
ALGEMENE VOORWAARDEN 

Glashandel Aluminiumbouw Oud-Zevenaar, 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal-

Gelderland. 

 

1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE 

VOORWAARDEN 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en 

iedere overeenkomst tussen Glashandel 

Aluminiumbouw Oud-Zevenaar en een koper waarop 

Glashandel Aluminiumbouw Oud-Zevenaar deze 

voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor 

zover van deze voorwaarden niet door partijen 

uitdrukkelijk is afgeweken. 

 

2. OFFERTES 

2.1 De door Glashandel Aluminiumbouw Oud-

Zevenaar gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn 

geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. 

De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief 

BTW, tenzij anders aangegeven. 

2.2 In aanbiedingen en offertes van Glashandel 

Aluminiumbouw Oud-Zevenaar en in de daarbij 

behorende bijlagen vermelde gegevens, verwijzingen 

naar tekeningen, catalogi, afbeeldingen, maten, 

gewichten en kleuropgaven, zijn niet bindend, 

behalve voor zover deze door de opdrachtgever 

uitdrukkelijk en schriftelijk zijn opgegeven. 

2.3 Aanbiedingen en offertes van Glashandel 

Aluminiumbouw Oud-Zevenaar met alle daarbij 

aangeboden bescheiden zoals tekeningen, bijlagen, 

ontwerpen, berekeningen en afbeeldingen zijn en 

blijven het eigendom van Glashandel 

Aluminiumbouw Oud-Zevenaar en mogen zonder 

toestemming van Glashandel Aluminiumbouw Oud-

Zevenaar niet aan derden worden doorgegeven of ter 

inzage worden verstrekt. 

 

3. PRIJZEN EN PRIJSWIJZIGINGEN 

3.1 Alle prijzen genoemd in de aanbiedingen en 

offertes van Glashandel Aluminiumbouw Oud-

Zevenaar zijn dagprijzen en gebaseerd op de ten tijde 

van de aanbieding of offerte geldende prijsbepalende 

factoren met inbegrip van loonsommen, berekend 

volgens de bij Glashandel Aluminiumbouw Oud-

Zevenaar geldende normale arbeidstijden.  

3.2 Blijken door of vanwege opdrachtgever verstrekte 

inlichtingen, waarop Glashandel Aluminiumbouw 

Oud-Zevenaar bij het aangaan of het uitvoeren van de 

overeenkomst is afgegaan, onjuist of onvolledig dan 

kan Glashandel Aluminiumbouw Oud-Zevenaar naar 

zijn keuze de hieruit voor hem voortvloeiende extra 

kosten aan opdrachtgever in rekening brengen dan wel 

de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden met 

behoud van het recht op een vergoeding voor reeds 

gemaakte kosten en te derven winst. 

3.3 Glashandel Aluminiumbouw Oud-Zevenaar is 

gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen 

wanneer een of meer van de volgende 

omstandigheden zich na het sluiten van de 

overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van 

materialen, halffabrikaten of diensten die voor de 

uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging 

van de verzendkosten, van lonen, van 

werkgeverslasten en sociale verzekeringen, van de 

met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, 

invoering van nieuwe en verhoging van de bestaande 

overheidsheffingen op grondstoffen, energie of 

reststoffen, een aanzienlijke wijziging in 

valutaverhoudingen of, in het algemeen, 

omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar 

zijn. 

 

4. OMVANG VAN HET WERK 

4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 

overeengekomen, behoren de volgende werk-

zaamheden, leveringen en voorzieningen niet tot de 

verplichtingen van Glashandel Aluminiumbouw Oud-

Zevenaar:  

Verlichting en beschermen tegen 

weersomstandigheden van de bouwplaats, zodanig dat 

het werk doorgang kan vinden. De opdrachtgever 

neemt op zich te zorgen dat de leveringen, 

werkzaamheden en voorzieningen naar de eis van het 

werk zo tijdig zijn verricht, dat de werkzaamheden 

van het door Glashandel Aluminiumbouw Oud-

Zevenaar aangenomen werk geen vertraging 

ondervinden. De opdrachtgever zorgt voor de 

bewaking van het bouwterrein en draagt alle kosten 

daarvan. 

Tijdens de duur van de werkzaamheden stelt de 

opdrachtgever in de directe nabijheid van het uit te 

voeren werk, ten behoeve van de door Glashandel 

Aluminiumbouw Oud-Zevenaar uit te voeren 

werkzaamheden werkterrein ter beschikking, 

voldoende voor het plaatsen van keten, keetwagens, 

magazijnen en voor de opslag van materialen en 

gereedschappen. De aan Glashandel Aluminiumbouw 

Oud-Zevenaar ter beschikking gestelde terreinen 

dienen droog en op het juiste niveau vlak afgewerkt te 

zijn. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de 

terreinen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden 

in deze toestand worden gehouden. De opdrachtgever 

zorgt voor een deugdelijke weg en het onderhouden 

ervan naar de werkterreinen voor de aanvoer van het 

materiaal en bouwstoffen.  

4.2 Eveneens zal de opdrachtgever zorgen dat tijdig 

aanvragen worden gedaan en/of het verschuldigde 

wordt voldaan ter zake van voedingsleidingen, 

aansluitingen, precariorechten, 



hinderwetvergunningen e.d. die nodig zijn voor de 

uitvoering van de werkzaamheden. 

4.3 De opdrachtgever dient te zorgen, voor zover het 

werk dit vereist, voor de aanwezigheid van netvoeding 

van 220/380 volt en 16 ampère of zoveel meer als 

nodig is. De eventuele kosten van aanleg en 

vergunningen hieraan verbonden, zijn voor rekening 

van de opdrachtgever. 

4.4 De kosten van verwerking van afkomende 

materialen zijn voor de opdrachtgever, tenzij anders is 

overeengekomen. 

4.5 De in, op en boven de bodem aanwezige 

obstakels, zowel zichtbaar als onzichtbaar, die de 

uitvoering van werkzaamheden door Glashandel 

Aluminiumbouw Oud-Zevenaar kunnen belemmeren, 

moeten door de opdrachtgever voor de aanvang van 

werkzaamheden worden verwijderd. Indien door 

dergelijke obstakels schade aan materieel van 

Glashandel Aluminiumbouw Oud-Zevenaar ontstaat, 

en/of stagnatie bij de productie optreedt, dan zullen de 

kosten hiervan door Glashandel Aluminiumbouw 

Oud-Zevenaar aan de opdrachtgever in rekening 

worden gebracht. 

 

5. MINDERWERK 

Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt, dat 

het totaal van het meer- en minderwerk een 

vermindering van de aanneemsom ten gevolge heeft, 

heeft Glashandel Aluminiumbouw Oud-Zevenaar 

behoudens een eventuele verrekening van 

omzetbelasting, recht op een bedrag gelijk aan 15 % 

van de vermindering, als forfaitaire vergoeding voor 

algemene kosten en vergeefse voorbereidingskosten. 

 

6. LEVERTIJD EN LEVERPLAATS 

6.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering 

af fabriek-magazijn van Glashandel Aluminiumbouw 

Oud-Zevenaar te Zevenaar. Levertijden zullen nimmer 

zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij 

uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

De levertijd gaat in wanneer over alle technische 

details overeenstemming is verkregen en nadat alle 

voor de uitvoering van het werk noodzakelijke 

gegevens, tekeningen enz. in het bezit zijn van 

Glashandel Aluminiumbouw Oud-Zevenaar en deze 

de eventuele overeengekomen (deel-)betaling heeft 

ontvangen.  

6.2 De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat 

Glashandel Aluminiumbouw Oud-Zevenaar kan 

blijven werken als ten tijde van de aanbieding was 

voorzien en de nodige materialen hem tijdig zullen 

worden geleverd. Overschrijding van levertijd kan 

slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien 

schriftelijk overeengekomen.  

6.3 De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken 

af te nemen op het moment waarop deze hem worden 

bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens 

de overeenkomst aan hem ter beschikking worden 

gesteld. 

Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is 

met het verstrekken van informatie of instructies, 

noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken 

worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever. 

De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende 

kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, 

verschuldigd zijn. 

 

7. WIJZE VAN OPLEVERING 

7.1 Een werk wordt als opgeleverd beschouwd 

wanneer opdrachtnemer hetzij schriftelijk hetzij 

mondeling aan opdrachtgever kennis heeft gegeven 

van de voltooiing van het werk, maar zal in ieder 

geval geacht worden te hebben plaatsgevonden 

uiterlijk 8 dagen na factuur- c.q. eindfaktuurdatum. 

7.2 Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld 

binnen 30 dagen na oplevering zullen de oplevering 

niet in de weg staan.  

7.3 Bij onthouding van goedkeuring aan het werk 

welke de oplevering in de weg staat, is opdrachtgever 

verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan 

Glashandel Aluminiumbouw Oud-Zevenaar, onder 

opgave van redenen.  

7.4 Indien enig onderdeel door niet aan 

opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken niet tegelij-

kertijd met de oplevering kan worden geleverd zal de 

oplevering toch kunnen geschieden. Hiermede zal met 

de betaling en de garantiebepalingen echter rekening 

gehouden kunnen worden. 

7.5 Zolang de opdrachtgever niet volledig heeft 

voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens 

Glashandel Aluminiumbouw Oud-Zevenaar, uit 

hoofde van welke overeenkomst ook, blijven 

aangevoerde onderdelen en hulpmaterialen van 

Glashandel Aluminiumbouw Oud-Zevenaar.  

 

8. BETALINGSCONDITIES 

8.1 Betalingscondities worden geregeld naar de aard 

en de belangrijkheid van de levering of het uit te 

voeren werk. Tenzij anders overeengekomen zijn de 

betalingscondities: 

- betaling handelszaken contant; 

- overige betalingen binnen 8 dagen na factuurdatum; 

- grotere objecten en aanneming van werk:  

  * 40 % der overeengekomen prijs bij opdracht; 

  * 50 % der overeengekomen prijs bij aanvoering van 

materialen   

     op het werk; 

  * 10 % der overeengekomen prijs bij oplevering. 



8.2 Opdrachtnemer is altijd gerechtigd, alvorens te 

leveren of met de levering of de nakoming van de 

opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel 

voldoende zekerheid voor de nakoming van de 

betalingsverplichtingen van opdrachtgever te 

verlangen. 

Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is 

bedongen. Weigering van opdrachtgever om de 

verlangde zekerheid te stellen geeft opdrachtnemer het 

recht door middel van een daartoe strekkende 

schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, 

onverminderd het recht van opdrachtnemer tot 

vergoeding van onkosten en winstderving. 

8.3 Tevens is opdrachtnemer gerechtigd om, indien 

opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn 

betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te 

schorten, ook indien een vaste levertijd is 

overeengekomen. 

8.4 Voert Glashandel Aluminiumbouw Oud-Zevenaar 

in opdracht van opdrachtgever een overeenkomst voor 

rekening van een ander uit, dan is en blijft 

opdrachtgever gehouden om de verschuldigde prijs te 

voldoen, indien en voor zover die ander zonder 

geldige reden nalaat de prijs te voldoen. 

8.5 Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het 

gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken 

verhinderen, brengen geen verandering in de 

geldelijke verplichtingen van opdrachtgever. 

8.6 Het recht van opdrachtgever om zijn eventuele 

vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen wordt 

uitdrukkelijk uitgesloten. 

8.7 De gehele koopsom of aanneemsom is in elk geval 

onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de 

overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer 

opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, 

surséance van betaling vraagt of zijn 

ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig 

beslag op de zaken of vorderingen van opdrachtgever 

wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie 

treedt, of wordt ontbonden. 

8.8 Wanneer de betaling van een toegezonden 

rekening niet heeft plaatsgevonden binnen 8 dagen na 

factuurdatum is opdrachtnemer gerechtigd na het 

verstrijken van bedoelde termijn aan opdrachtgever 

een vergoeding wegens renteverlies in rekening te 

brengen gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met 

een minimum van 10 % per jaar indien de wettelijke 

rente lager is dan 10 %, waarbij rente over een 

gedeelte van de maand wordt berekend als een volle 

maand.  

8.9 Opdrachtnemer is voorts gerechtigd naast de 

hoofdvordering en de rente van opdrachtgever te 

vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de 

niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. 

Buitengerechtelijke kosten zijn door opdrachtgever 

verschuldigd, in ieder geval wanneer opdrachtnemer 

zich voor de invordering van de hulp van een derde 

heeft verzekerd. 

Zij zullen worden berekend overeenkomstig het 

incassotarief dat door de Nederlandse Orde van 

Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. 

Uit het enkele feit dat opdrachtnemer zich verzekerd 

heeft van de hulp van een derde blijkt de grootte van 

en de gehoudenheid tot betaling van de 

buitengerechtelijke kosten. 

Indien opdrachtnemer het faillissement van 

opdrachtgever aanvraagt is deze naast hoofdsom, 

rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten 

der faillissementsaanvrage verschuldigd. 

8.10 Indien opdrachtnemer in een gerechtelijke 

procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt 

gesteld, komen alle door opdrachtnemer in verband 

met deze procedure gemaakte kosten voor rekening 

van opdrachtgever. 

 

9. RETENTIERECHT 

Glashandel Aluminiumbouw Oud-Zevenaar is 

gerechtigd de zaken van de opdrachtgever onder zich 

te houden tot voldoening van alle kosten, die 

Glashandel Aluminiumbouw Oud-Zevenaar heeft 

besteed ter uitvoering van opdrachten van diezelfde 

opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die 

kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht 

tot retentie heeft Glashandel Aluminiumbouw Oud-

Zevenaar ook in geval de opdrachtgever in staat van 

faillissement komt te verkeren. 

 

10. ANNULERINGEN 

Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel 

of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het 

oog op de uitvoering van deze order reeds gemaakte 

kosten aan Glashandel Aluminiumbouw Oud-

Zevenaar te vergoeden en, indien Glashandel 

Aluminiumbouw Oud-Zevenaar dit wenst, de voor de 

uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en 

halffabrikaten voor zijn rekening te nemen tegen de 

door Glashandel Aluminiumbouw Oud-Zevenaar in 

de calculatie opgenomen prijzen. Dit alles 

onverminderd het recht van Glashandel 

Aluminiumbouw Oud-Zevenaar op vergoeding van 

directe en indirecte schade welke het gevolg is van de 

annulering. 

 

11. OVERMACHT 

11.1 De in deze voorwaarden bedoelde 

leveringstermijn wordt verlengd met de periode, 

gedurende welke Glashandel Aluminiumbouw Oud-

Zevenaar door een niet-toerekendbare tekortkoming - 

verder aangeduid met overmacht - verhinderd is aan 

zijn verplichtingen te voldoen. 



11.2 Indien door overmacht de levering meer dan drie 

maanden wordt vertraagd, is zowel Glashandel 

Aluminiumbouw Oud-Zevenaar als de opdrachtgever 

bevoegd de overeenkomst als beëindigd te 

beschouwen. In dat geval heeft Glashandel 

Aluminiumbouw Oud-Zevenaar slechts recht op 

vergoeding van de door hem gemaakte kosten. 

11.3 Indien overmacht intreedt, terwijl de 

overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de 

opdrachtgever, indien door overmacht de resterende 

levering meer dan drie maanden vertraagd wordt, de 

bevoegdheid om het reeds opgeleverde gedeelte te 

behouden en de daarvoor verschuldigde 

overeengekomen prijs te voldoen. 

 

12. AANSPRAKELIJKHEID 

12.1 De aansprakelijkheid van Glashandel 

Aluminiumbouw Oud-Zevenaar uit hoofde van de 

overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een 

zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid 

en billijkheid in verhouding staat tot de 

overeengekomen prijs. 

12.2 Glashandel Aluminiumbouw Oud-Zevenaar is 

niet aansprakelijk voor schade die ontstaat of ontstaan 

is tijdens of nadat de opdrachtgever de door 

Glashandel Aluminiumbouw Oud-Zevenaar 

vervaardigde zaken heeft bewerkt of laten bewerken, 

aan derden heeft geleverd of ter beschikking heeft 

gesteld, respectievelijk in gebruik heeft genomen of 

doen nemen. 

12.3 Glashandel Aluminiumbouw Oud-Zevenaar is 

evenmin aansprakelijk voor schade in de vorm van 

omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf 

of het beroep van de opdrachtgever. 

12.4 Indien Glashandel Aluminiumbouw Oud-

Zevenaar ter zake van enige schade waarvoor hij 

krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. 

deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door 

derden aansprakelijk wordt gesteld, zal de 

opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren en 

Glashandel Aluminiumbouw Oud-Zevenaar alles 

vergoeden wat Glashandel Aluminiumbouw Oud-

Zevenaar aan deze derden dient te voldoen. 

12.5 De vordering tot vergoeding van voor 

vergoeding in aanmerking komende schade vervalt 

met drie (3) maanden na de ontdekking van de schade, 

toekomstige schade daaronder begrepen. 

 

13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

13.1 Op de overeenkomsten tussen Glashandel 

Aluminiumbouw Oud-Zevenaar en de opdrachtgever 

is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. 

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen worden 

beslecht door de bevoegde rechter in de plaats van 

vestiging van Glashandel Aluminiumbouw Oud-

Zevenaar. 

13.3 Het in lid 2 bepaalde laat onverlet het recht van 

Glashandel Aluminiumbouw Oud-Zevenaar om het 

geschil te laten beslechten middels arbitrage of 

bindend advies. 


