ALGEMENE LEVERINGS- VERKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN
H.P.W. Spuittechnieken v.o.f.
Bovendijk 198, 3045 PD Rotterdam
K.v.K Dossierno. 24372932 te Rotterdam
* Nader te noemer als: HPW *
Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwoorden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van HPW, overeenkomsten tot levering en/of het verrichten van diensten alsmede
het leveren en opleveren van goederen en middelen, tenzij anders is overeengekomen met HPW.
Eventuele verwijzingen van anderen worden niet aanvaard door HPW.
Artikel 2 Offertes en/of aanbiedingen
Alle aanbiedingen en/of offertes zijn - tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen - geheel vrijblijvend en niet bindend.
Artikel 3 Overeenkomsten en prijzen
Overeenkomsten en/of prijzen gemaakt zowel mondeling als schriftelijk zijn voor de opdrachtgever bindend tenzij door of met HPW anders is
overeengekomen. Eventuele wijzigingen anders dan het overeengekomene dienen eerst door HPW goed gekeurd te worden, voordat deze in
de overeenkomst worden opgenomen. HPW alsmede de opdrachtgever is te allen tijde vrij om van de werkzaamheden en/of de levering af te
zien doch nooit zonder opgaaf van reden. De opdrachtgever verplicht zich dan wel om de door HPW gemaakte kosten te vergoeden, de arbeid
tegen een redelijk uurloon alsmede de kosten gemaakt aan apparatuur en/of middelen. De prijzen van HPW zijn netto en zonder korting tenzij
anders is aangegeven.
Artikel 4 Levering en/of zekerheidstelling
Levertijden zijn vrijblijvend en worden alleen voor zover mogelijk precies aangegeven, HPW is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge
van, of door de levering van, middelen en/of goederen alsmede diensten. Bij overschrijding van de levertijd of bij ingebrekestelling kan geen
aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding.
Artikel 5 Betaling
Indien er geen betalingstermijn is afgesproken zal de volledige betaling van het factuurbedrag geschieden binnen 2 weken na de factuurdatum.
Artikel 6 Wanprestatie van de opdrachtgever
Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen voldoet zal HPW over het factuurbedrag een
vertragingsrente rekenen van 3% per maand vanaf de factuurdatum. Eveneens zal HPW de nog lopende overeenkomsten met de opdrachtgever
opschorten. Wanneer HPW genoodzaakt is een (na 3 maanden) onbetaalde factuur aan derden uit handen te geven ter incasso is HPW
gerechtigd aan de debiteur een vergoeding te berekenen voor de hiervoor gemaakte kosten, van tenminste 25% van de factuurwaarde (met een
minimum van € 400, =). Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet geheel aan zijn verplichtingen voldoet is HPW gerechtigd om van de
opdracht af te zien zonder verdere gevolgen.
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
HPW blijft eigenaar van de geleverde goederen en/of middelen zolang de factuur niet is voldaan.
Artikel 8 Overmacht
HPW is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van overmacht in de ruimste zin van het woord.
Onder overmacht wordt verstaan, storingen van materiaal alsmede werkstakingen, weersinvloeden, transportmoeilijkheden, etc.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van HPW strekt niet verder dan tot het bedrag ter hoogte van de factuur of het bedrag waarvoor deze is verzekerd.
De opdrachtgever is gehouden de objecten waarop de opdracht betrekking heeft te verzekeren tegen brand, storm en glasbreuk alsmede de
gewassen in zijn bedrijf. HPW is dan ook niet aansprakelijk voor glasbreuk tenzij duidelijk is dat deze moedwillig is aangebracht.
HPW is niet aansprakelijk voor schade gemaakt tijdens of ten gevolge van het uitvoeren der werkzaamheden, alsmede schade en/of
verontreiniging ten gevolge van het gebruik van middelen, zuren en schoonmaakmiddelen waarom de opdrachtgever heeft gevraagd en/of in de
overeenkomst is omschreven.
Artikel 10 Klachten
Klachten uit welke hoofde dan ook dienen, door de opdrachtgever/afnemers, binnen een redelijke tijd (5 werkdagen) schriftelijk bij ons te worden
ingediend. Als de klacht gegrond blijkt te zijn zal HPW te allen tijde, mits mogelijk, en in overleg met de opdrachtgever ervoor zorgdragen
dat de geleverde arbeid /middelen of materialen alsnog op de juiste en in de overeenkomst omschreven manier worden
opgeleverd.
Artikel 11 Garantie
Op de door HPW geleverde goederen/materialen wordt alleen maar garantie gegeven zoals die door de desbetreffende leverancier aan HPW
wordt verleend.
Artikel 12 Geschillen
Ten aanzien van geschillen, die rijzen ten gevolge van of in verband met de door ons gesloten overeenkomsten, zal uitsluitend de ter
vestigingsplaats van HPW bevoegde rechter zijn, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

