
 
ALGEMENE VERKOOP LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN 
Stijlvol glas in lood O.V., gevestigd te Heeswijk-Dinther aan de Hoofdstraat 84-A.  
Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbank te ’s-Hertogenbosch d.d. 01-07-2008. Bedrijfsnaam: Stijlvol glas in lood.   
Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen, leveringen en verrichte diensten door de verkoper en/of opdrachtnemer Stijlvol glas in lood, 
nader te noemen “opdrachtnemer”, die blijkens de door Stijlvol glas in lood op haar offertes, orderbevestigingen, leveringsbonnen, fakturen of briefpapier 
vermelde clausule, deze voorwaarden wenst ingelast te zien in de door Stijlvol glas in lood gedane aanbiedingen aan de koper en/of opdrachtgevers, nader 
te noemen “opdrachtgever” en in de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomsten.  
Artikel 1 Aanbiedingen 
Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld vrijblijvend en gebaseerd op eventuele bij de aanvraag verstrekte gegevens. 
Alle opgegeven prijzen gelden af vestigingsplaats dan wel werkplaats of magazijn te Heeswijk-Dinther, exclusief omzetbelasting en exclusief emballage, 
tenzij anders wordt vermeld. Afspraken of overeenkomsten met personeelsleden van opdrachtnemer die geen procuratie hebben, binden de opdrachtnemer 
niet, tenzij deze afspraken schriftelijk door Stijlvol glas in lood worden bevestigd.  
Artikel 2 Levering en Risico 
Alle leveringen worden geacht plaats te vinden te Heeswijk-Dinther aan het adres van de opdrachtnemer. De verkochte zaken zijn vanaf het tijdstip van 
het sluiten der koopovereenkomst voor rekening en risico van de opdrachtgever. Risico’s tijdens transport zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever.  
Artikel 3 Prijzen 
Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende prijzen. De aangeboden prijzen zijn exclusief 
omzetbelasting, tenzij anders wordt vermeld. Prijsstijgingen van lonen en materialen gedurende de datum waarop werk c.q. de opdacht wordt aangenomen 
en de datum waarop het betreffende werk c.q. opdracht wordt opgeleverd of uitgevoerd, mogen door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening 
worden gebracht, tenzij wettelijke bepalingen terzake zulks verbieden.  
Artikel 4 Leverings- en Opleveringstermijnen 
De door opdrachtnemer vermelde leverings-, opleverings-, of uitvoeringstermijn is slechts informatief en zonder verantwoordelijkheid van de 
opdrachtnemer. Overschrijding van de door de oprachtnemer opgegeven leverings-, opleverings-, of uitvoeringstermijn geeft de opdrachtgever niet het 
recht om de overeenkomst te annuleren, terwijl de opdrachtnemer in voorkomende gevallen niet gehouden is tot vergoeding van welke schade dan ook aan 
de opdrachtgever.  
Artikel 5 Reclames 
Reclames dienen door de opdrachtgever binnen uiterlijk 8 dagen na de levering van gekochte goederen of de oplevering van het uitgevoerde werk per 
aangetekend schrijven bij de opdrachtnemer te worden ingediend. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht de prestatie van de opdrachtnemer 
onvoorwaardelijk als juist te hebben aanvaard. Verwerkte goederen en/of door de opdrachtgever aanvaarde materialen, waaronder begrepen producten 
betreffende intellectuele eigendom van de opdrachtnemer, worden in ieder geval geacht te zijn goedgekeurd. Reclames geven de opdrachtgever geen recht 
om de betaling op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Ook reclames betreffende door de opdrachtnemer toegezonden 
rekeningen dienen binnen 8 dagen na verzending van de rekening door de opdrachtgever per aangetekend schrijven bij de opdrachtnemer te worden 
ingediend. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht de op de faktuur vermelde hoeveelheden, geaardheden en de berekende prijzen zonder enig 
voorbehoud te hebben goedgekeurd.  
Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud 
De eigendom van de door opdrachtnemer geleverde goederen en zaken zoals hiervoor onder punt 5 bedoeld gaat eerst op de opdrachtgever over wanneer 
al het aan de opdrachtnemer terzake van de levering van deze goederen/zaken verschuldigde, met inbegrip van rente en alle kosten, door opdrachtgever 
aan opdrachtnemer is voldaan. Indien er sprake is van een gefaseerde opdracht met onder artikel 8 genoemde tussentijdse fakturering, dan gaat de 
eigendom eerst over na algehele betaling inclusief de eindafrekening.  
Artikel 7 Aansprakelijkheid 
De opdrachtnemer is op generlei wijze aansprakelijk en mitsdien nimmer verplicht tot vergoeding van middelijk- of onmiddellijk geleden schade ontstaan 
door overschrijding van levertijden en/of opleveringstermijnen. Ook is de opdrachtnemer nimmer verplicht tot vergoeding van middelijk- of onmiddellijk 
geleden schade, hoe ook genaamd, voortvloeiende uit de verwerking van de door Stijlvol glas in lood geleverd materialen. Derhalve is de opdrachtnemer 
nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade, of schade door bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d. door welke oorzaak ook bij de 
opdrachtgever ontstaan i.v.m. de koop of de opdracht. De aansprakelijkheid van de oprachtnemer uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt 
tot levering van de verkochte stoffelijke en onstoffelijke goederen cq. zaken. De opdrachtnemer aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid voor door 
opdrachtnemer verstrekte adviezen m.b.t. het uitvoeren van projecten t.b.v. de opdrachtgever, noch t.a.v. het anders uitvallen van de uiteindelijke realisatie 
van een project, daaronder begrepen de stoffelijke en onstoffelijke zaken.  
Artikel 8 Betaling 
De vorderingen van de opdrachtnemer dienen te worden beschouwd als brengschulden van de opdrachtgever. Betaling dient te geschieden binnen 10 
dagen na de faktuurdatum. Korting voor contante betaling wordt niet verleend. Alle betalingen moeten geschieden in Nederlands wettig betaalmiddel. 
Indien de vordering van de opdrachtnemer niet binnen de hiervoor vermelde termijn wordt betaald, is de opdrachtnemer gerechtigd de vordering te 
verhogen met een rente van 1% per maand waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend- ingaande 30 dagen na 
faktuurdatum op de overeengekomen betalingsdatum. Wanneer betaling van een toegezonden faktuur niet heeft plaatsgevonden binnen 1 maand na de 
datum der verzending van de faktuur, is de opdrachtnemer gerechtigd na het verstrijken van de bedoelde termijn aan de opdrachtgever, behalve de rente, 
boven het faktuurbedrag in rekening te brengen alle incasso- en invorderingskosten, die door niet betaling zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de 
buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke invorderingskosten zijn door de opdrachtgever in ieder geval verschuldigd wanneer de opdrachtnemer zich 
voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd, in welke geval deze buitengerechtelijke kosten bedragen 20% van het door de 
opdrachtgever verschuldigde, met een minimum van € 250,00. Uit het enkel feit dat de opdrachtnemer zich van een dergelijke hulp heeft verzekerd, blijkt 
de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke incasso- en invorderingskosten. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd het 
faktuurbedrag voor bijtelling van de omzetbelasting, te verhogen met 2% kredietbeperking; indien de opdrachtgever de faktuur binnen 14 dagen na de 
faktuurdatum betaald, mag deze het bedrag van de in rekening gebrachte kredietbeperking in mindering brengen; opdrachtgever verplicht zich echter om 
de op de faktuur in rekening gebrachte kredietbeperking aan opdrachtnemer te betalen bij voldoening van de faktuur later dan 14 dagen na faktuurdatum. 
Artikel 9 Annulering 
Omstandigheden buiten de wil of toedoen van de opdrachtnemer, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst, redelijkerwijze niet meer 
van Stijlvol glas in lood verwacht kan worden, geven de opdrachtnemer het recht de overeenkomst geheel of ten dele te annuleren, zonder verplichting tot 
schadevergoeding. Als omstandigheden zoals hierboven bedoeld komen onder meer in aanmerking transport- en fabricagestoornissen, stakingen, in- en 
uitvoerverboden en andere overheidsmaatregelen. Het bovenstaande geldt eveneens indien deze omstandigheden zich voordoen bij fabrieken, importeurs 
of handelaren waarvan de opdrachtnemer de te leveren goederen betrekt.  
Artikel 10 Garanties 
Garantiebepalingen zijn slechts van kracht indien en voor zover deze bepalingen schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn 
overeengekomen. Bij levering van goederen met fabrieksgarantie gelden uitsluitend de door de fabriek gestelde garantiebepalingen. Indien in 
voorkomende gevallen de fabriek geen garantie verleend dan is ook de opdrachtnemer niet tot garantie gehouden. Isolatieglas met ingebouwd glas in lood 
valt buiten iedere garantie. Ook het patineren van glas geschiedt geheel voor eigen risico van de afnemer en garantie daarop is dus niet mogelijk. Elke 
aanspraak op garantie vervalt indien door anderen dan door de opdrachtnemer of zijn personeel werkzaamheden aan het geleverde goed zijn of worden 
verricht, gebreke het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim van de zijde van opdrachtgever of diens personeel, geleverde goederen niet 
worden gebruikt overeenkomstig de bestemming, opdrachtgever niet onmiddellijk na het constateren van het gebrek schriftelijk bij opdrachtgever 
reclameert of indien de opdrachtgever niet of niet geheel voldoet aan enige verplichting voortvloeiende uit deze of een daarmee samenhangende 
overeenkomst, met name zijn betalingsverplichting.  
Artikel 11 Geschillen 
Alle geschillen die tussen partijen in het vervolg mochten opkomen betreffende de uitleg van de bepalingen van de overeenkomst of haar uitvoering 
alsmede alle andere geschillen, welke in het vervolg mocht opkomen terzake van of in verband met onderhavige overeenkomst, zowel de juridische als de 
feitelijke, gene uitgezonderd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Rechter.  
 


