ALGEMENE VOORWAARDEN RADO SCHILDERWERKEN
ARTIKEL 1 - Definities
De ondernemer: Rado Schilderwerken gevestigd te Kloetinge.
De opdrachtgever: de contractspartij van de ondernemer.
Het werk: de overeengekomen werkzaamheden en leveringen
ARTIKEL 2 - Werkingssfeer
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en de opdrachtgever.
2. Algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van
toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
ARTIKEL 3 – Offerte
1. Een offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken.
2. Een offerte vermeldt indien mogelijk het tijdstip of tijdvak waarop
met het werk zal worden begonnen en bevat een indicatie van de
duur van het werk.
3. Het aanbod geeft inzicht in de prijsvorming methode die voor de uit
te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of
regie
a) bij ‘aanneemsom’ komen partijen een vast bedrag overeen
waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht en het materiaal zal worden geleverd;
b) bij ‘regie’ doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van het
uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen. De
ondernemer zal op verzoek van de opdrachtgever een indicatie
geven van de te verwachten kosten door het noemen van een
richtprijs.
4. Een offerte vermeldt de betalingswijze.
ARTIKEL 4 - Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de door de ondernemer uitgebrachte offerte door de opdrachtgever, bij voorkeur
schriftelijk of elektronisch.
ARTIKEL 5 - Verplichtingen van de ondernemer
1. De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen
van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht
binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.
2. De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van
toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of
zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
ARTIKEL 6 - Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te
verrichten.
2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens.
3. De opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde
energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen
voor rekening van de opdrachtgever.
4. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de
ondernemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien
niettemin vertraging ontstaat dient de opdrachtgever de ondernemer
daarvan tijdig in kennis te stellen.
5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd
door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de
opdrachtgever de daarmee verband houdende schade en kosten aan
de ondernemer te vergoeden indien deze omstandigheden de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.
6. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
- onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies
en werkwijzen;
- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
- gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever
ter beschikking zijn gesteld.

ARTIKEL 7 - Overmacht
Wordt de uitvoering van het werk voor de ondernemer tijdelijk of blijvend
onmogelijk, door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan
is de ondernemer voor die periode van overmacht van zijn verplichtingen
ontheven. dan wel is de ondernemer gerechtigd de uitvoering van het
werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding van de door de opdrachtgever voor de uitvoering van het werk in redelijkheid gemaakte kosten.
ARTIKEL 8 - Aansprakelijkheid
De ondernemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en
die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de ondernemer
toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking, die schade waartegen ondernemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
ARTIKEL 9 - Oplevering
1. De genoemde oplevertijd en/of uitvoeringsperiode van het werk of
deelwerkzaamheden worden door de ondernemer bij benadering
vastgesteld.
2. Overschrijding, door welke oorzaak ook, van de genoemde oplevertijd en/of uitvoeringsperiode, geeft opdrachtgever in geen geval
recht op schadevergoeding, noch het recht tot het (doen) verrichten
van het werk op kosten van de ondernemer.
3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
- de opdrachtgever het werk geheel of gedeeltelijk heeft goedgekeurd;
- het werk door de opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt de
opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
- de ondernemer schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het
werk al dan niet is goedgekeurd;
- opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen een redelijke termijn
kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van
het werk niet in de weg staan.
ARTIKEL 10 - Betaling
1. Indien overeengekomen zullen materiaalkosten bij wijze van voorschot voor aanvang van de werkzaamheden door de ondernemer bij
opdrachtgever in rekening worden gebracht.
2. In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven van de gebruikte
materialen en de kosten daarvan, het arbeidsloon, betaalde voorschotbedragen en van overige kosten. Indien van toepassing wordt
ook een specificatie van meer- en/of minderwerk opgenomen.
3. De in het vorige lid genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover
het werk is uitgevoerd voor een aanneemsom, behoudens opgedragen meer en/of minderwerk.
4. Opdrachtgever is verplicht de facturen van de ondernemer binnen de
daarop gestelde betaaltermijn van 14 dagen te voldoen.
5. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder
nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Is de opdrachtgever in
verzuim vanwege een vermeende klacht of gebrek aan het uitgevoerde werk, dan is de opdrachtgever slechts gerechtigd het bedrag
in te houden dat betrekking heeft op het betwiste gedeelte van de
factuur.
6. Over de niet tijdige betaling is de opdrachtgever wettelijke rente als
bedoeld in artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd.
7. De ondernemer is na verloop van de betaaltermijn bevoegd zonder
nadere kennisgeving tot invordering van het verschuldigde bedrag
over te gaan, in welk geval de daaraan verbonden (buiten)gerechtelijke kosten voor rekening zijn van de opdrachtgever.
8. De ondernemer blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen,
totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
ARTIKEL 11 – Geschillen
1. De Overeenkomsten tussen de ondernemer en de opdrachtgever
worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het
Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
2. Partijen zullen trachten eventuele geschillen in onderling overleg op
te lossen. Indien partijen in onderling overleg niet tot oplossing van
het geschil kunnen komen, is de rechtbank Zeeland-West-Brabant bij
uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

