Algemene Voorwaarden voor opdrachten in de particuliere sector
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Algemene voorwaarden voor aanneming van werk
Harberink Bouwservice (hierna te noemen: HB) verricht zijn werkzaamheden volgens de Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk
2013 welke zijn vastgesteld door Bouwend Nederland d.d. 27 maart 2013.
Deze voorwaarden kunnen op uw verzoek geleverd worden. Ter verduidelijking voor de particuliere sector van HB zijn enkele artikelen uit deze
voorwaarden hieronder verbijzonderd.

Offertes
De door HB gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een dagtekening en een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte
een vrijblijvend aanbod bevat of indien de termijn verlopen is kan deze, op uw aanvraag, door HB geactualiseerd worden.
De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
Alle offertes zijn gebaseerd op uitvoering onder normale (weers)omstandigheden en gedurende normale werktijden.

Prijzen, prijsverhoging
Alle prijzen door HB opgegeven zijn gebaseerd op het moment van aanbieding geldende kostprijzen.
Indien na de datum van aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst één of meerdere kostprijsbepalende factoren, waarop enige
prijs is gebaseerd, een onvoorziene substantiële wijzigingen ondergaat, is HB gerechtigd met opgave van redenen aan opdrachtgever de
overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Indien de prijsverhoging plaats vindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten
van de overeenkomst heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. De ontbinding dient
onverwijld na kennisneming van de prijsverhoging door de opdrachtgever te geschieden.

Levering en levertijd
Een afgesproken levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De levertijd kan negatief beïnvloed worden door bv. ziekte, hinder in uitvoering, onverwachte verlenging van levertijden van essentiële
materialen en/of weersomstandigheden.
De termijn waarbinnen de zaak moet worden geleverd of de uitvoering moet worden verricht vangt eerst aan wanneer de overeenkomst tot
stand is gekomen, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit van HB zijn én de opdrachtgever ook overigens aan zijn
verplichtingen tot op dat moment heeft voldaan.

Tekeningen, berekeningen, ect

De door HB ten behoeve van een offerte verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen e.d. blijven eigendom van HB. De verstrekte
gegevens zijn slechts informatief, niet volledig en niet bindend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
Verstrekte gegevens mogen niet, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming door HB is verleend, aan derden worden getoond en/of door derden
worden gebruikt.
Verstrekte gegevens dienen steeds door de opdrachtgever op juistheid te worden gecontroleerd. Bij vermeende onjuistheden wordt HB
hiervan onverwijld schriftelijk in kennis gesteld.

Uitvoering van de werkzaamheden
De opdrachtgever verbindt zich ervoor zorg te dragen dat alle werkzaamheden die niet tot de aan HB opgedragen werkzaamheden behoren,
volgens afspraak én naar de eis van het werk tijdig zijn voltooid zodat de uitvoering van het werk onverwijld en ongestoord, zonder vertraging
en onderbreking kan geschieden.
De opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat er voldoende afsluitbare opslag- en werkruimte, alsmede de nodige elektriciteit en water
kosteloos ter plaatse beschikbaar is en dat alle wettelijk bepaalde en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere voorzorgsmaatregelen in
overleg met HB genomen zijn en gehandhaafd worden.
De opdrachtgever verbindt zich de voor het werk benodigde gegevens en vergunningen tijdig beschikbaar te hebben.
Alle extra kosten voortkomende uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van bovengenoemde verplichtingen komen ten laste van de
opdrachtgever. HB zal al het dergelijk werk bij de opdrachtgever in rekening mogen brengen op basis van zijn actuele tarieven.

Betaling
De betaling procedure zal worden vastgelegd in de offerte van HB. Mocht geen termijn of betaalwijze zijn overeengekomen, dan geldt een
betaaltermijn van 8 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van een betaaltermijn (zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden) zal
de opdrachtgever in verzuim verkeren. Tevens heeft HB dan het recht een eventueel overeengekomen betalingsschema te herroepen, zodat de
totale prijs ineens opeisbaar is. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1%
per maand met een minimum van €150, = ter dekking van de toegenomen administratiekosten.
Indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichting is HB gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten. Indien een levertermijn is overeengekomen, wordt deze verlengd met de duur van de opschorting. Alle kosten veroorzaakt door de
opschorting, zoals bv. onderbreken van geplande levering door leveranciers en opslag van materialen, komen geheel voor rekening van de
opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hiervan door HB onverwijld schriftelijk in kennis gesteld.
Alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, verband houdende met de niet of niet tijdige betaling door de opdrachtgever of
verband houdende met een andere toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever, komen geheel
voor rekening van de opdrachtgever. Voor de incasso van openstaande geldbedragen geldt een incassotarief van 15% (exclusief BTW) van het
in te vorderen bedrag met een minimum van €150, =.
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