ALGEMENE aanbiedings-, verkoop-, leverings-, betalings-,
installatie-, onderhouds- en reparatievoorwaarden
Algemene bepalingen.
Artikel 1 Werkingssfeer en definities
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
(rechts)handelingen van Buysse koeltechniek, zoals aanbiedingen,
overeenkomsten of aanvaardingen van opdrachten in het kader van
(raam)overeenkomsten, en prevaleren óók boven de algemene
voorwaarden van de klant indien Buysse koeltechniek de toepasselijkheid
daarvan niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een verwijzing door de klant
naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door
Buysse koeltechniek niet aanvaard.
2. Naast en in aanvulling op het bepaalde in lid 1 zijn deze algemene
voorwaarden van toepassing indien de klant de gelding ervan in eerdere
overeenkomsten met Buysse koeltechniek heeft aanvaard.
3. De klant aanvaardt de gelding van deze algemene voorwaarden op alle
toekomstige transacties met Buysse koeltechniek.
4. Werk: het totaal van de tussen de consument en Buysse koeltechniek
overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door Buysse koeltechniek
geleverde materialen;
Meer- en minderwerk: door de consument gewenste toevoegingen aan
respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden
tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom;
Onderhoud: alle periodieke werkzaamheden die gericht zijn op
bedrijfszeker en veilig gebruik van de installatie;
Service: het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en/of
verhelpen van de oorzaak van een onverwacht opgekomen gebrek zoals
bijvoorbeeld storing, verstopping of lekkage;
Onderhoud/serviceabonnement: de overeenkomst die Buysse koeltechniek
verplicht tot het geregeld verrichten van onderhoud en/of service aan een
installatie;
Stelpost: een als zodanig in het aanbod c.q. de overeenkomst
aangeduid bestedingsdoel met een daarbij genoemd geldbedrag,
dat in de aanneemsom is begrepen en ten laste waarvan nader in
de overeenkomst beschreven uitgaven worden gebracht, waarbij
het geldbedrag op een zodanig niveau moet zijn gesteld dat
het bestedingsdoel met het genoemde geldbedrag kan worden
gerealiseerd;

De hier bedoelde eisen omvatten eisen die voortvloeien uit het normale
gebruik waarvoor de installatie bestemd is, alsmede de eisen die
voortvloeien uit het bijzondere gebruik dat van de installatie zal worden
gemaakt, doch uitsluitend voor zover die laatste
eisen in de overeenkomst schriftelijk zijn vastgelegd.
5. Buysse koeltechniek zal schade aan de installatie of enig deel daarvan
die tijdens en door of in verband met de uitvoering van de
Werkzaamheden voor de oplevering is ontstaan voor eigen rekening
herstellen, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt of het
anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt,
onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de
Overeenkomst of de wet.
6. Buysse koeltechniek is verplicht om alle gegevens van de klant
vertrouwelijk te behandelen, voor zover deze gegevens als zijnde
vertrouwelijk aan Buysse koeltechniek bekend zijn gemaakt, en er voor te
zorgen dat zijn personeel die vertrouwelijkheid respecteert.

Artikel 5 Verplichtingen van de klant
1. De klant zorgt er voor, dat Buysse koeltechniek tijdig beschikt over de
vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen die
noodzakelijk zijn voor de opzet van de werkzaamheden of het gebruik van
de installatie en waarvan is overeengekomen dat die door of namens hem
ter beschikking zullen worden gesteld
2. De klant zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang
tot het terrein, het gebouw en de locatie waarop of waarin de
werkzaamheden moeten worden verricht, voor schone, veilige en gezonde
omstandigheden, alsmede geschikte bergruimte aldaar.
3. De klant is buiten de werktijden van de technisch aannemer
verantwoordelijk voor de goederen en eigendommen van de technisch
aannemer, zoals materialen, werktuigen of gereedschappen, die op het
werk zijn aangevoerd.
4. De klant voldoet de door hem aan Buysse koeltechniek verschuldigde
bedragen volgens de overeengekomen betalingsregeling ook wanneer
de klant recht heeft op schadevergoeding.

Artikel 2 Aanbieding

Artikel 6 Onvoorziene omstandigheden

1. De aanbieding van Buysse koeltechniek is vrijblijvend: hij kan zijn
aanbieding nog vlak na ontvangst van de aanvaarding daarvan herroepen
tenzij die aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat en de termijn nog
niet is verstreken.
2. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen,
beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet
bindend.
3. De klant dient de informatie uit de aanbiedingsdocumenten vertrouwelijk
te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik
door derden aanwenden of aan derden bekend maken.
4. Indien op basis van de aanbiedingsdocumenten geen overeenkomst tot
stand komt, dienen al deze documenten op eerste verzoek van de
installateur terstond door de klant en voor zijn rekening en risico te worden
geretourneerd aan het adres van Buysse koeltechniek.
5. Indien op basis van een aanbieding van Buysse koeltechniek geen
overeenkomst tot stand komt heeft Buysse koeltechniek ten laste
van de klant recht op een redelijke vergoeding van de aan zijn
prijsaanbieding verbonden kosten, zoals de kosten van ontwerpen of
begroten,
conform artikel 7:405 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Betaling van
de verschuldigde aanbiedingskosten vindt plaats binnen 2
weken na de datum van de betreffende factuur.

1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doet Buysse
koeltechniek hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de consument.
2. Indien Buysse koeltechniek de consument niet kan bereiken, dient hij
het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheid
onmiddellijk handelen vereist.
3. Eventuele extra kosten die Buysse koeltechniek moet maken in verband
met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en
die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de consument
worden vergoed.

Artikel 7 Overmacht
Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen onmogelijk
door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze
gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen
vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle voor de werkzaamheden bestemde goederen, zoals materialen of
onderdelen, worden eigendom van de klant nadat deze aan al zijn
financiële verplichtingen uit de overeenkomt heeft voldaan, met inbegrip
van hetgeen de klant wegens zijn tekortschieten in zijn verplichtingen
verschuldigd mocht worden.

Artikel 3 Overeenkomst
1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, is de leverancier
eerst gebonden na schriftelijke aanvaarding zijnerzijds van de opdracht en
na ontvangst van de vooruitbetaling bij opdracht.
2. Indien overeengekomen is in gedeelten te leveren en te berekenen,
wordt ieder gedeelte voor zover niet het tegendeel uit enige bepaling
voortvloeit, als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd, in het
bijzonder wat betreft de bepalingen omtrent betaling en garantie.

Artikel 4 Verplichtingen van de installateur
1. Tenzij in de overeenkomst iets anders is bepaald, dient Buysse
koeltechniek verzekeringen aan te gaan, een en ander voor zover dit naar
de aard en omvang van de werkzaamheden en volgens de conventies in
de branche nodig en gebruikelijk is.
2. Buysse koeltechniek zal zich naar beste vermogen inspannen om de
werkzaamheden uit te voeren; de reikwijdte van zijn verplichtingen
is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng en invloed van de
klant c.q. van de door of namens de klant ingeschakelde derde(n).
3. Buysse koeltechniek is verplicht datgene te doen wat naar de aard van
de overeenkomst door de wet, de eisen van redelijkheid en billijkheid
of het gebruik wordt gevorderd.
4. Buysse koeltechniek is verplicht de werkzaamheden zodanig te
verrichten dat de installatie voldoet aan de uit de overeenkomst
voortvloeiende eisen.

Artikel 9 vooruitbetaling / zekerheid
1. Buysse koeltechniek is gerechtigd bij een opdracht voor ten hoogste
50% van het eindbedrag vooruitbetaling te verlangen op voorwaarde dat hij
hiervoor voldoende financiële zekerheid stelt als de consument daarom
verzoekt.
2. Buysse koeltechniek kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid
bedingen van de consument.
3. Na het sluiten van de overeenkomst kan Buysse koeltechniek zekerheid
bedingen indien hij goede grond heeft te vrezen dat de consument zijn
betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de consument
in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de
installateur gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, voor
zover dit gerechtvaardigd is.

Artikel 10 Termijnen
1. Buysse koeltechniek kan niet eerder gehouden worden om met de
uitvoering van zijn werkzaamheden aan te vangen, dan nadat alle
daarvoor noodzakelijke informatie, gegevens of goederen in zijn bezit zijn
en hij de overeengekomen termijnbetaling heeft ontvangen.
2. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen gebeurt in
evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat
geval telkens plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de
rekening.
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3. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en Buysse koeltechniek
zijn verplichting terzake van de voortzetting van het werk niet nakomt,
heeft de consument de bevoegdheid zijn betaling van een termijn op te
schorten.

Artikel 11 Schorsing, ontbinding en opzegging
1. De klant is bevoegd de werkzaamheden te schorsen. Hij is verplicht dit
schriftelijk en onder vermelding van de gronden mee te delen en
met bekwame spoed met Buysse koeltechniek in overleg te treden omtrent
de gevolgen.
2. Worden de werkzaamheden of enig deel daarvan geschorst of vertraagd
en is dit Buysse koeltechniek niet toe te rekenen, dan is de klant
verplicht om, berekend naar de stand van de werkzaamheden, aan Buysse
koeltechniek alle verrichte werkzaamheden te vergoeden, alsmede
alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit
verplichtingen die Buysse koeltechniek reeds is aangegaan met het oog op
de verdere vervulling van de overeenkomst, berekend vanaf het moment
van het intreden van de schorsing of vertraging.
3. Indien de klant surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van
faillissement is verklaard of in de nakoming van de overeenkomst is
tekortgeschoten, is Buysse koeltechniek gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden.

Artikel 12 Prijs en betaling
1. In de tussen partijen overeengekomen bedragen en in de in deze
algemene voorwaarden genoemde bedragen is de omzetbelasting niet
begrepen.
De klant vergoedt de door Buysse koeltechniek in het kader van de
overeenkomst verschuldigde omzetbelasting.
2. Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op een normale werkweek van
maandag tot en met vrijdag.
3. Betaling vindt plaats zonder inhoudingen of verrekening, voor zover niet
anders is overeengekomen, binnen 2 weken na de datum van de
betreffende factuur.
4. Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde
kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare facturen
die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling
betrekking heeft op latere facturen.

Artikel 13 De eindafrekening
1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient Buysse koeltechniek
bij de consument de eindafrekening in.
2. In geval van toepassing van de prijsvormingsmethode aanneemsom
bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de
oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of
minderwerk.
3. In geval van toepassing van de prijsvormingsmethode regie bevat de
eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de
kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven, en van de
overige kosten. Heeft Buysse koeltechniek een richtprijs genoemd, dan
mag de richtprijs met niet meer dan 15% worden overschreden, tenzij
Buysse koeltechniek de consument tijdig heeft gewaarschuwd voor een
grotere overschrijding van de richtprijs.
4. Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen 14 dagen na
ontvangst van de rekening.
5. Werkzaamheden op regie basis worden per half uur afgerend met een
minimum van 1 uur.

3. Buysse koeltechniek is na verloop van de termijn van 14 dagen bevoegd
zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan
hem verschuldigde bedrag. Indien Buysse koeltechniek hiertoe overgaat,
zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid
voor rekening van de consument.
4. Buysse koeltechniek blijft de eigenaar van de materialen,
totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 16 Aansprakelijkheid en garantie
1. Buysse koeltechniek staat ervoor in dat het opgeleverde werk
beantwoordt aan de overeenkomst. Buysse koeltechniek staat er
bovendien voor in dat het werk die eigenschappen bezit die, alle
omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig
zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is
overeengekomen.
2. Indien zich na oplevering van het werk een tekortkoming openbaart
die maakt dat het werk niet beantwoordt aan de overeenkomst zoals
omschreven in het eerste lid, geldt - onverminderd de rechten die de
wet de consument toekent - het bepaalde in het volgende lid.
3. Treedt de tekortkoming aan de dag binnen 12 maanden na de
oplevering van het werk, dan wordt vermoed dat het werk bij oplevering
niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. Buysse koeltechniek zal in
dat geval kosteloos de tekortkoming verhelpen, tenzij hij aantoont dat de
tekortkoming hem niet kan worden toegerekend.
Van een toerekenbare tekortkoming is in elk geval geen sprake indien:
- gebreken aan de installatie niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt
werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk
aan Buysse koeltechniek zijn gemeld;
- gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik
of verzuim van de consument die de opdracht heeft gegeven of zijn
rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;
- het gebrek geen gevolg is van het werk;
- gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming
van Buysse koeltechniek door de consument aan een derde opdracht is
verstrekt van welke aard dan ook om aan de installatie voorzieningen
te treffen, dan wel wanneer door de consument zelf zodanige
voorzieningen zijn getroffen, met dien verstande dat de garantie
niet vervalt als dat gezien de aard en omvang van de getroffen
voorzieningen niet gerechtvaardigd is;
- gedurende de garantieperiode geen controle en periodiek onderhoud
wordt verricht aan de installatie die onderhoud behoeft;
- de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan,
tenzij hij gebruik maakt van het recht de betaling op te schorten, met dien
verstande dat de garantie niet vervalt in het geval de consument geen
enkel verwijt kan worden gemaakt van het niet tijdig betalen;
- de consument geen zorg draagt voor een zodanig beheer van de
installatie dat verlies van koudemiddel gedurende het gebruik wordt
voorkomen.

Artikel 17 Intellectuele eigendom
1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan de klant
geleverde goederen, gegevens en (technische) informatie blijven
berusten bij Buysse koeltechniek.
2. De door Buysse koeltechniek aan de klant afgegeven documenten,
zoals ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen of bestekken
worden eigendom van de klant en mogen door hem worden gebruikt met
inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op
het gebied van de intellectuele en industriële eigendom, nadat de klant aan
zijn financiële verplichtingen jegens Buysse koeltechniek heeft voldaan.

Artikel 14 In gebreke blijven van de klant
1. Ingeval de klant de op hem rustende verplichting om goederen tijdig op
de overeengekomen plaats van aflevering af te nemen niet nakomt
of niet zal nakomen, is Buysse koeltechniek bevoegd om deze goederen
voor rekening en risico van de klant op te slaan of op een geschikte wijze
te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen, mits
hij de klant heeft aangemaand om de goederen alsnog binnen 5
werkdagen af te nemen. Buysse koeltechniek is bevoegd het aan de klant
uit te keren overschot te voldoen door verrekening,
ook gedurende diens surséance of faillissement.
2. Alle werkelijk door Buysse koeltechniek gemaakte kosten om tot
voldoening van verschuldigde facturen te geraken, zowel gerechtelijke
als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de klant.

Artikel 15 Niet nakomen betalingsverplichting
1. Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder
enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Buysse
koeltechniek na het verstrijken van de betalingsdatum een
betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem
alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze
betalingsherinnering te betalen, met vermelding van de verschuldigde
buitengerechtelijke incassokosten ten gevolge van niet betalen binnen
de hiervoor genoemde termijn.
2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan Buysse koeltechniek rente
in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum tot de dag
van ontvangst van het verschuldigde.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de Overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit
voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.
2. Elk geschil tussen Buysse koeltechniek en de klant, zal met uitsluiting
van de gewone rechter worden beslecht door arbitrage overeenkomstig
de statuten van de Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en –
Handel.
3. In afwijking van het voorgaande lid is Buysse koeltechniek bevoegd het
geschil te laten beslechten door de krachtens de Wet bevoegde
(gewone) rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van de
technisch aannemer.

Artikel 19 Uitvoering van de Werkzaamheden
1. Buysse koeltechniek spant zich gedurende de onderhoudsperiode naar
vermogen in om met preventieve onderhoudswerkzaamheden
de kans op het optreden van storingen op een acceptabel niveau te
houden en, voor zover overeengekomen, met correctieve
onderhoudswerkzaamheden storingen op te heffen.
2. Na voltooiing van de onderhoudswerkzaamheden verzoekt Buysse
koeltechniek de klant om de opdracht voor voltooid te ondertekenen.
4. Buysse koeltechniek stelt de klant tevoren in kennis van het tijdstip
waarop de onderhoudswerkzaamheden zullen worden verricht.

