Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap Paaijmans Balsportafschermingen B.V., op 8 augustus 2007
gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank 's Hertogenbosch onder nummer 61/2007.
1. Toepasselijkheid
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van
alle huidige en toekomstige aanbiedingen, overeenkomsten en andere
op enig rechtsgevolg gerichte handelingen waarbij Paaijmans, al dan
niet handelende onder de naam Paaijmans Balsportafschermingen
B.V. (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 17208830) is betrokken, alsmede op alle
gevolgen daarvan.
b. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig
voor zover deze afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen
partijen overeen zijn gekomen. Aan een dergelijke uitdrukkelijke en
schriftelijk overeengekomen afwijking kan opdrachtgever geen
rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.
c. Andere algemene voorwaarden, waaronder die van opdrachtgever,
hoe deze ook worden vermeld of genoemd, zijn niet van toepassing op
de rechtsverhouding tussen partijen en worden op voorhand door
Paaijmans afgewezen.
2. Aanvaarding van opdrachten
a. Alle aanbiedingen van Paaijmans zijn vrijblijvend en herroepbaar,
ook indien daarin een termijn is genoemd waarvoor het aanbod geldt.
Bij mondelinge informatieverstrekking wordt een aanbod eerst geacht
te zijn gedaan, zodra dit schriftelijk door Paaijmans is bevestigd.
b. In afwijking van het bepaalde van art. 6:225, tweede lid van het
Burgerlijk Wetboek is Paaijmans in een geval als daarin bedoeld niet
gebonden aan in de aanvaarding door de wederpartij voorkomende
afwijkingen van het aanbod van Paaijmans, maar komt de
overeenkomst tot stand overeenkomstig het aanbod van Paaijmans.
c. Alle prijzen genoemd in de aanbiedingen van Paaijmans zijn
exclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat ze inclusief
BTW zijn, en exclusief eventuele overige van overheidswege geheven
lasten.
d. In de prijs van de aanbiedingen en overeenkomsten zijn voorts niet
begrepen:
- de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-,
timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel-, of ander
bouwkundig werk;
- de kosten voor herstel van grond, gras, wegdek, betegeling,
begroeiïng en soortgelijke cultuurtechnische herstelwerkzaamheden;
- de kosten voor aansluiting van gas-, water-, electriciteit- of andere
infrastructurele voorzieningen;
- de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan, op of bij het
werk aanwezige zaken;
- de kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen en afval.
e. Aanbiedingen, overeenkomsten en wijzigingen van en aanvullingen
op overeenkomsten binden Paaijmans alleen indien en voorzover deze
schriftelijk zijn vastgelegd en namens Paaijmans bevoegdelijk zijn
ondertekend.
f. Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één
of meer prijsfactoren een verhoging ondergaan is Paaijmans
gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen
en door te berekenen.
3. Reikwijdte en uitvoering opdrachten
a. Door Paaijmans te leveren werkzaamheden of diensten zijn niet
strikt beperkt tot de werkzaamheden of diensten die bij het verlenen
van de opdracht daartoe met name zijn genoemd, maar ook al die
werkzaamheden waarvan de uitvoering redelijkerwijs in het kader van
de daartoe verleende opdracht past.
b. Paaijmans bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden of diensten
die zijn verbonden aan de aan haar verstrekte of door haar verleende
opdracht worden uitgevoerd.
c. Paaijmans heeft het recht werkzaamheden of diensten, zonder
kennisgeving aan opdrachtgever, voor rekening van de opdrachtgever
te laten verrichten door derden.
d. Paaijmans is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door door
haar ingeschakelde derden. Alle aansprakelijkheidsregelingen
opgenomen in deze algemene voorwaarden zijn onverkort van
toepassing op en van kracht voor derden die bij de uitvoering van de
werkzaamheden of diensten door Paaijmans zijn ingeschakeld.

e. Voor de locatie van de te plaatsen werken zal Paaijmans volledig
afgaan op de aanwijzingen van de opdrachtgever. Paaijmans draagt
geen verantwoordelijkheid voor de locatiekeuze indien opdrachtgever
de beslissing hiervan aan Paaijmans overlaat.
f. Het is aan opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat de vereiste
vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk
zijn om het werk uit te kunnen voeren tijdig zijn verkregen.
g. Opdrachtgever dient Paaijmans tijdig en volledig te informeren over
de exacte ligging van de ondergrondse leidingen, zoals de plaatselijke
(zowel openbare als private) riolering(en), electriciteitsvoorziening(en), watervoorziening(en), communicatievoorziening(en) en
dergelijke.
h. Paaijmans is in geen geval aansprakelijk voor schade die het gevolg
is van verkeerde, onvolledige of onjuiste informatie hierover, noch
van de zijde van opdrachtgever, noch anderszins.
i. Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat Paaijmans haar
werkzaamheden ongestoord en veilig kan verrichten en dat zij bij de
uitvoering van haar werkzaamheden de beschikking krijgt over de
benodigde voorzieningen, zoals gas, water en electriciteit,
verwarming, afsluitbare droge opslagruime en op grond van de
Arbowet en regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
j. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van
verlies, diefstal, verbranding of beschadiging van gereedschappen,
materialen of andere zaken van Paaijmans die zich bevinden op de
plaats van opdrachtgever.
4. Levering
a. De door Paaijmans bij de levering van de overeengekomen
werkzaamheden of diensten opgegeven specificaties en termijnen zijn
globaal en informatief en nimmer te beschouwen als fataal voor door
Paaijmans te leveren prestaties, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk
anders overeen zijn gekomen. Paaijmans verbindt zich ertoe zich in te
spannen overeenkomstig de aangegeven specificaties en termijnen te
leveren. Bij overschrijding bestaat evenwel geen recht op
schadevergoeding, opschorting of ontbinding.
b. Indien partijen een bindende termijn overeen zijn gekomen, is
Paaijmans in geval van overschrijding daarvan eerst in verzuim nadat
zij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is
gegund alsnog na te komen. Overschrijding van de overeengekomen
levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij partijen
dit vooraf nadrukkelijk overeen zijn gekomen.
c. Het werk is opgeleverd wanneer: de opdrachtgever het werk heeft
goedgekeurd, het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen of
Paaijmans aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is
voltooid en opdrachtgever niet binnen veertien dagen heeft
gereclameerd.
d. Indien de opdrachtgever zijn goedkeuring aan de oplevering
onthoudt wegens kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die
binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die
ingebruikname van het werk niet in de weg staan, wordt het werk
desalniettemin als opgeleverd aangemerkt.
e. (Op)levering van het werk vindt plaats onder het voorbehoud dat
Paaijmans eigenaar blijft van alle aan opdrachtgever geleverde zaken
totdat opdrachtgever alle verschuldigde betalingen aan Paaijmans
heeft voldaan.
5. Overmacht
a. Indien Paaijmans haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet
tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die
haar niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen onder meer
(maar niet uitsluitend): onwerkbare weersgesteldheid, stagnatie in de
geregelde gang van zaken binnen Paaijmans, ziekte van de persoon
die met de uitvoering van de werkzaamheden is belast, onvoorziene
afwezigheid van de beheerder, defecten aan apparatuur en storingen in
de leveringen van energie, worden de verplichtingen van Paaijmans
opgeschort tot het moment waarop zij in staat is die verplichtingen
alsnog na te komen.

2
b. Indien zich aan de zijde van Paaijmans een dergelijk geval voordoet
waarbij haar verplichtingen gedurende langer dan een maand zijn
opgeschort, is de wederpartij daarna gerechtigd de overeenkomst met
haar op grond waarvan Paaijmans de werkzaamheden of diensten
uitvoert met onmiddellijke ingang te ontbinden voor zover die nog
niet is uitgevoerd.
6. Reclameren en garantie
a. Opdrachtgever heeft het recht eventuele geconstateerde gebreken
aan de overeengekomen werken bij Paaijmans te reclameren tot aan
het moment van oplevering. Dit recht om te reclameren vervalt vanaf
het moment waarop het werk is opgeleverd.
b. Het reclameren van gebreken dient te gebeuren door deze
schriftelijk onder gespecificeerde opgave van redenen aan Paaijmans
kenbaar te maken.
c. In geval van gegronde reclamering dient opdrachtgever Paaijmans
in de gelegenheid te stellen het werk opnieuw op te leveren.
d. Paaijmans garandeert de duurzaamheid (constructie, coatings, antiroestbehandeling) van de door haar opgeleverde werken, met
uitsluiting van de netten, gedurende een jaar na oplevering. Defecten
en slijtage ontstaan door gebruik en door (extreme) weersinvloeden
vallen niet onder deze garantie.
7. Rechten van intellectuele eigendom
a. Paaijmans behoudt de auteursrechten en alle overige intellectuele
eigendomsrechten op de van haar afkomstige werken, zoals
aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen,
programmatuur en dergelijke. Deze rechten blijven eigendom van
Paaijmans ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan
kosten in rekening zijn gebracht.
b. Opdrachtgever dient de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in
lid a op eerste verzoek aan Paaijmans te retourneren. Bij gebreke
hiervan is opdrachtgever aan Paaijmans en onmiddellijk opeisbare
boete verschuldigd van EUR 1.000,00 voor elke dag of dagdeel dat
opdrachtgever hiermee in gebreke blijft.
c. Deze in lid a bedoelde gegevens mogen zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van Paaijmans niet worden gekopieerd,
gebruikt of aan derden getoond. Bij overtreding van deze bepaling is
opdrachtgever aan Paaijmans een onmiddellijk opeisbare boete
verschuldigd van EUR 25.000,00, onverminderd het recht van
Paaijmans om in dat geval daarvoor in de plaats de daadwerkelijk
geleden schade te vorderen.
8. Betaling
a. Tenzij vooraf anders overeengekomen vindt betaling als volgt
plaats:
50 procent van de totale prijs bij het verstrekken van de opdracht;
40 procent van de totale prijs na aanvoer van het materiaal en/of bij
aanvang van de werkzaamheden;
Het resterend bedrag bij oplevering.
b. Betalingen aan Paaijmans dienen door Paaijmans te zijn ontvangen
binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van deze
termijn is de wederpartij zonder dat daartoe enige aanzegging is
vereist over het volledige factuurbedrag een rente verschuldigd van
1,5 procent per kalendermaand, waarbij een deel van een maand als
volledige maand wordt gerekend.
c. Paaijmans is voorts gerechtigd alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke incassokosten, gemaakt na het verstrijken van de
betalingstermijn, aan de wederpartij in rekening te brengen. De
buitengerechtelijke incassokosten kunnen door Paaijmans worden
gesteld op 15 procent van het totale factuurbedrag, met een minimum
van EUR 250,00, zulks onverminderd het recht van Paaijmans om
aanspraak te maken op vergoeding van de daadwerkelijke
incassokosten.
d. Indien de wederpartij enige verplichting jegens Paaijmans niet
nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surcéance van
betaling of toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen
aanvraagt, in liquidatie komt te verkeren, op andere wijze het vrije

beheer over zijn vermogen verliest, wordt ontbonden, komt te
overlijden, of indien op de goederen van de wederpartij beslag wordt
gelegd, heeft dit tot gevolg dat elke vordering van Paaijmans op de
wederpartij onmiddellijk opeisbaar wordt, de wederpartij op eerste
verzoek van Paaijmans verplicht is binnen een daartoe door Paaijmans
gestelde termijn een door Paaijmans verlangde zekerheid te stellen
voor het nakomen van haar verplichtingen en dat Paaijmans
gerechtigd is iedere nakoming van haar verplichtingen op te schorten
zolang de niet-nakoming door de wederpartij voortduurt, danwel ter
keuze van Paaijmans de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het
recht van Paaijmans op volledige schadevergoeding.
e. Enig recht van de wederpartij op verrekening van zijn eventuele
vorderingen op Paaijmans met welke vordering ook van Paaijmans op
de wederpartij is uitdrukkelijk uitgesloten. Paaijmans heeft te allen
tijde het recht en de bevoegdheid om vorderingen die zij heeft op de
wederpartij te verrekenen met eventuele vorderingen die de
wederpartij heeft op Paaijmans.
9. Aansprakelijkheid
a. De omvang van de schadevergoeding die voortvloeit uit eventuele
aansprakelijkheid van Paaijmans voor alle directe schade van de
wederpartij aan door de wederpartij aan Paaijmans al dan niet in
bruikleen danwel in de vorm van huur ter beschikking gestelde
goederen en schade verband houdende met of veroorzaakt door niet,
niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van werkzaamheden of de
levering van de diensten, is beperkt tot ten hoogste het totale
gefactureerde bedrag onder aftrek van de materiaalkosten, met een
maximum van het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de
aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald danwel EUR
25.000,00 indien Paaijmans geen beroep kan doen op een uitkering uit
een aansprakelijkheidsverzekering.
b. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Paaijmans is
eventuele aansprakelijkheid van Paaijmans uitgesloten voor enige
indirecte schade van de opdrachtgever aan door de opdrachtgever aan
Paaijmans al dan niet in bruikleen danwel in de vorm van huur ter
beschikking gestelde goederen en schade verband houdende met of
veroorzaakt door een fout in de uitvoering van werkzaamheden of
levering van diensten, onder welke indirecte schade mede wordt
begrepen gevolgschade en stagnatie in de gang van zaken bij de
opdrachtgever.
c. Indien er sprake is van schade bij de wederpartij waarvoor
Paaijmans aansprakelijk is, heeft Paaijmans te allen tijde het recht de
schade ongedaan te maken indien en voor zover dat mogelijk is.
d. De wederpartij vrijwaart Paaijmans voor alle aanspraken die derden
via de wederpartij jegens Paaijmans pretenderen en uitoefenen ter
vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en
andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met of
voortvloeien uit de uitvoering van de werkzaamheden of de levering
van de diensten door Paaijmans of aan Paaijmans al dan niet in
bruikleen ter beschikking gestelde goederen.
10. Toepasselijk recht en geschillen
a. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens
koopverdrag is uitgesloten.
b. Alle geschillen, ook indien slechts door één van de partijen als
zodanig aangemerkt, die tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting
worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te 's
Hertogenbosch. De Nederlandse rechter heeft exclusieve rechtsmacht.

