
1. ALGEMEEN

1.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter Griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van
Stulz vervallen.

1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukke-
lijk anders is overeengekomen en zulks door Stulz schriftelijk is bevestigd. Met name is/zijn een
enkele verwijzing door de opdrachtgever naar eigen voorwaarden of een standaardclausule op
het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve
werking van deze eigen voorwaarden hiervoor niet voldoende.

1.3 Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Stulz een opdracht verstrekt,
goederen van haar wenst te kopen of koopt, werkzaamheden door haar laat uitvoeren, dan wel
enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

1.4 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het
enkele feit van het geven van een opdracht aan Stulz, van welke aard ook.

1.5 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Amstelveen, alle betalingen dienen
aldaar te geschieden.

1.6 Afspraken met personeel binden Stulz niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

1.7 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Stulz met haar opdrachtgevers te
sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van
andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een verwijzing naar de voorwaarden van opdracht-
gever op zijn briefpapier is daarvoor niet voldoende.

1.8 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwij-
kingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige
op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan
een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

2. OFFERTES

2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend, waarbij
de gedane aanbieding slechts wordt beschouwd als uitnodiging tot het plaatsen van een
opdracht. Stulz is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

2.2 De termijn, waarbinnen een aanbieding geldig blijft, is zestig dagen, tenzij anders over-
eengekomen.

2.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte
tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.4 Alle door Stulz opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., verpakkings- en verzendkosten
en/of andere op de goederen en/of diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rech-
ten, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.5 Alle kosten ten behoeve van het werk benodigde energie en water komen voor rekening
van opdrachtgever, evenals kosten voor transport op het werk (kranen, laadschoppen, etc.) en
kosten voor grond-, funderings-, hei-, hak-, breek-, metsel-, timmer-, bouwkundige-, stuca-
doors-, schilders-, behangers-, herstel- of andere bouwkundige werkzaamheden. Ook draagt
opdrachtgever de kosten voor eventueel stempelen, stutten en het opzetten van steigers alsme-
de de kosten voor de huur of het gebruik van voornoemd materieel. Transportkosten van het
magazijn van Stulz tot aan het werk -mits per as bereikbaar- zijn voor rekening van Stulz.

2.6 Opdrachtgever is gehouden voorzieningen te treffen voor de afvoer van vrijgekomen
materialen. Indien het gevaarlijk en/of chemisch afval betreft, is opdrachtgever gehouden dit te
laten verwijderen door een voor dat afval door de overheid erkend bedrijf.Alle kosten voor afval-
verwijdering of afvoer van overtollige materialen komen voor rekening van opdrachtgever. Indien
Stulz voor één van de voornoemde zaken zorg draagt, wordt dit aan opdrachtgever doorbelast,
tenzij in de opdrachtbevestiging anders aangegeven.

2.7 Eventuele precariorechten en/of andere door de overheid opgelegde heffingen komen
voor rekening van opdrachtgever.

2.8 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoe-
veelheden.

2.9 Indien een opdracht uitblijft, behoudt Stulz zich het recht voor de gemaakte ontwerp-,
teken- en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander
slechts dan, wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en als-
dan in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid berekend.

2.10 Ten aanzien van middels monstermateriaal of proefstukken alle aangeboden goederen
gelden, naast hetgeen daaromtrent in de catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of
gebruikelijke toleranties; met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van
nuances in de opgegeven kleuren van de goederen. Geringe afwijkingen van de monstermate-
rialen, proefstukken of de in de catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen en/of
beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtge-
ver nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

2.11 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzen-
ding van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Stulz gerechtigd
zijn om sedert de totstandkoming der overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaats-
gevonden opgetreden verhogingen van lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeids-
voorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastin-
gen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor Stulz kostenverhogend zijn, aan de
opdrachtgever door te berekenen.

2.12 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond
of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen
en/of het uitgevoerde werk. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering
enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor
geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering van het uit
te voeren werk, verplichten Stulz niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het
recht de ontvangst of betaling der verwerkte goederen, de geleverde dienst en/of het uitgevoer-
de werk te weigeren.

2.13 Indien de uitvoering van enig werk, waarvoor offerte is gevraagd, niet aan Stulz wordt
opgedragen, is wederpartij verplicht de offerte, compleet met alle in dit hoofdstuk bedoelde
stukken, binnen acht dagen franco aan Stulz terug te zenden.

3. OPDRACHTEN

3.1 Een opdracht bindt de opdrachtgever. Stulz is eerst gebonden door verzending van de
opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de
opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Stulz kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevesti-
ging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigin-
gen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Stulz ter
kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de
tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen
schriftelijk door Stulz zijn bevestigd.

3.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht wijzigt en/of geheel of gedeeltelijk annu-
leert en zulks door Stulz schriftelijk is geaccepteerd, is hij gehouden aan Stulz alle met het oog
op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van calculatie, voor-
bereiding, opslag provisie e.d.) te vergoeden. Indien Stulz zulks wenst, is opdrachtgever tevens
gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering
voortvloeiende, schaden.

3.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling
door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij
prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in
rekening gebracht.

3.5 Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden
Stulz eerst na schriftelijke acceptatie.

3.6 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duide-
lijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

3.7 Door het enkele feit van plaatsing van een opdracht doet opdrachtgever afstand van alle
rechten op ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in Art. 6:265 B.W. alsmede in alle
andere artikelen daaromtrent.

3.8 Stulz is gerechtigd meer werkzaamheden dan gemeld in de schriftelijke opdracht of in
de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze
werkzaamheden geen uitstel kunnen lijden en noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de
opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van
deze aanvullende werkzaamheden.

3.9 Verrekening van meer- en minder werk vindt plaats:
a. in geval van bestekswijzigingen (wijzigingen in het bestek, het werk of de voorwaarden
van uitvoering van het werk).
b. in geval van afwijkingen van bedragen en van verrekenbare en/of geschatte hoeveelhe-
den.
c. in de gevallen als in deze voorwaarden bepaald.

3.10 Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgen-
de betalingstermijn. Is geen betalingstermijn overeengekomen dan vindt verrekening plaats bij
de eindafrekening.

3.11 Verrekening van minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.

3.12 Indien het totaal van het minderwerk het totaal van het meerwerk overtreft, heeft Stulz
recht op een bedrag gelijk aan 15% van het verschil tussen die totalen, waarbij het saldo van
minderwerk nooit meer mag bedragen dan 10% van de aanneemsom.

3.13 Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van Stulz op
verrekening daarvan onverlet.

3.14 In geval van stelposten worden de aan Stulz berekende bedragen of de door Stulz
gemaakte kosten, verhoogd met 10%, ten laste gebracht van de desbetreffende stelpost.
Indien de stelpost te hoog of te laag blijkt ingeschat vindt verrekening plaats als bij meer- en
minderwerk.

3.15 Verwerkingskosten van in stelposten opgenomen materialen zijn, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen, niet opgenomen in de aanneemsom en zullen als meerwerk worden
verrekend.

4. LEVERINGEN/UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1 In principe dient opdrachtgever er voor te zorgen dat een werk zoveel mogelijk vrij wordt
gehouden van personen en goederen die daar niet thuishoren.Tevens dient opdrachtgever een
deugdelijk hekwerk te verzorgen, tenzij Stulz zich heeft verbonden hiervoor zelf zorg te dragen.

4.2 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering of uitvoering van
onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deel-
levering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet bet-
aling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk "betaling".

4.3 Opdrachtgever is gehouden te zorgen voor afdoende mogelijkheden voor de aanvoer
en/of opslag van goederen.Tevens dient de opdrachtgever te zorgen voor afdoende ruimte voor
het plaatsen van schaft-, directie- en uitvoeringsketen.

4.4 Indien tijdens de uitvoering van het werk de gewone functie van het perceel geheel of
ten dele gehandhaafd blijft, dient opdrachtgever er zorg voor te dragen, dat er voor Stulz
afdoende mogelijkheden aanwezig zijn om de opdracht uit te voeren. Ook dient opdrachtgever
te zorgen dat derden, die in zijn opdracht werken uitvoeren, geen vertraging veroorzaken voor
de werkzaamheden van Stulz. Indien er toch om voornoemde redenen vertraging ontstaat
komen de kosten hiervan voor rekening van opdrachtgever.

4.5 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de benodigde beschikkingen, vergun-
ningen en ontheffingen op het werk aanwezig zijn.

4.6 Alle leveringstijden worden door Stulz steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bin-
dend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien
alle naar het oordeel van Stulz eventueel benodigde gegevens door opdrachtgever aan hem zijn
verstrekt.

4.7 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd.
Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra
gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Stulz enige speling ten
aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de
opdrachtgever Stulz bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertra-
ging heeft ingelicht en zulks door Stulz schriftelijk is bevestigd.

4.8 Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voorzover het te verwerken mate-
riaal op de overeengekomen tijd bij Stulz wordt afgeleverd. Indien tengevolge van niet- tijdige
levering door opdrachtgever de uitvoering van de opdracht slechts kan worden uitgevoerd door
inschakeling van extra-transport, overwerk, spoedbestelling e.d., zal Stulz daartoe, zonder voor-
afgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor
rekening van opdrachtgever komen. Bij niet-tijdige levering door de opdrachtgever is Stulz
gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen. Controle op tijdige
levering van het te verwerken materiaal dient door opdrachtgever te geschieden.

4.9 Oponthoud of vertraging in de uitvoering van de opdracht is niet voor rekening van Stulz,
tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.
4.10 Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplich-
tingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de

overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen, tenzij de opdrachtgever Stulz bij het geven
van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door
Stulz schriftelijk is bevestigd.

4.11 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is, dat van de opdrachtgever
redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever even-
wel gerechtigd de desbetreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Stulz
kennis geeft, onverminderd het recht van Stulz om binnen 2 weken na ontvangst van voor-
noemde kennisgeving alsnog te presteren. Opdrachtgever kan vorderen dat Stulz omgaand uit-
spraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

4.12 Het eventueel door Stulz te verwerken materiaal dient tijdig en franco te worden afgele-
verd aan het door haar aangegeven adres. Bij niet-franco levering worden de gemaakte vracht-
kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht van Stulz een niet-
franco zending te weigeren.

4.13 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Stulz voortvloeiende
verplichting niet stipt nakomt, heeft Stulz het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens
de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of
gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of
rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding.
Hetgeen door opdrachtgever aan Stulz verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

4.14 Stulz is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of
onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde
derden, indien zulks naar mening van Stulz een goede uitvoering bevordert.

4.15 Indien Stulz goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die goe-
deren onder zich te houden totdat alle kosten die Stulz gemaakt heeft, ter uitvoering van
opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op
voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, geheel door opdrachtgever zijn vol-
daan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht
tot retentie heeft Stulz ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verke-
ren.

4.16 De levering der bestelde goederen geschiedt vanwege Stulz door de ter beschikking-
stelling van die goederen aan de opdrachtgever, dan wel door de overgave aldaar van die goe-
deren aan de desbetreffende vervoerder.

4.17 Ten onrechte door de opdrachtgever geweigerde goederen blijven ter beschikking en
voor risico van opdrachtgever; eventuele vervoers- en/of opslagkosten komen voor zijn reke-
ning.

4.18 Indien tijdens de uitvoering van een door Stulz aangenomen werk blijkt, dat tengevolge
van aan Stulz onbekende omstandigheden of door overmacht het werk niet uitvoerbaar is, heeft
Stulz het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het
werk mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer- of mindere
kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door
Stulz reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden en toeleveringen te vergoe-
den.

4.19 Een werk is goedgekeurd indien:
a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd of aanvaard.
b. opdrachtgever het werk niet binnen acht dagen na oplevering heeft gekeurd.
c. opdrachtgever het werk in gebruik neemt alvorens het werk opgeleverd is.

4.20 Na oplevering van het werk aanvaardt Stulz geen enkele aansprakelijkheid meer jegens
opdrachtgever of derden anders dan genoemd in hoofdstuk 6.

5. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

5.1 De met Stulz overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als bij
benadering en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel is overeengeko-
men.

5.2 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door de opdrachtgever of door over-
macht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door Stulz over een deel van de voor het
totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte alsmede over de
overigens voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten, een en ander in voorkomende
gevallen te vermeerderen met het gebruikelijke bewaarloon terzake van in opdracht van
opdrachtgever opgeslagen materialen, worden beschikt op de termijnen waarop, indien geen
vertraging ware opgetreden, zou zijn beschikt geworden. Mochten deze termijnen niet van te
voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal over het voren bedoelde kunnen worden
beschikt onmiddellijk na het verstrijken van de voor gereedmaking van het werk in kwestie nor-
maliter benodigde tijd.

5.3 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oor-
log, mobilisatie, onlusten, overstroming, vorstverlet, gesloten scheepvaart en andere stremmin-
gen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door
openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen,
optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen
van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Stulz door
derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen
en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht
vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Stulz van het nakomen van de overeen-
gekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig
recht of vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden.

5.4 Een termijn waarbinnen een werk dient te worden opgeleverd, kan uitgedrukt worden in
werkbare dagen. Een niet werkbare dag kan zijn, evenals gevallen genoemd in het vorige artikel
een landelijke of ter plaatse van het werk geldende officiële rust- of feestdag, een dag of halve
dag waarin het weer de op dat moment uit te voeren werkzaamheden redelijkerwijs niet toelaat
en vrije dagen voortvloeiende uit de voor Stulz geldende C.A.O..

5.5 Werkbare dagen worden berekend in halve dagen. Na twee uur oponthoud is een halve
dag onwerkbaar. Na vijf uur oponthoud is een hele dag onwerkbaar.

5.6 Ingeval van overmacht zal Stulz daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdracht-
gever, zullende opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het
recht hebben de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Stulz het reeds
uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

6. RECLAMES EN GARANTIE

6.1 Reclames zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht
mogelijk. Stulz is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in
offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij
verschil van uitleg van offertes en/of opdrachtbevestigingen geldt de uitleg van Stulz als bin-
dend.

6.2 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden
kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering -doch uiterlijk negentig
dagen na oplevering- aan Stulz worden gemeld.
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6.3 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de
gehele geleverde prestatie.

6.4 Opdrachtgever zal alle door Stulz voor onderzoek van de reclame gewenste medewer-
king verlenen, o.a. door Stulz en/of door hem aangewezen derden in de gelegenheid te stellen
ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van
de geleverde prestatie.

6.5 Indien Stulz een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, het-
zij kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stel-
len korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In het eerste geval dient opdrachtgever Stulz alle
medewerking te verlenen.

6.6 Stulz aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ont-
staan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van
buiten komende oorzaken.

6.7 Indien gebreken (w.o. barsten, scheuren, verzakkingen, afbrokkelen, verkleuring, etc.)
zijn ontstaan door materiaalkeuze en/of constructiekeuze door of namens de opdrachtgever
aanvaardt Stulz geen verantwoordelijkheid.

6.8 Een reclame ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de bet-
alingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leve-
ranties niet op.

6.9 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Stulz niet; met name zal
Stulz in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ont-
staan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.

6.10 Stulz is nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de
fabrikant van de geleverde goederen aan Stulz verstrekte garantie.

6.11 Garantie wordt slechts verleend op goederen die volledig aan Stulz zijn betaald, gedu-
rende 1 jaar na levering tenzij schriftelijke anders overeengekomen.

6.12 Of een bepaald defect of gebrek onder de termen van de bovenomschreven garantie
valt, is uitsluitend ter beoordeling van Stulz.

6.13 Afwijkingen ten aanzien van de hierboven omschreven garantiebepalingen zijn slechts
geldig, indien zij schriftelijk door Stulz zijn bevestigd.

6.14 Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van reclames of gebreken ontbinding van een
overeenkomst kunnen vorderen, noch tijdens, noch na afloop van de garantieperiode.

6.15 Alle schade, hoe ook genaamd, veroorzaakt door toedoen van door opdrachtgever gele-
verde goederen komen voor rekening van opdrachtgever.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen,
draagt Stulz generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke
oorzaak ook ontstaan, voorzover deze schade het bedrag van de door Stulz te verrichten werk-
zaamheden, of een evenredig deel daarvan overtreft.

7.2 Opdrachtgever is gehouden Stulz schadeloos te stellen voor- en te vrijwaren tegen alle
vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Stulz instellen terzake van schade ont-
staan door of met het geleverde, waaronder schade door verontreiniging door bij werkzaamhe-
den van Stulz vrijkomende materialen.

7.3 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of
meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk
aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende
verplichting.

7.4 Stulz verplicht zich de van opdrachtgever ontvangen tekeningen/ontwerpen als een
goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan
door brand, diefstal of breuk e.d. voorzover niet door de verzekering gedekt.

7.5 Stulz aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ont-
staan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van
buiten komende oorzaken.

7.6 In geval er graafwerkzaamheden plaats dienen te vinden stelt Stulz zich van tevoren op
de hoogte van de ligging van de gebruikelijke kabels. Onder gebruikelijke kabels wordt verstaan
de kabels van gas, water, elektra, KPN of andere telecombedrijven, stadsverwarming en/of
C.A.I. bedrijven. Stulz aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor eventuele schades aan
kabels, anders dan voornoemd.

8. VERHUUR

8.1 De huurtijd vangt aan op de datum van aflevering van het gehuurde of, indien zulks uit-
drukkelijk met de opdrachtgever is overeengekomen, op het moment waarop het gehuurde
met eigen vervoer van Stulz aan het adres van de opdrachtgever is afgeleverd. De huurtijd ein-
digt op de datum waarop het gehuurde door Stulz is terugontvangen, echter met dien verstan-
de dat indien het gehuurde binnen de overeengekomen huurperiode wordt teruggeleverd, de
volledige huursom over de gehele overeengekomen huurperiode verschuldigd is.

8.2 Het verhuurde zal door Stulz in goede staat worden afgeleverd. De opdrachtgever is
gerechtigd het gehuurde voor aflevering te keuren of te doen keuren. Indien opdrachtgever van
dit recht geen gebruik maakt, wordt het verhuurde geacht in goede staat en volledig te zijn
afgeleverd.

8.3 Stulz zal het verhuurde mede ten gunste van de opdrachtgever verzekeren tegen verlies
of beschadiging, maar niet tegen schade veroorzaakt door nalatigheid of verkeerd gebruik aan
de zijde van de opdrachtgever, voor welke schade de opdrachtgever volledig aansprakelijk is.
Voor schade die door de verzekering wordt gedekt, geldt te allen tijde een eigen risico van €
250,-- per schade, waarvoor opdrachtgever aansprakelijk is.

8.4 Het verhuurde zal onder alle omstandigheden onvervreemdbaar eigendom blijven van
Stulz. Indien opdrachtgever zich niet houdt aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden
heeft Stulz het recht het huurcontract tussentijds te ontbinden, het verhuurde weder in bezit te
nemen en tot invordering van de huursom over de gehele overeengekomen huurperiode over
te gaan.

8.5 Overschrijding van de overeengekomen huurtermijn is alleen geoorloofd indien Stulz
daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. In geval van overschrijding van de huurtermijn
is opdrachtgever per dag een vergoeding verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen
dagprijs.

8.6 De opdrachtgever is -zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe zijdens Stulz- niet
gerechtigd zijn rechten uit de huurovereenkomst voortvloeiende aan derden over te dragen. De

opdrachtgever ontleent aan de huurovereenkomst slechts het recht om persoonlijk van het
gehuurde gebruik te maken op de aangegeven locaties, tenzij schriftelijk anders is overeenge-
komen.

8.7 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade en/of beschadigingen aan alsmede
diefstal en/of vermissing van het gehuurde.
8.8 Indien het gehuurde of onderdelen daarvan geheel verloren gaat of onherstelbaar
beschadigd wordt, zal de opdrachtgever aan Stulz een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan de
aanschafkosten van vervangende apparatuur alsmede de kosten van de vervanging.

8.9 Het is opdrachtgever niet toegestaan aan het gehuurde enig onderdeel te wijzigen, te
veranderen of te repareren en andere dan door Stulz voorgeschreven materialen te gebruiken.

8.10 In geval van verlies, vermissing, schade of enig gebrek aan het gehuurde zal opdracht-
gever onmiddellijk en op de snelste wijze Stulz inlichten.

8.11 Opdrachtgever zal Stulz te allen tijde in de gelegenheid stellen het gehuurde te inspecte-
ren. Tevens behoudt Stulz zich het recht voor het gehuurde terug te nemen voor technisch
onderhoud en inspectie.

8.12 Na beeindiging van de huurovereenkomst is de opdrachtgever verplicht het gehuurde in
onbeschadigde staat terug te leveren aan Stulz. De teruglevering moet vergezeld gaan van een
gespecificeerde schriftelijke opgave van de gehuurde materialen. Deze opgave is voor Stulz niet
bindend. Stulz zal binnen veertien dagen na de teruglevering de verhuurde materialen inspecte-
ren, desgewenst in aanwezigheid van de opdrachtgever, en zal na de inspectie de opdrachtge-
ver schriftelijk opgave doen van manco's en beschadigingen. Stulz is gerechtigd de terugont-
vangen goederen zelf te (doen) herstellen, indien zulks haar noodzakelijk voorkomt.Ten aanzien
van de tijdens deze inspectie geconstateerde gebreken en/of manco's gelden de boeken van
Stulz als bindend.

8.13 Indien opdrachtgever na afloop van de overeengekomen of verlengde huurtijd in gebre-
ke blijft het gehuurde geheel of gedeeltelijk op de overeengekomen plaats af te leveren, heeft
Stulz het recht het gehuurde of hetgeen daaraan ontbreekt onmiddellijk van de opdrachtgever
op te vorderen en voor rekening en risico van de opdrachtgever weg te (doen) halen, waarbij
opdrachtgever zich verplicht Stulz toegang te verschaffen tot de plaats(en) waar het gehuurde
zich bevindt.

9. REPARATIES

9.1 De aanbiedingen en offertes van Stulz ten aanzien van reparatie en reparatieduur zijn
vrijblijvend.

9.2 Stulz is gerechtigd, ongeacht het retentierecht, bij reparaties van grotere omvang, zulks
ter beoordeling van Stulz, van de opdrachtgever vooruitbetaling te verlangen.

9.3 Indien na uitvoering van de aan Stulz opgedragen werkzaamheden en kennisgeving
daarvan aan de opdrachtgever de desbetreffende goederen niet binnen een week na laatstbe-
doeld tijdstip is afgehaald, is Stulz gerechtigd om opslagkosten in rekening te brengen overeen-
komstig het bij Stulz daarvoor geldende tarief. Opslag geschiedt voor rekening en risico van de
opdrachtgever.

9.4 Bij reparatie wordt garantie verleend op de vervangen onderdelen, voorzover de fabri-
kant van de desbetreffende onderdelen hierop garantie verleent. Garantie op de reparatie zelf
strekt zich uit tot drie maanden na uitvoering van de reparatie.

9.5 De garantie op reparaties vervalt indien derden zonder voorkennis en toestemming van
Stulz werkzaamheden hebben verricht, die in verband kunnen worden gebracht met de door
Stulz verrichte (reparatie)werkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt
gedaan, tenzij de absolute noodzaak tot herstel zich heeft voorgedaan en kan worden aange-
toond aan de hand van de door de betrokken reparateur verstrekte gegevens.

9.6 Vervangen materialen en/of goederen worden alleen aan opdrachtgever ter beschikking
gesteld, indien deze zulks uitdrukkelijk wenst en deze wens voor de reparatie aan Stulz te ken-
nen geeft. In het andere geval worden de materialen eigendom van Stulz, zonder dat opdracht-
gever terzake enige vergoeding aan Stulz in rekening kan brengen.

10. LEASE

10.1 De eerste leasetermijn vangt aan bij ingebruikname (geheel beproefd en bedrijfsklaar)
van de airconditioning.

10.2 Stulz is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade door vertraging bij de afle-
vering van de airconditioning, noch voor schade door wanprestatie van de fabrikant, zoals m.b.t.
garantie of ten gevolge van verborgen gebreken.

10.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor de tijd van minimaal 12 maanden en kan
gedurende die tijd door geen van beide partijen worden opgezegd.

10.4 Stulz blijft eigenaar van de airconditioning met inachtneming van het hierna bepaalde.

10.5 Nadat opdrachtgever alle periodieke betalingen aan Stulz heeft voldaan gedurende de
looptijd van de overeenkomst, is opdrachtgever bevoegd jegens Stulz een koopoptie uit te oefe-
nen met betrekking tot de ter beschikking gestelde airconditioning door betaling aan Stulz van
een nader overeen te komen eindbedrag. Na betaling van bedoeld bedrag wordt opdrachtgever
eigenaar van de airconditioning met inbegrip van eventuele toevoegingen en vervangen onder-
delen.

10.6 Opdrachtgever is verplicht zijn voornemen om van bedoelde koopoptie gebruik te
maken uiterlijk drie maanden voor de afloop van de duur van de overeenkomst aan Stulz bij
aangetekende brief kenbaar te maken.

10.7 De overeengekomen maandvergoeding voor de ter beschikkingstelling van de aircondi-
tioning dient door opdrachtgever telkens op de eerste dag van elke maand bij vooruitbetaling
aan Stulz te worden voldaan.

10.8 Vanaf het moment van de oplevering van de airconditioning, is de airconditioning geheel
voor risico van opdrachtgever.

10.9 Stulz is verplicht de airconditioning behoorlijk te onderhouden; kosten komen voor haar
rekening.

10.10 Opdrachtgever is verplicht de airconditioning te verzekeren en verzekerd te houden
tegen schade door verlies, diefstal en beschadiging, o.a. ten gevolge van brand.

10.11 Opdrachtgever is te allen tijde verplicht Stulz toegang te verschaffen tot de ruimte, waar-
in de airconditioning zich bevindt ten einde zich haar onderhoudsverplichtingen na te kunnen
komen.

10.12 Stulz is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door de airconditioning aan perso-
nen en aan eigendom van derden en van opdrachtgever, behalve in geval van -en voorzover-
deze schade (mede) is veroorzaakt door nalatigheid of eigen grove schuld van Stulz.

10.13 Opdrachtgever vrijwaart Stulz tegen alle aanspraken van derden jegens Stulz terzake
van vergoeding van schade als bedoeld in het vorige artikel.

10.14 Het is aan opdrachtgever niet toegestaan de airconditioning al dan niet tot zekerheid aan
een derde in eigendom over te dragen.

10.15 Het is aan opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stulz het
gebruik van de airconditioning aan een derde over te dragen.

10.16 Opdrachtgever is verplicht te gedogen, dat door Stulz aan de airconditioning een kente-
ken wordt aangebracht, waaruit op voor derden kenbare wijze het eigendomsrecht van Stulz
kan blijken; opdrachtgever mag dit kenteken niet verwijderen tijdens de duur van deze overeen-
komst.

10.17 Opdrachtgever is verplicht tegenover derden, zoals beslagleggende schuldeisers, te
doen blijken van het eigendomsrecht van de airconditioning van Stulz, zodra het gevaar bestaat,
dat een derde de airconditioning gaat beschouwen als eigendom van opdrachtgever. Kosten,
gemaakt ter waarborging van de rechten van Stulz tegenover derden, komen voor rekening van
opdrachtgever.

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1 De eigendom van de te leveren goederen gaat -niettegenstaande de feitelijke afleve-
ring- pas op opdrachtgever over, zodra deze al hetgeen hij uit welken hoofde dan ook aan Stulz
verschuldigd is, aan haar heeft voldaan.

11.2 Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde goederen in het
kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien ver-
stande, dat hij op eerste verzoek van Stulz de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen
vorderingen aan Stulz zal cederen. Opdrachtgever verleent Stulz reeds nu voor alsdan onher-
roepelijk volmacht om tot inning van de desbetreffende vordering(en) over te gaan.

11.3 De goederen mogen door opdrachtgever niet in onderpand worden gegeven en even-
min strekken tot zekerheid van een vordering van een derde.

11.4 Stulz is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens hou-
ders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Stulz niet nakomt.
Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van €
500,-- voor elke dag, dat hij in gebreke blijft.

12. EIGENDOMSRECHT EN COPYRIGHT

12.1 Stulz behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte
ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.

12.2 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, tekeningen, schetsen en calcula-
ties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen
vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen.

13. BETALING

13.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een
maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Stulz of haar kre-
dietverzekeraar daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling
in termijnen vorderen. Stulz of haar kredietverzekeraar zijn gerechtigd, ongeacht de overeenge-
komen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens
de uitvoering van een opdracht te verlangen.

13.2 Behoudens het gestelde sub 2 dienen alle betalingen te geschieden binnen dertig
dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in gangbare Nederlandse munt.

13.3 Indien in een langere kredietgeving dan dertig dagen na factuurdatum wordt toege-
stemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbe-
drag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van
opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtge-
ver tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en
voorzover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de
wettelijke rente berekend.

13.4 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Stulz moet maken ter
effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen ten-
minste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 50,--.

13.5 Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door Stulz doet uitvoeren, zal
opdrachtgever op eerste verzoek van Stulz zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op
derden aan Stulz cederen. Opdrachtgever verleent Stulz reeds nu voor alsdan onherroepelijk
volmacht om tot inning van de desbetreffende vordering(en) over te gaan.

13.6 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 3 van dit hoofdstuk is
bepaald, heeft Stulz het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de
opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door Stulz te bepalen gedeelte van de
overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een over-
eengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien Stulz aanleiding
ziet zulks te verlangen.

13.7 Stulz is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat eventuele reeds verzon-
den deelfacturen zijn voldaan.

14. GESCHILLEN

14.1 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

14.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Stulz is uitsluitend het Nederlands Recht van
toepassing.

14.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de
Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende
en rechtsprekende lichamen.

15. SLOTBEPALINGEN

15.1 Voorzover niet strijdig met deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing de Leverings-
en Betalingsvoorwaarden van de NVKL, dewelke met deze voorwaarden een onverbrekelijk deel
vormen, als waren zij letterlijk hierin opgenomen.

15.2 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uit-
sluitend bij Stulz.


