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Bubberman Dakbedekking B.V. Leverings- en Uitvoeringsvoorwaarden
(DEPOT NR 3636)
Artikel 1:
Deze leverings-en uitvoeringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
overeenkomsten en leveringen betreffende alle werkzaamheden en daarmee verband
houdende materialen van Bubberman Dakbedekking B.V. hierna te noemen
leverancier.
Artikel 2:
Deze voorwaarden prevaleren ten allen tijde boven eventuele algemene voorwaarden
van opdrachtgever, en worden bij het verstrekken van opdrachten erkend en aanvaard.
Artikel 3:
De leverancier zal pas gebonden zijn aan de overeenkomst na zijn bevestiging van de
order aan opdrachtgever.
Artikel 4:
Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De termijn waarbinnen de goederen
moeten worden geleverd of de uitvoering moet worden verricht vangt aan zodra de
overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de uitvoering, noodzakelijke gegevens in
het bezit van leverancier zijn, en de opdrachtgever ook aan zijn overige verplichtingen
tot dat moment heeft voldaan. Overschrijding van de levertijd kan nimmer- ook niet na
ingebrekestelling – aanspraak geven op schadevergoeding of het niet nakomen van
enige jegens leverancier aangegane verplichting.
Artikel 5:
Zolang de opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen jegens leverancier heeft
voldaan blijven de aangevoerde materialen, al dan niet aangebracht , eigendom van
leverancier, en is leverancier bevoegd deze te allen tijde terug te nemen.
Artikel 6:
Indien de uitvoering der overeenkomst door overmacht is of wordt verhinderd, is
leverancier bevoegd om zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst te wijzigen
dan wel geheel of ten dele te ontbinden zonder dat opdrachtgever aanspraak kan
maken op schadevergoeding of garantie. Onder overmacht wordt ten dele verstaan elke
van de wil van leverancier onafhankelijke omstandigheden.
Artikel 7:
De leverancier aanvaardt geen verdere aansprakelijkheid en geeft geen verdere
garanties dan zover deze betrekking hebben op de geleverde materialen en de
hiermede verband houdende uitvoering, zoals vermeld in de offerte en/of
garantiecertificaat. Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten.

Artikel 8:
Onmiddellijk na het gereedkomen van de aan de leverancier opgedragen
werkzaamheden zal opname en oplevering plaatsvinden. Eventuele gebreken zullen
uitsluitend door leverancier opgeheven worden.
Artikel 9:
De betaling der geleverde materialen en verrichtte werkzaamheden dient te geschieden
binnen de factuurtermijn van 14 dagen. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of
schuldvergelijking op de door leverancier aangewezen wijze te worden gedaan.
Artikel 10:
Leverancier kan te allen tijde contante, gedeeltelijke, of gehele vooruitbetaling van de
factuur verlangen.
Artikel 11:
Ingeval van niet stipte betaling zal opdrachtgever, zonder in gebreke te zijn gesteld
gehouden zijn van elk maand of gedeelte daarvan waarmede de factuurdatum is
overschreden, boven de aanneemsom een rente te betalen die per jaar 5% hoger ligt
dan het wisseldisconto van de Nederlandse Bank.
Buiten het verschuldigde bedrag vermeerderd met vermelde rente zal leverancier van
opdrachtgever alle kosten gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderen welke verband
houden met inning van verschuldigd bedrag. Leverancier is verplicht opdrachtgever
schriftelijk na betaling aan te manen, hierbij zal een betalingstermijn van 8 dagen
aangehouden worden. Na deze aanmaningskosten zullen inningskosten aan de
opdrachtgever in rekening gebracht worden van 5% van het te innen bedrag met een
minimum van € 35, -.
Artikel 12:
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van
toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepasselijk, waarbij alle geschillen
hieruit voortvloeiende door de bevoegde Nederlandse rechter zullen worden beslist.
Artikel 13:
Als gevolg van onze werkzaamheden kunnen er in het stucwerk, plafond of
wandaansluiting scheurtjes en/of krimpnaden ontstaan, we kunnen hiervoor geen
verantwoording nemen.
Artikel 14:
Voor verstopping in het riool- of standpijp kunnen wij niet verantwoordelijk worden
gesteld, tenzij bewijsstukken overlegt kunnen worden van een rioolinspectie uitgevoerd
door een erkend bedrijf, op een datum niet langer dan zes maanden voor de datum van
leverancier.

