
Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten

verstrekt aan, op alle aanbiedingen van alle leveranties
door en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk-
zaamheden en/of verkoop van goederen door Houthandel
Daalder & Zoon B.V. te Breezand, hierna te noemen:
"Daalder" en "opdrachtnemer".

1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever/koper geldt
als acceptatie van deze algemene voorwaarden.

1-3 Bijzondere, van deze voorwaarden afwijkende, bepalingen
zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeenge-
komen.

Artikel 2 Aanbieding.
Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij
anders is overeengekomen.

Artikel 3 Overeenkomsten.
3-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en

uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend door
ondertekening van het orderformulier door verkoper en
koper, respectievelijk door opdrachtnemer en opdrachtge-
ver.

3-2 Elke met Daalder aangegane overeenkomst wordt geacht
de ontbindende voorwaarde in te houden dat Daalder van
onvoldoende kredietwaardigheid van de koper is gebleken,
zulks uitsluitend ter beoordeling van Daalder. Deze ontbin-
dende voorwaarde kan alleen door Daalder worden inge-
roepen.

3-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschap-
pen, kleur, maten enz. zomede gegevens in drukwerken,
afbeeldingen e.d. door Daalder bij de aanbieding verstrekt,
zijn voor Daalder niet bindend en worden ter goeder trouw
verstrekt.

Artikel 4 Prijzen.
4-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis

van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
4-2 Indien na de aanbieding de prijzen van lonen, sociale las-

ten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan ook al
geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voor-
ziene omstandigheden, dan zullen deze worden doorbere-
kend.

4-3 De betaling van een eventuele meerprijs op grond van het
bepaalde in dit artikel zal dienen te geschieden gelijk met
de hoofdsom.

Artikel 5 Kwaliteit.
Tenzij uitdrukkelijk bijzondere kwaliteiten zijn overeengeko-
men kan Daalder volstaan met de levering van 
normale handelskwaliteiten.

Artikel 6 Levertijd.
6-1 Opgegeven levertijden gelden bij benadering.
6-2 De levertijden zijn vastgesteld in de verwachting, dat er

voor Daalder geen beletselen zijn de goederen te leveren.
6-3 Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak

geven op schadevergoeding.
6-4 Wanneer de bestelde goederen na het verstrijken van de

levertijd niet door de koper/opdrachtgever zijn afgenomen,
staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner
beschikking opgeslagen, tot een door Daalder nader te
bepalen tijdstip. De kosten van opslag komen voor reke-
ning van de koper of opdrachtgever, met een minimum van
€ 50.

Artikel 7 Transport.
De goederen worden vervoerd voor risico van de
koper/opdrachtgever, ook indien franco wordt geleverd. 
Het transport wordt door Daalder alleen dan verzekerd,
indien de koper/opdrachtgever zulks uitdrukkelijk voor zijn
rekening heeft verzocht.

Artikel 8 Aanneming werkzaamheden.
8-1 Alle aanbiedingen geschieden volgens een gelijktijdig inge-

diende volledige omschrijving eventueel met tekening(en).
Kleine maatafwijkingen geven de koper/opdrachtgever
geen recht tot niet-betaling of inhouding op de betaling.

8-2 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd, naar de aan te
geven maten van de tekening en bepalingen van de over-
eenkomst waarbij kleine maatafwijkingen zijn toegestaan.

8-3 Tekeningen blijven eigendom van Daalder en auteursrech-
ten blijven bij hem berusten.

8-4 Indien over de gedane aanbieding geen akkoord, een
opdracht ten gevolge hebbende, wordt bereikt is Daalder
bevoegd de door hem ten behoeve van het betrokken werk
gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.

8-5 De overeenkomst is bindend voor beide partijen na schrif-
telijke bevestiging over en weer.

Artikel 9 Verplichtingen van de opdrachtnemer.
9-1 De opdrachtnemer verplicht zich het op te dragen werk

geheel naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voe-
ren.

9-2 Zo spoedig mogelijk na de opdracht vangt hij, in overleg
met de opdrachtgever, de werkzaamheden aan.

9-3 Opdrachtnemer is in voorkomende gevallen bevoegd ver-
leende opdrachten te laten uitvoeren door derden.

Artikel 10 Verplichtingen van de opdrachtgever.
a. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer tijdig

kan beschikken:
- over het gebouw waarin het werk moet worden uitge-
voerd.
- over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag, opslag
en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.
- over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machi-
nes, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en
andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.
- over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en lei-
dingen.

b. De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op ver-
goeding, water en elektriciteit, alsmede 
opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen,
indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.

c. Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materia-
len of de uitvoering van bepaalde 
onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is
hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uit-
voering.

d. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt ver-
traagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verant-
woordelijk is, dienen de daaruit voortvloeiende schade en
kosten door de opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 11 Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.
11-1 De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan het

werk, hulpwerken, materialen en materieel, voorzover ont-
staan door nalatigheid of verkeerde behandelingen van
hemzelf of van hen die te werk zijn gesteld op de aan de
aannemer opgedragen werken.

11-2 De aansprakelijkheid van Daalder is beperkt tot het bedrag
dat door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van
Daalder wordt uitgekeerd, behoudens grove schuld of
opzet van Daalder.
Mocht geen uitkering uit bedoelde verzekering plaatsheb-
ben, dan is de aansprakelijkheid van Daalder beperkt tot het
door Daalder in rekening gebrachte bedrag.

11-3 Daalder is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van
ingeschakelde derden, indien en voorzover de daaruit
voortvloeiende schade op die derde kan worden verhaald.
Daalder is gemachtigd om mede namens opdrachtgever
eventuele aansprakelijkheidsbepalingen van de desbe-
treffende derde te aanvaarden.

Artikel 12 Meer- en minderwerk.
12-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schrif-

telijk is overeengekomen.
12-2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de

werkzaamheden schriftelijk opgedragen komt voor verre-
kening in aanmerking.

12-3 De door de opdrachtnemer te maken kosten, welke hun
oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de
opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 13 Overmacht.
Buitengewone omstandigheden, zoals mobilisatie, oorlog,
oorlogsgevaar, brand, storm of zware 
weersomstandigheden, gehele of gedeeltelijke staking van
het vervoersapparaat, werkstaking in het bedrijf van
Daalder of elders en/of sluiting, stagnatie bij de aanvoer
van grondstoffen voor het bedrijf van Daalder, sluiting der
grenzen, wijzigingen der invoerrechten, het opleggen van
heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijzi-
ging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren
voor Daalder overmacht op, die Daalder ontheft van de ver-
plichting tot levering en/of uitvoering van werk, zonder dat
de koper/opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoe-
ding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
Daalder is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks
geheel te zijner eigen beoordeling om hetzij de koopover-
eenkomst en/of overeenkomst tot uitvoering van werk te
annuleren hetzij deze op te schorten, respectievelijk te wij-
zigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben
opgehouden te bestaan.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud.
a. Zolang de opdrachtnemer en/of verkoper geen volledige

betaling terzake van een overeenkomst van partijen met
betrekking tot uitvoering van werk of de koop/verkoop heeft
ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van de
opdrachtnemer en/of verkoper.

b. Indien de opdrachtgever en/of koper enige verplichting,
voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst
niet nakomt, is de opdrachtnemer en/of verkoper gerech-
tigd de goederen, al dan niet verwerkt terug te nemen, zon-
der dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

c. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkoch-
te en geleverde goederen, waaronder mede te verstaan het
verbinden van de goederen ten behoeve van derden bij-
voorbeeld bankinstellingen door middel van verpanding of
eigendomsoverdracht tot zekerheid of anderszins, zijn de
koper verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplich-
tingen heeft voldaan.

Artikel 15 Annulering of schorting van de opdracht.
De opdrachtgever is bevoegd de opdracht geheel of
gedeeltelijk te annuleren. Hij is eveneens bevoegd de 
uitvoering tijdelijk of gedeeltelijk stil te leggen. In beide
gevallen heeft de opdrachtnemer recht op volledige
schadeloosstelling. De winstderving wordt daarbij bepaald
op 10% van de aanneemsom vermeerderd met de omzet-
belasting.

Artikel 16 Beëindiging van het werk.
De opdrachtnemer is gerechtigd het werk te beëindigen,
indien de opdrachtgever zijn verplichtingen tot betaling niet
stipt nakomt of wanneer de opdrachtgever geraakt in staat
van faillissement of surseance van betaling aanvraagt of
wanneer de opdrachtnemer en/of verkoper kan aannemen,
dat betaling van de aanneemsom en/of verkoopsom niet
door de opdrachtgever en/of koper voldaan zal kunnen
worden.

Artikel 17 Reclames.
17-1 Reclames omtrent aantal van het geleverde dienen terstond

na ontvangst van het geleverde bij Daalder te worden inge-
diend, bij gebreke waarvan het aantal op de aflevernota of
orderbevestiging geacht worden juist te zijn.

17-2 Slechts schriftelijke reclames omtrent kwaliteit of afwijking
van de specificaties welke binnen veertien dagen na de
verzending der goederen respectievelijk na het uitvoeren
van het werk bij Daalder ingediend worden, zullen door
Daalder in behandeling worden genomen.

17-3 Daalder dient in staat te worden gesteld ingediende recla-
mes te controleren.

17-4 Indien de reclame naar het oordeel van Daalder juist is, zal
deze te zijner keuze hetzij een billijke schadevergoeding
betalen tot ten hoogste de factuurwaarde der geleverde
goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen
na terugzending van het geleverde in de originele toestand.
Daalder is niet tot verdere schadekostenvergoeding hoe
ook genaamd verplicht.

17-5 Reclames geven de koper/opdrachtgever geen recht ont-
binding van de overeenkomst van koop/verkoop en uitvoe-
ring tot werk te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk
na te laten of uit te stellen.

Artikel 18 Betaling.
18-1 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na indiening

der factuur, tenzij anders is overeengekomen. Als
koper/opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurda-
tum heeft betaald, is hij in verzuim, zonder dat een inge-
brekestelling is vereist.

18-2 De verkoper/opdrachtnemer is alsdan gerechtigd aan de
koper/opdrachtgever een rente ad 1% per maand te bere-
kenen gerekend vanaf veertien dagen na factuurdatum tot
de datum van ontvangst van de betaling.

18-3 De verkoper/opdrachtnemer is gerechtigd, buiten de
hoofdsom en rente om, van de koper/opdrachtgever alle
incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke,
door de niet betaling veroorzaakt te vorderen.

18-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofd-
som met een minimum van € 50.

Artikel 19 Geschillen.
Alle geschillen, voortvloeiende uit de tussen partijen geslo-
ten overeenkomsten, daaronder begrepen de 
enkele invordering van het verschuldigde, zullen aanhangig
gemaakt worden voor de Burgerlijke Rechter in het
Arrondissement waarin de woonplaats van de opdrachtne-
mer/verkoper is gelegen.
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