
voortvloeien, worden beslecht volgens
de regelen beschreven in de Statuten
van de Raad van Arbitrage voor de
Bouwbedrijven in Nederland, tenzij
CLEMENT BETON de voorkeur geeft aan in afwijking van de wettelijke regels
voor de bevoegdheid van de burgerlijke
rechter- beslechting van het geschil
door de bevoegde rechter binnen het
Arrondissement
Roermond.
17.2
CLEMENT BETON blijft echter bevoegd de
afnemer te dagvaarden voor de volgens
de
wet
of
het
toepasselijke
internationale
verdrag
bevoegde
rechter.
18.Toepasselijk recht.
Op elke overeenkomst tussen CLEMENT
BETON en de afnemer is Nederlands
recht van toepassing.

