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Artikel 1 : Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en te verrichten
diensten door “GVS Electro B.V.” ( verder te noemen de opdrachtnemer) gedaan of aangegaan met derden ( verder te
noemen de opdrachtgever), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Eventueel andere toepasselijke algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, blijven onverlet voor zover deze niet strijdig
zijn met deze voorwaarden. In geval andere algemene voorwaarden in strijd zijn met het bepaalde in deze voorwaarden, is
hetgeen in deze voorwaarden bepaald is, verbindend.
Artikel 2 : Offerten en aanbiedingen
1. Alle offerten en aanbiedingen alsook gegevens in advertenties en drukwerk, verstrekt door de opdrachtnemer, zijn
vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Door de opdrachtnemer opgegeven prijzen, aanneemsommen,
kosten of honoraria (hierna te noemen prijzen) zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
2. Een aanbod geldt slechts gedurende 30 dagen nadat het aanbod aan de opdrachtgever kenbaar is gemaakt. Na het
verstrijken van deze termijn zal de opdrachtnemer niet meer gehouden zijn het aanbod te handhaven.
3. De offerte of opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Indien door
omstandigheden (waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de opdracht) geen offerte of opdrachtbevestiging
is verzonden, wordt de factuur beschouwd als opdrachtbevestiging.
4. De opgave van termijnen geschiedt altijd bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij
nadrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Wanneer zich na het aanvaarden van een opdracht omstandigheden voordoen die van invloed zijn op de door de
opdrachtnemer genoemde prijzen, zoals wijzigingen in transportkosten, lonen, koersen, invoerrechten, fiscale heffingen,
fabrieksprijzen e.d., is de opdrachtnemer gerechtigd de prijswijzigingen aan de opdrachtgever door te berekenen.
Doorberekening van prijswijzigingen geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 3 : Overeenkomsten
1. Overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke opdrachtbevestiging, in welke vorm dan ook, door acceptatie van
een aanbod op enigerlei wijze dan wel nadat de opdrachtnemer met de werkzaamheden een aanvang heeft gemaakt.
2. Indien de overeenkomsten en aanvullingen daarop schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd, is de opdrachtnemer
aan deze gebonden voor zover en op de wijze als door haar bevestigd.
3. Indien na het aanvaarden van de opdracht wijzigingen door de opdrachtgever worden opgegeven, met welke wijziging de
opdrachtnemer niet kan instemmen of indien de opdracht gedeeltelijk wordt ingetrokken, komen alle reeds gemaakte kosten
en overige schade voor rekening van de opdrachtgever.
4. Overeenkomsten en wijzigingen of aanvullingen door personeel van de opdrachtnemer of door tussenpersonen die
handelen in diens opdracht, zijn slechts dan bindend indien een en ander door de opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.
Artikel 4: Leveringen c.q. opleveringstermijnen
1.Levertijden c.q. opleveringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven en zijn voor de opdrachtnemer niet
bindend, doch zullen niet excessief zijn en zijn afhankelijk van het feit of de opdrachtnemer zijn werkzaamheden op normale
wijze kan verrichten, waarbij de benodigde materialen hem steeds tijdig worden geleverd.
Artikel 5 : Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
1. Alle geleverde zaken, blijven met uitzondering van ieder ander, eigendom van de opdrachtnemer en voor rekening en
risico van de opdrachtgever tot het moment waarop de tegenprestatie is geleverd.
2. De opdrachtnemer behoudt zich het eigendom van het goed eveneens voor hetgeen de opdrachtgever aan de
opdrachtnemer verschuldigd is of wordt uit hoofde van eerdere of latere overeenkomsten krachtens welke de opdrachtnemer
goederen heeft geleverd of zal leveren en/of naast de levering werkzaamheden heeft verricht of zal verrichten, dan wel uit
hoofde van een te kort schieten van de opdrachtgever voor zijn verplichting als voornoemd genoegzame zekerheid heeft
gesteld.
3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft enige verplichting uit de overeenkomst, uit deze voorwaarden of uit andere
hoofde na te komen, is de opdrachtnemer gerechtigd, zonder ingebrekestelling de goederen terug te nemen.
4. De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer terstond schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat derden rechten
doen gelden op goederen waarop een eigendomsvoorbehoud van de opdrachtnemer rust.
5. Tot zekerheid van een correcte betaling van alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, verkrijgt de opdrachtnemer
daarenboven door het aangaan van een overeenkomst met de opdrachtgever, een eigendomsrecht tot zekerheid op alle
goederen die de opdrachtnemer geleverd heeft en die zich nog onder de opdrachtgever bevinden.
6. Totdat de opeisbare vorderingen terzake van het door haar uitgevoerde werk zijn voldaan, is de opdrachtnemer voorts
bevoegd de afgifte van zaken die zij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van het werk onder zich heeft, op te
schorten.
Artikel 6 : Betalingscondities
1. Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is, zal betaling, onder aftrek van een eventueel betaald
voorschot of aanbetaling, dienen te geschieden na uitvoering van de opdracht, binnen de door de opdrachtnemer op de
factuur gestelde termijn.

2. De opdrachtgever is van rechtswege in gebreke en verzuim, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling in welke vorm dan
ook nodig is, indien hij niet of niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting die voortvloeit uit de overeenkomst met de
opdrachtnemer, deze algemene voorwaarden of de wet.
3. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met betaling binnen de door de opdrachtnemer gestelde termijn, is
opdrachtgever alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de
wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in
verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
5. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de
opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend
overeenkomstig de Wet Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) . Indien de opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt,
welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
6. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.
7. De opdrachtnemer heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in
mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en
de lopende rente. De opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de
opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. De opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom
weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
8. De vordering tot gedeeltelijke of gehele betaling is na uitvoering van de opdracht voorts onmiddellijk opeisbaar indien de
opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn onder curatele stelling is
aangevraagd, indien enig beslag op goederen en/of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd en indien deze overlijdt
en /of in liquidatie treedt.
Artikel 7 : Ontbinden en annuleren
1. De opdrachtgever is slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien daar een wettelijke grondslag voor bestaat.
2. Bestaande vorderingen worden door een ontbinding direct opeisbaar; de opdrachtgever is in dat geval aansprakelijk voor
alle schade zijdens de opdrachtnemer.
3. Annulering door de opdrachtgever is slechts mogelijk indien de opdrachtnemer daarin toestemt. Indien de opdrachtnemer
in annulering toestemt is de opdrachtgever evenwel gehouden de door de opdrachtnemer reeds gemaakte kosten, die
verband houden met de opdracht, te vergoeden. De opdrachtgever kan in geval van annulering geen aanspraak maken op
hetgeen door de opdrachtnemer is gepresteerd.
4. Ingeval de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen welke voor hem uit enige, in deze
voorwaarden bedoelde, overeenkomst met de opdrachtnemer voortvloeien, alsmede ingeval van opschorting van betalingen,
stilleggen of liquidatie van de zaken van opdrachtgever of diens overlijden, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden (en het door haar geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te vorderen) zonder
rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is in dat geval aansprakelijk voor alle
schade zijdens de opdrachtnemer.
Artikel 8 : Aansprakelijkheid
1. Daargelaten ingeval van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of haar werknemers of tussenpersonen is de
aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde dan ook ontstaan, van de opdrachtnemer beperkt
tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekeraar terzake uitkering doet, of, indien geen verzekeringsuitkering
wordt verkregen, tot ten hoogste het bedrag van de desbetreffende factuur van de opdracht.
2. In afwijking van het in dit artikel gestelde geldt dat op de opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid rust indien de
opdrachtgever op een moment waarop de opdrachtnemer de schade veroorzaakt zou hebben enige verplichting uit enige met
de opdrachtnemer gesloten overeenkomst jegens de opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet volledig is nagekomen.
3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade of kosten welke mochten ontstaan aan de eigendommen van de
opdrachtgever of aan derden indien deze schade of kosten een gevolg zijn van:
a) fouten in een door de opdrachtgever voorgeschreven, niet van de opdrachtnemer afkomstig ontwerp of in tekeningen,
gegevens of orders van opdrachtgevers afkomstig.
b) ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
c) functionele ongeschiktheid van materialen en onderdelen waarvan de toepassing door de opdrachtgever is voorgeschreven.
d) ondeugdelijke uitvoering van werkzaamheden door derden die door de opdrachtgever voor het werk zijn aangesteld.
4. De opdrachtnemer is nimmer verplicht tot vergoeding van gevolgschade, bedrijfsschade, door de opdrachtgever of derden
geleden, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de nakoming.
5. Evenmin is de opdrachtnemer, voor zover dat uit het in de voorgaande leden van dit artikel niet reeds zou voortvloeien,
aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van de verkochte zaken, of door enige handeling in
strijd met de door de opdrachtnemer of de fabrikant verstrekte gebruiksinstructies, of door het gebruik van zaken voor
andere doeleinden dan waarvoor deze naar objectieve maatstaven geschikt zijn.
6. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor mondeling gegeven adviezen van zijn werknemers of hulppersonen
betreffende kwaliteitsbepaling, gebruiksdoeleinden, gebruiksinstructies e.d., dit alles in de meest ruime zin des woords.
Artikel 9 : Overmacht
1. Indien de opdrachtnemer vanwege een overmachtsituatie blijvend verhinderd is haar verplichtingen jegens de
opdrachtgever na te komen is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, voor zover deze nog niet is
uitgevoerd, zonder dat de opdrachtnemer gehouden is tot enigerlei vorm van schadevergoeding.
2. Onder overmacht zal worden verstaan alle oorzaken welke buiten de schuld, invloeds-dan wel risicosfeer van de
opdrachtnemer vallen, waaronder machinebreuk, stakingen in een toeleveringsbedrijf, niet tijdige of verkeerde leveringen
van toeleveringsbedrijven, etc.

3. Indien de overmachtsituatie slechts van tijdelijke aard is, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht
op te schorten tot het tijdstip waarop de overmachtsituatie is geëindigd.
Artikel 10: Reclames
1. Eventuele reclames ten aanzien van geleverde goederen c.q. verrichte werkzaamheden moeten schriftelijk geschieden,
binnen 8 dagen na levering van de goederen c.q. drie maanden na oplevering. De opdrachtgever wordt geacht na verstrijken
van deze termijn de levering c.q. verrichte werkzaamheden akkoord te hebben bevonden.
2. De opdrachtgever zal in geen geval aanspraak tegen de opdrachtnemer kunnen doen gelden nadat de opdrachtgever een
gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, be-of verwerkt heeft of aan derden doorgeleverd heeft.
Artikel 11: Gegevens
1. De opdrachtnemer heeft niet de verplichting om gegevens, tekeningen, aanwijzingen of adviezen etc. door of namens de
opdrachtgever verstrekt te controleren op de juistheid. De opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor
schade voortvloeiende uit fouten in gegevens, tekeningen, aanwijzingen of adviezen etc. door of namens de opdrachtgever
verstrekt.
2. De opdrachtnemer erkent geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in gegevens, tekeningen, etc. welke door de
opdrachtgever zijn verstrekt.
Artikel 12: Prijswijzigingen
1. Stijging van prijzen van materialen of halffabricaten, die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn en veranderingen
van door lichamen met overheidsgezag opgelegde lasten en belastingen kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend.
Artikel 13 : Meer-en minderwerk
1. Voor of bij het verstrekken van de opdracht kan de opdrachtgever van de opdrachtnemer opgave verlangen van de prijs
van de werkzaamheden. De opgegeven prijs is bij benadering, tenzij partijen een vaste prijs hebben afgesproken. Indien de
bij benadering opgegeven prijs met meer dan 20% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, is de
opdrachtnemer gehouden contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken.
2. Slechts meerwerk, dat als zodanig is opgedragen, zal voor uitvoering in aanmerking komen.
3. Het gemis van een schriftelijke opdrachtbevestiging terzake meerwerk laat onverlet de aanspraak van de opdrachtgever
om uitvoering respectievelijk van de opdrachtnemer op verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal
worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.
4. De opdrachtnemer heeft het recht kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen:
a) wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de opdrachtnemer worden verzwaard of niet normaal en
zonder onderbreking kunnen geschieden;
b) wanneer overheidsvoorschriften welke ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst niet bekend waren of konden zijn,
van kracht worden.
Artikel 14: Oplevering
1. Levertijden gelden nimmer als fatale termijnen. Bij overschrijding van de levertijd c.q. de opleveringstermijn, dient de
opdrachtgever de opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen en de opdrachtnemer een laatste, redelijke termijn te
geven.
2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het werk is goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd.
3. Het werk wordt goedgekeurd of geacht te zijn goedgekeurd als:
a) de opdrachtgever dit aan de opdrachtnemer mededeelt.
b) de opdrachtnemer de opdrachtgever heeft bericht het werk voltooid te achten. Indien de opdrachtgever niet binnen 10
dagen kenbaar maakt middels schriftelijke bezwaren tegen de voltooiing van het werk, wordt het werk geacht te zijn
goedgekeurd.
c) de opdrachtgever het object waaraan / waarbinnen het werk is verricht weer in gebruik neemt c.q. in gebruik heeft
gegeven, met dien verstande, dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt
beschouwd.
Artikel 15 : Intellectuele eigendomsrechten
1. De opdrachtnemer is en blijft rechthebbende op alle bestaande en / of toekomstige rechten van intellectuele eigendom die
voortkomen uit c.q. ontstaan tijdens c.q. verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst.
2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelden rechten –openbaarmaking of overdracht van gegevens
daaronder begrepen-is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan de
opdrachtnemer voorbehouden.
3. Slechts na betaling van het ten gevolge van een gesloten overeenkomst aan de opdrachtnemer verschuldigde komt aan de
opdrachtgever terzake het voorgaande een gebruiksrecht toe, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
4. Ingeval door de opdrachtgever een gebruiksrecht wordt verkregen, geldt dit slechts voor eigen gebruik, waardoor de
opdrachtgever niet gerechtigd is tot het gebruik anders dan voor eigen gebruik, verveelvoudiging, openbaarmaking of het
anderszins ter kennis brengen van derden.
5. Door het verstrekken van gegeven aan de opdrachtnemer verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op
het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden en vrijwaart de opdrachtgever de opdrachtnemer in
en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.
Artikel 16 : Overdracht van rechten en plichten
1. De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten uit hoofde van de overeenkomst aan derden over te dragen, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
2. De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst aan derden over te dragen, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

Artikel 17 : Geschillen
1. Op alle met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten
overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en verrichte diensten zijn onderworpen aan
het oordeel van de bevoegde burgerlijke rechter van het arrondissement van de vestigingsplaats van de opdrachtnemer,
tenzij opdrachtgever hiertegen uitdrukkelijk schriftelijk bezwaar heeft gemaakt voor het aangaan van de overeenkomst.
Artikel 18 : Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven ; een exemplaar daarvan
wordt op eerste verzoek kosteloos aan de opdrachtgever toegezonden.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de
overeenkomst.

