ALGEMENE VOORWAARDEN HEERES MIX- EN POMPTECHNIEK BV
Algemene voorwaarden van Heeres Mix- en Pomptechniek B.V. (hierna te noemen: ‘Heeres’), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 01055522 en gepubliceerd op www.heeresbolsward.nl

Artikel 1. Definities en toepassingen
1.
Deze algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere (verzoek om een) offerte
en op iedere daaruit voortvloeiende overeenkomst en/of overige rechtsverhouding tussen Heeres Mix- en Pomptechniek
(hierna: “Heeres”) en een wederpartij (hierna: “Opdrachtgever”), waarbij Heeres diensten verricht(en) of heeft te
verrichten. Enige algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de rechtsverhouding
tussen Heeres en Opdrachtgever.
2.
De artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend
door Heeres te zijn aanvaard, ook als deze door een werknemer of vertegenwoordiger van Heeres zijn geaccepteerd.
3.
In geval van afwijking op één of meer punten van deze voorwaarden, blijven deze voorwaarden voor het overige onverkort
van toepassing.
4.
Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
5.
Op deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van artikel 8, kunnen zich – bij wijze van derdenbeding - ook die natuurlijke
en rechtspersonen beroepen, die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de uitvoering van opdrachten door
Heeres.
Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1.
Alle offertes en aanbiedingen van Heeres zijn vrijblijvend, tenzij anders is geschreven.
2.
Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Heeres niet tot levering c.q. acceptatie van de
opdracht.
3.
Heeres kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen
dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in euro en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
5.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Heeres niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6.
Overeenkomsten kunnen namens Heeres alleen aangegaan worden door daartoe bevoegde personen, te weten de directie
en bedrijfsleider.
7.
Een overeenkomst met Heeres komt tot stand nadat Heeres een door de opdrachtgever voor akkoord ondertekende offerte
retour heeft ontvangen of, indien niet met een – schriftelijk geaccordeerde – offerte is gewerkt, Heeres de opdracht
schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd. De offerte of opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig
weer te geven. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen aanbiedingen (offertes) c.q.
opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de overeenkomst geacht tot stand te komen op het moment dat Heeres met
de feitelijke uitvoering daarvan is aangevangen. Alsdan wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer
te geven.
8.
Heeres is bevoegd om – indien Heeres dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht – voor een juiste uitvoering van de
overeenkomst – anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan opdrachtgever zullen worden doorberekend conform de
verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zal Heeres hieromtrent met opdrachtgever overleg plegen.
Artikel 3. Intellectuele eigendom
1.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Heeres de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom
op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen enz.
2.
De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Heeres ongeacht of aan Opdrachtgever voor de
vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.
Artikel 4. Leveringstermijnen en uitvoeringsperiode
1.
De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door de Heeres bij benadering vastgesteld.
2.
Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat de Heeres ervan uit dat de opdracht kan worden
uitgevoerd onder omstandigheden die door Opdrachtgever worden medegedeeld of redelijkerwijs op dat moment bekend
zijn.
3.
Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen
of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Alsdan dient Heeres een redelijke termijn te worden geboden om
alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4.
Bij de uitvoering van de in verband met een door Opdrachtgever verstrekte opdracht te verrichten werkzaamheden, zal
Heeres zoveel als redelijkerwijs mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Hij staat niet in voor het
bereiken van het beoogde resultaat. Dienovereenkomstig zien alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Heeres
uitsluitend op inspanningsverplichtingen van Heeres.
5.
Bij uitvoering van een opdracht mag Heeres te allen tijde een of meer derden inschakelen. Heeres is niet aansprakelijk
voor eventuele tekortkomingen dan wel fouten van derden noch voor schade die hieruit voortvloeit en/of daarmee verband
houdt.
6.
Heeres is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk
te factureren.
7.
Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Heeres de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase
behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.
Artikel 5. Prijzen en betaling
1.
Inzake de overeenkomst van opdracht heeft Heeres, voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen, recht op een
honorarium, te bepalen op basis van het ten tijde van de uitvoering van de opdracht bij Heeres geldende uurtarief,
alsmede op een vergoeding voor de onkosten en/of materiaalkosten die Heeres ter uitvoering van de opdracht moet
maken, een en ander te vermeerderen met de verschuldigde BTW. Inzake de levering van zaken gelden de prijzen zoals
die op de factuur zijn aangegeven.
2.
Hetgeen aan Heeres verschuldigd is, dient in Euro’s te worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling zal de wettelijke
handelsrente over het onbetaalde bedrag verschuldigd zijn vanaf de kalenderdag volgende op de laatste dag van de
betalingstermijn zoals vermeld in de factuur. Indien er een andere betalingstermijn dan 1 maand is overeengekomen,
dan geldt mutatis mutandis dat de wettelijke handelsrente verschuldigd is vanaf de kalenderdag volgende de laatste
dag van die betalingstermijn.
3.
Heeres is gerechtigd betaling van voorschotten te verlangen en/of tussentijds een declaratie te zenden. Declaraties
dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan door bijschrijving van het in de declaratie vermelde
eindbedrag op de in de declaratie vermelde rekening. Het betreft een fatale termijn. Met ingang van de dag waarop de
koper in verzuim is, is koper aan Heeres over alle verschuldigde bedragen een vertragingsrente verschuldigd van 1,5%
per maand of een gedeelte van een maand, zolang het betalingsverzuim voortduurt. Tevens komen alle op de invordering
vallende kosten voor rekening van koper, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke laatste bedragen:
15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500 van de vordering;
10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500 van de vordering;
5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000 van de vordering;
1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775.
4.
De in het vorige lid bedoelde vergoeding, bedraagt ten minste € 40,5.
Verrekening met een tegenvordering is Opdrachtgever niet toegestaan.
6.
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.
Artikel 6. Prijswijziging
1.
Een stijging van kostprijsbepalende factoren, ontstaan na het sluiten van de overeenkomst, mag door de Heeres worden
doorberekend aan Opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst ten tijden van de stijging nog niet is voltooid.
2.
Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of de
eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
Artikel 7. Wijziging in het werk
1.
Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
a.
er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de opdracht en/of de overeenkomst;
b.
de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c.
van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken;
d.
de normale werktijd met meer dan 10% wordt overschreden.
2.
Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het
meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die golden
op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
3.
Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag de Heeres bij de eindafrekening 10% van het
verschil van de saldi bij Opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is
van een verzoek van Heeres.
Artikel 8. Aansprakelijkheid
1.
Indien Heeres aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2.
Heeres is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Heeres is uitgegaan van door of namens
de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3.
Heeres is uitsluitend aansprakelijk voor aan Heeres toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel
verstaan:
a.
redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking
heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b.
de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Heeres aan de overeenkomst te laten
beantwoorden;
c.
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten
hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
4.
Heeres is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade,
bedrijfsschade, schade door omzet en/of winstderving, gemiste goodwill, schade aan vermogensbestanddelen, gemiste
besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan de
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schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken
die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen de
hiervoor genoemde schades te verzekeren.
Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Heeres of Heeres haar bedrijfsleiding is Heeres haar
cumulatieve aansprakelijkheid voor de onder lid 3 genoemde directe schade beperkt tot:
a.
in verband met de levering van zaken, een bedrag gelijk aan 50% van de factuurwaarde betreffende de
gebrekkige zaken waardoor de schade is veroorzaakt. Bij levering in gedeelten is Heeres tot ten hoogste 50%
van het betreffende gedeelte van het factuurbedrag gehouden schade te vergoeding;
b.
in verband met één of meer fouten verband houdende met één of meer opdrachten waarvoor Heeres
schadedekking onder een verzekering geniet, in totaal maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Heeres in
een voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het eigen risico bedrag van Heeres onder die verzekering;
c.
in verband met één of meer fouten verband houdende met één of meer opdrachten waarvoor Heeres géén
schadedekking onder een verzekering geniet, beperkt tot 50% van het bedrag dat voor de betreffende
opdracht(en) door Heeres is ontvangen met een maximum van € 50.000,-;
d.
indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat en/of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is
Heeres haar totale aansprakelijkheid voor schade door dood of lichamelijk letsel beperkt tot een bedrag van €
200.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
Heeres is niet aansprakelijk voor schade welke mocht ontstaan aan enige zaak/goed waaraan zij werkzaamheden verricht,
heeft verricht of zal verrichten, alsmede voor hetgeen zich in die zaak/dat goed bevindt of daarvan deel uitmaakt,
onverschillig of die schade veroorzaakt is door personen die in dienst zijn van Heeres of door personen waarvan Heeres
zich op andere wijze bedient. Terzake is onverschillig of de zaak/het goed zich onder Heeres bevindt, dan wel elders.
Aansprakelijkheidsbeperkende-, uitsluitende- of vaststellende voorwaarden welke door derden aan Heeres kunnen worden
tegengeworpen, kunnen ook door Heeres aan de Opdrachtgever worden tegengeworpen.
Overigens vervalt iedere vordering tegen Heeres door het enkele tijdsverloop van één jaar na het ontstaan van die
vordering, tenzij ter zake voor het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tegen Heeres aanhangig is gemaakt.
Alle verweermiddelen die Heeres aan de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter afwering van haar
aansprakelijkheid kan ontlenen, kan door Heeres haar personeel en derden, die door Heeres bij de uitvoering van de
overeenkomst zijn ingeschakeld jegens de Opdrachtgever worden ingeroepen, als ware het personeel en de derden zelf
partij bij de overeenkomst.
Opdrachtgever vrijwaart Heeres, Heeres haar personeel dan wel door of vanwege Heeres tewerkgestelde personen voor
alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door die derden geleden schade, veroorzaakt door of anderszins
verband houdende met van Heeres afkomstige zaken, goederen of uitgevoerde opdrachten.

Artikel 9. Veiligheid
1.
De Opdrachtgever draagt zorg voor een goede toegankelijkheid van de werklocatie.
2.
De door de Opdrachtgever verstrekte (hulp)middelen dienen op veiligheid te zijn gekeurd door een voor die betreffende
(hulp)middelen erkende keuringsinstantie.
3.
Schades, claims en kosten voortvloeiende uit lid 1 en lid 2 genoemde verplichtingen zijn voor rekening Opdrachtgever.
Artikel 10. Garanties geleverde zaken, reclames, verjaringstermijn
1.
De door Heeres te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering
redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Deze garantie geldt voor een
periode van 3 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn
overeengekomen. Indien de door Heeres verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan
is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
2.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig
of oneigenlijk gebruik daarvan of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en/of derden.
3.
De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter
beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de
Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is
overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen
binnen twee weken na ontdekking althans binnen twee weken nadat zij de gebreken redelijkerwijze had kunnen ontdekken
aan Heeres kenbaar te worden gemaakt bij aangetekende brief.
4.
Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat
geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
5.
Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel,
vervanging of schadeloosstelling.
6.
Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Heeres de gebrekkig zaak
binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is,
schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Heeres, vervangen of zorg dragen
voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging
is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Heeres te retourneren en het eigendom daarover aan Heeres
te verschaffen, tenzij Heeres anders aangeeft.
7.
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de
onderzoekskosten aan de zijde van Heeres daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
8.
Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratiekosten,
verzendkosten en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
9.
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens
Heeres en de door Heeres bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
10.
Voor de door Heeres geleverde 2de hands goederen geldt een tot aan de deur garantie.
Artikel 11. Overmacht
1.
Heeres is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd
wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling
of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Heeres geen invloed kan uitoefenen,
doch waardoor Heeres niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Heeres of van
derden daaronder begrepen. Heeres heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Heeres zijn verbintenis had moeten nakomen.
3.
Heeres kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien
deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4.
Voor zoveel Heeres ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk
is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige
waarde toekomt, is Heeres gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te
factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
1.
Alle door Heeres in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Heeres totdat de Opdrachtgever
alle verplichtingen uit de met Heeres gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2.
Door Heeres geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden
doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het
eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen
of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Heeres daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
Artikel 13 Vrijwaring
1.
De Opdrachtgever vrijwaart Heeres voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Heeres toerekenbaar is.
2.
Indien Heeres uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Heeres zowel
buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht
de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Heeres, zonder ingebrekestelling,
gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Heeres en derden daardoor ontstaan, komen
integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
Artikel 14 Beëindiging
Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, te beëindigen. Opdrachtgever
dient bij een opzegging ten minste de diensten en/of reeds gemaakte kosten te vergoeden die tot het moment van de opzegging
door Heeres zijn verricht.
Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen
Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan – naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere
overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend
onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen – zullen worden beslecht door de Rechtbank te
Leeuwarden, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
Een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering dient aanhangig gemaakt te zijn binnen 1 jaar nadat de rechtsvordering
is ontstaan en aan de eisende partij bekend is geraakt, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring
overeenkomstig de wet.
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