
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN “HARRY BUITER 

MEUBELSPUITERIJ”. 

 

Artikel 1 Definities 

1-1 Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die door de acceptatie van het aanbod  gebruiker 

de gelding van deze voorwaarden aanvaard. 

Gebruiker: degene die deze algemene voorwaarden gebruikt, “Harry Buiter Meubelspuiterij”. 

 

Artikel 2 Algemeen 

2-1 De leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming van 

alle tussen wederpartij en gebruiker gesloten overeenkomsten. 

2-2 Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkheid van deze algemene leveringsvoorwaarden 

zowel op de offerte als de acceptatie daarvan. 

2-3 De overeenkomst komt tot stand, zodra wederpartij het aanbod van gebruiker heeft 

geaccepteerd en acceptatie gebruiker heeft bereikt. 

2-4 Deze algemene voorwaarden zullen te alle tijde prevaleren boven die welke door de 

wederpartij worden gehanteerd. Voor zover nodig verwerpt gebruiker hierbij uitdrukkelijk de 

toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij. 

 

Artikel 3 Offerte 

3-1 Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders                                                                       

vermeldt. De offerte geeft inzicht in het toe te passen laksysteem, de prijs en de prijs 

vormingsmethode die zal worden gehanteerd. ( aanneming, richtprijs of regie) 

3-2 Bij de offerte zal worden gevoegd een exemplaar van de deze algemene voorwaarden, onder de 

mededeling dat deze algemene voorwaarden op alle te sluiten overeenkomsten van toepassing 

zullen zijn 

3-3 Indien de acceptatie van de wederpartij voorbehouden of wijzigingen bevat ten    opzichte van 

de offerte, dan komt in, afwijking van het vorige lid, de overeenkomst pas tot stand, indien de 

gebruiker aan de wederpartij schriftelijk bericht met deze afwijkingen in te stemmen. 

   3-4 Indien de acceptatie van het aanbod door de wederpartij uitblijft, kunnen de kosten voor het 

maken van proef- en referentiestalen in rekening worden gebracht door de gebruiker bij de 

wederpartij. 

 

Artikel 4 Prijzen 

 

4-1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van 

op- of aflevering en of beëindiging van de werkzaamheden de prijzen van hulpmaterialen, 

grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook, wijzigingen 

ondergaan, is de gebruiker gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen. 

4-2 Prijsverhogingen voortvloeiende uit op verzoek van de wederpartij verrichte aanvullingen en/of 

wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij.  

4-3 Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door de gebruiker op verzoek van de 

wederpartij een gespecificeerde nota verstrekt. Indien de overeenkomst gebaseerd is op een 

overeengekomen som, wordt op verzoek van de wederpartij een schriftelijke specificatie van de 

werkzaamheden verstrekt. 

4-4 Gebruiker is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen 

alvorens tot ( verdere) bewerking over te gaan. 

 

Artikel 5 Levertijd 

5-1 Gebruiker zal de goederen leveren op het tijdstip van of onmiddellijk na het einde van de 

overeengekomen leveringstermijn. De leveringstermijn vangt aan op de datum waarop de 

wederpartij het aanbod heeft aanvaard. 

5-2 De in het vorige lid bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke 

de gebruiker door overmacht verhinderd is aan zijn verplichtingen te voldoen.  

5-3  Van overmacht is sprake indien de gebruiker na het sluiten van de overeenkomst verhinderd 

wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding te voldoen ten 

gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest,brand, waterschade, 

overstroming, werkstaking, bedrijfsuitzetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, 

overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel 

in het bedrijf van de gebruiker als bij derden  waarvan de gebruiker de benodigde materialen of 

grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij de opslag of gedurende transport, al 

dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risico sfeer 

van de gebruiker ontstaan. 

5-4. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de 

gebruiker als de wederpartij bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval 

heeft de gebruiker slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten. 

 

Artikel 6 Verzending 

6-1 Het werk dient door de wederpartij bij de gebruiker te worden bezorgd en te worden 

opgehaald, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

6-2 Indien de gebruiker het werk dient af te halen bij de wederpartij of dient te bezorgen bij de 

wederpartij dan zal dat geschieden voor rekening en risico van de wederpartij. 

6-3 In het geval van lid 2 is de wederpartij verplicht, voor eigen rekening, ten behoeve van het 

transport een transportverzekering af te sluiten. 

 

Artikel 7 Opslag 

7-1 Indien om welke reden dan ook de wederpartij niet in staat is het werk op het overeengekomen 

tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de gebruiker, als zijn 

opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de wederpartij de goederen bewaren, beveiligen 

en alle redelijke maatregelen treffen om achterachteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat deze 

door de wederpartij in ontvangst zijn genomen. 

7-2 De wederpartij is verplicht aan de gebruiker de opslagkosten volgens het bij gebruiker 

gebruikte tarieven, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te 

vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat op 

een later tijdstip is , vanaf de in de overeenkomst overeengekomen leveringsdatum. 

 

 

 

 

Artikel 8 Risico en retentie 

 

8-1 Het risico voor het werk gaat over op de wederpartij op het moment van aflevering. 

8-2 Het door de wederpartij aan de gebruiker ter beschikking gestelde werken nog te 

bewerken object verblijft bij de gebruiker voor rekening en risico van de wederpartij. 

8-3 De gebruiker zal het te bewerken object naar goed vakmanschap bewerken en is 

alleen verantwoordelijk voor de bewerking, maar niet voor het te bewerken object zelf. 

8-4 Indien de wederpartij aan de bewerking van het te bewerken object bijzondere eisen 

stelt dan aanvaardt de gebruiker daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. 

8-5 Zolang de wederpartij niet het volledige bedrag van de overeengekomen prijs met 

eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt 

de gebruiker zich het recht voor om het werk onder zich te houden. De wederpartij is 

aansprakelijk voor de door de gebruiker door deze vertraagde aflevering te lijden schade. 

 

Artikel 9 Garantie 

9-1 De gebruiker garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden naar goed 

vakmanschap worden uitgevoerd. Deze garantie wordt verleend gedurende één jaar na 

op- en aflevering van het werk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

9-2 Ten aanzien van door de gebruiker zelf vervaardigde zaken geldt de garantie alsmede 

de garantietermijn van de betreffende leverancier of fabrikant. 

9-3 De in lid 1 van dit artikel omschreven garantie geldt niet in het geval van: 

A         gebreken die het gevolg zijn van niet door of namens de gebruiker uitgevoerde 

onzorgvuldige  behandeling- en of blootstelling van de zaak aan extreme         

omstandigheden dan wel het gevolg zijn van niet door de gebruiker gemaakte 

bewerkingsfouten met betrekking tot het werk. 

B         bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag 

van het werk; 

C         aantasting van de laklaag van het werk die is ontstaan; 

            - door een van buiten komende zaak 

            - aan niet door gebruiker aangebrachte of niet door gebruikte bewerkte delen; 

D         gebreken aan het werk die na aflevering door de gebruiker niet een nadere 

behandeling hebben ondergaan terwijl deze nadere behandeling na goed vakgebruik wel 

noodzakelijk was en waarvan de noodzaak door de gebruiker schriftelijk aan de 

wederpartij uiterlijk bij de op- of aflevering van het goed kenbaar is gemaakt. 

9-4 De aansprakelijkheid van de gebruiker is beperkt  tot kosteloos herstel van het 

ondeugdelijk werk of voor een deel daarvan, een en ander ter beoordeling van de 

gebruiker. 

 

Artikel 10 Prijs en betaling 

10-1 De prijs omvat de bewerking van het werk.  

10-2 De wederpartij is verplicht de overeengekomen prijs binnen 14 dagen te voldoen. 

De wederpartij is niet bevoegd op deze prijs enig bedrag wegens een door hem gestelde 

tegenvordering in mindering te brengen. 

10-3 Indien de wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet en evenmin 

gevolg geeft aan de in gebreke stelling met een termijn van één week is de gebruiker 

bevoegd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. 

In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor de door de gebruiker geleden schade, 

onder meer bestaande uit winstderving, de transportkosten en uit de kosten van 

ingebrekestelling. 

 

10-4 Indien de gebruiker bij wanprestatie van de wederpartij tot buitengerechtelijke 

maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de wederpartij. Deze 

kosten bedragen 12% van het factuurbedrag met een minimum van Euro 100,00 

10-5 De wederpartij die gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in 

artikel 6, blijft verplicht op het in het lid 2 van dit artikel vermelde tijdstip. 

 

Artikel 11 Toepasselijk recht 

11-1.1 Op deze voorwaarde, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten waarop de 

voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is Nederlands recht van 

toepassing. Geschillen die verband houden met of voortvloeien uit deze Algemene 

Voorwaarden zullen uitsluitend door de rechter bevoegd in de vestingplaats van de 

gebruiker worden beslecht, tenzij de Kantonrechter  bevoegd is. 

 

 

 

Harry Buiter Meubelspuiterij is ingeschreven bij de kamer van koophandel te Groningen 

onder nr. 02085073. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van 

Koophandel te Groningen op 8 juni 2009 


