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Alsemene Voorwaarden van De Winter Audio Service te Stompwijk.

t.w. Hendrik Nicolaas de lViníer

Alsemeen gedeelte

Aíikel l: Definities

l- I In deze algemene voorwaarden (4.v.) wordt verstaan oÍrder:

{e WAS : De WinteÍ Audio Service:

{e wederpanij: de natuurlijke persoor of rechtspersoon met

overeenkomst sluit danwel aan wie de WAS een offerte uitbrengt;

-offerte: eell aanbod in de vorm van een prijsopgave voor door

zaken of te verrichten diensten.

wie de WAS een

de WAS te leveren

Artikel 2: Werkingssfeer

2.1V ooÍ zover bij aparte schriffelijke overeenkomst niet anders is oveÍeengekomen, zijn

deze voorwaarden van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van de WAS en op

verleende opdrachten aan de WAS.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk

schrifteltk door de wAS zijn aanvaaÍd.

2.3 Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing behoudens

indien en vooÍ zover deze uitdruktelijk schriftelijk door de WAS zijn aanvaard.
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Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1 De offertes van de WAS zijn wederzijds geheel vÍijblijvend. Zij zijn geldig tot 30 dagen

na dagtekening.

3.2 Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand indi€n en nadat de WAS een opdracht

schriftelijk heeft bevestigd, dan wel doordat de WAS geheel of gedeelteltk een opdracht

heeft uitgevoerd. Ingeval van een huurovereenkomst wordt deze geacht voor de gehele

duur te zijn aangegaan indien de eerste huurtermtn is aangevangen en het gehuurde door

de WAS aan de wederparli j  beschikbaaÍ is geslelJ.

3.3 Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken , toezeggingen, aanyullingen

en/of wijzigingen in de oveÍeenkomst, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk door de

WAS zijn bevestigd.

3.4 ledere overeenkomst wordt door de WAS aangegaan onder de opschortende

voorwaarde dat de wederpartU voldoende kedietwaardig blUkt voor de- geldelijke

nakoming van de overeenkomst, zulks uitsluitend ter beoordelilg aarl de WAS..

3.5 De WAS is gerechtigd vooÍ het aangaaÍr van de overeenkomst van de wederpartij

z€kerheid te eisen, dat door de wederpartij aan de betalingsverplichtingen alsmede aan de

oveÍige verplichtingen voldaan kan worder.

3.6 De WAS is bevoegd om bij de uitvoering yan de overeenkomst andere personen dan

wcl appaÍatuur van derden in te schakelen. In beginsel zullen de kosten hiervan worden

dooÍberekend aan de wederpartij. 
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4.2 Alle pÍijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen geldend op het tijdstip van

de totstandkoming van de overeenkomst .Wijzigingen in kostprijsbepal€nde factorel,

van welke aard dan ook, kunnen worden doorberekend tot aan het moment waarop alle

werkzaaÍnheden in het kader van de overeenkomst ziin uitgevoerd.

Het in het voorgaand lid bepaalde geldt eveneens indien deze wijzigingen ten tijde van

het sluiten van de overeenkomst voozienb:ur waren.

Ingeval van prijsverhogingel als bedoeld in de voorgaande leden welke meer dan l0 %

van de overeengekomen prijs bedragen heeft de wederpartij het recht de overeenkomst

te ontbinden met inachtneming van het bepaalde in de artikelen l0 en 1l van deze

Algemene voorwaarden.

ÀÍikel 5: Betaling

5.t Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij

schriftelijk andeÍs is overeengekomen.

5.2 Op betalingen kunnen geen verrekeningen eÍL/of kortingen, hoe ook genaamd,

toegepast worden.

5.3 Betalingen geschieden hetzij contant hetzij door storting op een door de WAS

aangewezen bankrekening.

5.4 Na het verstÍijken vao de betalingstemijn is de wederpaÍtij van rcchtswege in verzuim,

indien de betaling niet door de WAS is ontvangen. Bij niet of niet tijdige betaling is de

wederpartij zonder dat daarvoor enige aanmaÍIing of ingebrekestelling vereist is I % rente

per maand verschuldigd vanaf de datum waarop de betaling n"o -".,"r,LtïXïJlï9i.ïo1",atn0", 
.,
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5.5 Indien de wederpartij niet aan haar betalingsverylichtingen voldoet, komen alle

incassokosten en andere kosten, zowel in als buiten rechte gemaakt, voor haar rekenitrg,

waarbij de buiiengerechtelijke incassokosten worden gesteld op l5 % van de

verschuldigde bedragen, met een minimum van fl 500,00.

Anikel 6: OveÍiee verplichtinqen wederpartij

6.1 Voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen,

wedeÍpartij er zorg voor dat de WAS tijdig kan beschikken over:

draagt

de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen

(zoals vergunningen , ontheffingen en beschikkingeÍr);

I toegang tot het gebouw of tot het terrein waarin of waarop de werkzaaÍnheden mo€ten

woÍden uitgevoerd;

I voldoende gelegenieid voor de aan- en afvoer en / of opslag van materialen,

hulpmiddelen en apparatuur;

I voldo€nde aansluit mogelukheden voor gas, wate. en elektriciteit

6.2 De kosten van de benodigde energie met inbegrip van de aansluitkosten zijo voor

rekening van de wederpartij.

ó.3 De wederpartÍ dient ervoor te zorgen dat door andercn uit te voeÍen werkzaanheden

eÍtof leveringen, die niet tot het werk van de WAS behoren, zodanig en zo tídig

worden verricht , dat de uitvoering van het werk van de W AS daarvan geen vertaging

ondervindt.

6.4 De wederpartij is gehouden de dooÍ enige overheid opgelegde voorschriften na te leven

en zal de WAS van deze voorschriften onverwijld op de hoogte stellen, indien met deze

voorschriften rekening dient te woÍden gehouden bij de uitvoering van de

overeengekomen werkzaamheden.
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Artikel 7: Vemlichtingen van d€ wAS

7.1. Alle overeengekomen termijnen zullen zoveel mogelijk door de WAS in acht worden

genomen, doch zijn geen fatale termijnen. Bij ove$chrijding van de termijnen door de

WAS worden deze termijnen met een redelijke termijn verlengd. Deze verlenging schort

de verplichtingen voor de wederpartij niet op en schept voor de WAS niet de verplichting

eventuele schade, van welke aard dan ook, aan de wede.partij te vergoeden.

Aíikel 8: AansoÍakelijkieid van de wedemartÍ

8.llndien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden wordt vertraagd door

factoren, waaryoor de WAS niet verantwoordelijk is, is de wederpartij gehouden de

daaruit voortvloeiende schade en kosten aan de WAS te vereoeden.

8.2 Bij vervoer van materialen, hulpmiddelen erlof apparatuu door de wederpartij of

deÍden draagt de wederpartij het risico van verlies of diefstal alsmede van schade

ontstaan aan ofdooÍ die materialen, hulpmiddelen en/of apparatuur.

8.3 lndien Ínaterialen, hulpmiddelen erl/of apparatuur zijn overgebracht naar een door de

wederpaíij aangegeven plaats draagt opdrachtgever het risico van verlies of diefstal

alsmede van alle schade oÍrtstaan aall of door die materialen en hulpmiddelen en/of

apparatuur.

8.4 De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of tamens haar

voorgeschreven constructies en werkwijzel alsmede voor de door of namens de

wederpartij gegeven oÍders en aanwijzingen. Voor alle schade die in verband daarmee

veroorzaakt wordt, is de wederpartij aansprakelijk.

8.5 Indien materialen, hulpmiddelen en/of apparatuur, die de weder?artij ter beschikking

heeft gesteld, dan wel waarvan het gebruik door de wederpartij is voorgeschreven,
' :  r a i  r :  : ' r i :  : i a e i  e í
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gebreken mochten hebben, is de wederpartij aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte

schade.

8.6 Indien de wederpartij onjuiste of oÍrvolledige maten of tekeningen heeft versterll dan is

de wederpartij aansprakellk voor de daadoor veroorzaakte schade.

8.7 De wederpartij vrijwaart de WAS voor alle schade die de WAS mocht lijden als gevolg

van aanspraken van derden die verband houden met de verstrekking van gegevens,

materialen of aanwijzingen door de wederpartij.

Artikel 9: Aansorakelijkheid van de WAS

Indien de WAS toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van de overeenkomst , is de

WAS slechts aanspnkelijk voor de veÍgoeding van de schade, die het rechtstreekse

gevolg is van het uitblijven van de overeengekomen prestatie. ledere andere vorm vai

schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst

of vertragingsschade is uitgesloten.

De wederpartij is na het ontstaan van enig Íecht op schadevergoeding jegens de WAS,

van hemzelf of van derden, gehouden de schade terstond, dat wil zeggen binnel 24 uur

na het ontstaan daarvan, schriftelijk bU de WAS te melden.

De WAS is Íriet aansprakelijk voor de als gevolg van keuzen van de wederpartij

gehuurde goederen en/of mateÍialen en staat er niet voor in dat de door de wederpartij

gewenste goderen er/of materialen geschild zUn voor aansluiting op de door de WAS

als standaaÍdvoorziening aangebÍachte zaken.

Aansprakelijkheid voor schade anders dan in het eerste lid van dit artikel wordt door de

WAS uitdrukkelijk uitgesloten. lngeval van opzet of grove schuld bij een onrechmatige

daad aan de zijde van de WAS, een van haar werknemers of ondergeschikten dan wel
líÁitar vir l.i:!ili:,tCel e!.1
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van door de \ryAS ingehuurde derden, zal afhankelijk van de mate van verwijtbaarheid

bezien worden hoe de schade over partijen verdeeld zal wordeÍr. In geen geval zal de

veÍgoeding van schade door de WAS meer bedragen dan / 50.000 (zegge:

vUftigduizend gulden).

AÍtikel l0 : Beëindigine van de overeenkomst

l0.l Ingeval de wederpartij toerekenbaar te kort schiet in de nakoming is de WAS

gerechtigd de overeenkomst middels een buiiengerechtelijke verklaring te ontbinden of

gedeeltelijk te oÍtbinden.

l0.2Ingeval van faillissement, surséance van betaling, onder bewind- of onder

curatelestelling, of overlijden van de wederpartij alsmede bij liquidatie van diens b€drijf

heeft de WAS het recht de oveÍeenkomsl zorder ingebrekestelling en zonder

gerechtelijke tussenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te

zlJn.

10.3 Bí Hindiging als bedoeld in de vorige twee leden zijn alle vordeÍingen van de WAS

op de wederpartij teÍstond opeisbaar, ongeacht of deze reeds gefakture€Íd zijn.

Daarnaast is in dat geval de WAS gerechtigd tot het vordeÍen van volledige

schadevergoeding, en is de wederyadU gededde winst en rente verschuldigd.

10.4 De winstderving bij beëindiging var de overcenkomst kachtens artikel 9.2 of 9.3 varl.

de AV zal op tenminste 25 % yan de overeengekomen prijs worden gesteld b€houdens

tegenbewijs door de WAS. Het gederfde Íentebedrag zal worden berekend op basis van

het perceÍrtage vaÍr de wettelijke rente.

10.5 Ingeval van staking, brand, vergaan van goederen tijdens het transpod, waterschade,

vertraging bij verscheping of transport, uitvo€r- of invoerbelemmering,

overheidsmaatregelen, oorlog, mobilisatie en alle overige omstandigheden, die de

Kamgt v3n Kcopir i : idel en
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nakoming van de oveíeenkomst door de WAS tijdelijk dan wel definitief veÍhinderel,

zal de WAS gerechtigd zijn hetzij de levertijd met de duur van de beleDmering te

verleagen, hetzij de overeenkomst te annuleren.

10.6 lndien wede.partij de WAS daartoe schriftelijk aanmaant, is de WAS bij vertraging in

de uitvoering gehouden binner 8 dagen te veÍklaren welk gebruik de WAS wenst te

maken van de haar in het vorige lid toegekende bevoegdheid.

10.7 De wederpaÍtij kan een overeenkomst slechts door een schriftelijke verklaring

ontbindeÍ, nadat de WÀS in verzuim is. Het verzuim treedt eelst in na schriftelijke

ilgebÍekestelling onder opgave van Íedenen, waarbij aan de WAS een redelijke termijn

voor nakomilg van tenminste 30 dagen wordt gegund. Betaling voor de reeds veÍrichie

prestaties blijft onverminderd verschuldigd.

Artikel l1: Klachten en reclarcs

I l.l Klachten iMake facturen dienen binnen 7 dagen na verzenddatum middels- aangerekend

schrijven aan de WAS kenbaar gemaakt te zijn.

I 1.2 Indien niet aan het in het vooigaande lid is voldaan, wordt de faktuur geacht te zijn

behoudel zonder protest en is een klacht de faktuur betreffende niet langer mogelïk.

l1.3Het indienen van klachten of reclames ontslaat de wederpartij niet van zijn

betalingsveÍplichtingen overcenkomstig het bepaalde in artikel 5.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

l2.l Op alle door de WAS en wederpartij te sluiten overee.komsten is Nederlands recht

van toepassing.
i { rm9i  vaI  Kcai , i , ; i t ] i l  en
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12.2 Alle geschillen tussen partUen worden in eerste aanleg beslecht door de bevoegde

rechter in's-Gravenhaee.

AÍtikel 13: Nietige bepalineen

l3.l Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is, danwel vernietigd

wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van

kracht blijven en zullen de WAS en de wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe

bepalingen ter vervangilg van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen,

waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. veÍnietigde

bepaling iÍr acht wordt genomen.

Anilel 14. DeponeÍine

l4.l Deze algemene voorwaarden zijn gedepone€rd bij de Arrondissementrechtbank te 's-

Gravenhage, zomede bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Gravenhage.
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