
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GEBR. DE BONDE BV
gevestigd te 4112 NA Belsichern, Sma r ernseweg 25

Van toepêssing op door haar n het kader vên haar bedrjlísvoer ng met derden te s Lriran overeenkoÍnsten en gedcponeeÍd bil de Karner vên Koophandet en Fabricken te T e
op l6l!n 1997 onder nummcr00l172

ART ] TOEPASSELIJKHE]D

l.Eka rechtsbetÍekking tussen GEBR DE RONDE BV, hieÍna te noemcn
gebruiker, en dc wedeÍpaÍtij wordt u ts Lritcnd beheerst door de ondeÍhavige

2 Event!ee afwilkcnde voon|]aarden die dooÍ de wederparti woÍden
gchanteeÍd zijr voor de gebruiker sechrs bindcnd indier er vooÍ zovcr de
gebrrikerzch daar schrfte jk mcc akkoord heeft veÍkaard

ART 2 AANBIEDINGEN

1 Alie aanbiedingen zrln 30 dagen !e dig, tenzi hct aanbiedingen van ptanten
betrcÍt, deze zln 8 dagen gcdg Afwtkinger hervan worrlen door de
gebÍu keÍ Lrildrlrkkelik in de aanbiedlng veímeld De eanbiedingen ztn
gabêseeÍd op gegevens door oi namens de wedeÍpaft! vcrsÍckt

ART 3 OVE REE N KOI\4STE N

LLen ovcreenkofist met de gebruiker komt eeÍst tot stand nadat zi eef
opdracht schÍiítelrlk hceft aanvaard. respectieve ik heeft bevesttgd.

2 De gebrlriker is bêvoeqd nd en zll dit noodzakel!|k dên wel lvenset!k acht
voor de jLr ste uitvoeÍ ng van dc êan haar verstÍekte opdÍacht, bil U tvoeÍ nq
dr oê ovêÍêêlko- Ll" ,\""'"nde.o len rrnoè

wederparllj zulen woÍden dooÍbeíekend conform de veÍstrekte prisopgêve.

ART.4 LEVERING EN LEVÊRIIJD

I De in de aanbiedingen, bevestigingen en oveÍeenkomsren genocmde
op evcÍ ngsteÍmllnen zulen naêr beste llelen worden opgcgeven en zul en
zovee molteltik n achl worden genomen Brj cxccssieve overschrÍding van
de leverlid za de gebruiker n nader ovcr eg treden met de wederpêrrrl.

ART 5 VERPL CNT NGEN PARTIJEN

1 TenzU Litdrukke!k schrilel!k anders ls ovcreengekomen. dient dc
wederpêÍ! ervoor zorg te dragcn dat het werk dooÍ de gebrLriker kar
worden ! tqevoerd en qeen vcrtraqinq ondervindt.

2 De gebru ker js gchoLrder het aangenomên werk goed en deuqdciik naar
d. ono.l qêr . r ' oó ov oêr.o- - t t- vo- ên -.t w" . "r d; tvo-,i rg
daarvan zin voor verantwooÍde Ljkhcid van de gebruiker met ingang van de
dalum van aanvang tot cn rnet de datum van oplevaÍing

3 Het werk wordt êls goedgekeurd bcscholwd
a wanneeí de gebruker aan de wedeÍpartij schrítc ijk dên We mondetnq

hê r,r\ rêór oóq..o- ., ro.ror.oo.rovd'1t "lw"11pr1-6-6,.po r1-":
werk hcêÍt goedgekeurd;

b na veÍloop van 8 dêgen nadat de gebruiker schrfte ik aar de wederpa t
heeft mcdegedeeld dat het o,erk voltooid is en de wedeÍpanÍ heeft
nêgel.ten werk b nnen d:e rerrn in opte ncmen.

4 Klcrne gebreker zulcn dooÍ de gebÍu keÍ zo spoedg mogetijk worcten
hersteld en kunnen geen reden toi ontho!d nq van dê qoedkeuÍ rq door de
\r, d^,0. rt oo -/êtê | Bêr . rdêr ,êt , - vooÍ q. -oênda
kene gÊbreken is de gebruiker slechts gehouden rot zo spoedg mogeljk
hcÍstel van !ebreken dic binnef 14 dagen na op êver ng schrftetllk tc hêÍen
kenris zLjn gebracht De aan deze werkzêarnheden verbonden kosten zin
voor rckening van de wedcrpêÍtil, tenzi de oorzaak van .le gebreken aan dê
gebtu keÍ valt toe te rêkenen

ART 6 PR JZEN

l.Tcnz|| !itdrukkel!k schriitelLJk anders is ovcreenqekomen, z n de.looí de
a b r i,. ooqêoê ên p.,.?,ó.r ..1. Lrêt orn,/- u-ta I rq o- qêor(p- d op
tljdens de offerte, respectieve!jk orderdat!m qetdende hooqte van de
rlkoopprj,.ê, o-ên oorhoj ov- ,êrd t","4 -.Lt r"l
assurant eprernies en êndêre kOsten.

2 n gevêl van verhog ng vên eén of meer van deze factoren, is rle gebruiker
ge.echt gd riê orderpr!s d enoverecnkomstig te verhogcn, een en andeÍ mer
inachtnem ng van de cventuee terzake bestaande wette ijke voorschÍiitenl
mel die verstandc echter dat Íeeds bekende toekomstige prtsveÍhog ngen
blj dc.oíderbevestigingen moeren worden vermetd.

ART 7 Ë GENDOMSVOO RB EHOU D

l Ale door dc.gebrliker geleverde zaken btlven lot op het moment van
voledige betalng van a hêar vorderingen uit wetka hoofde dar ook op de
wedeÍpadi, met inbegÍip van Íente lrn koslen, e gendom van de gebruiker.

2 Dc wedeÍpa(i is tor voldoening van de tegenprestate niet bevoegd de
zaken geheel oÍ gedeelte ijk aan derdcn to verpêfden of de eigendom
daarvan over te dÍagen

3 n geval vaf niet bctalng van een opvorderbaar bedrag, schors ng van
betaling, aanvraag van bera inq of iqu darie van zêken van
de wedeÍpê(i .dan wel van beendigng van de ondeÍnem ng. za de
gebÍLiker het recht hebben om zonder in gebreke ste ifg en zondeÍ
rcchter íke tlssenkomsr de oíder of het gedeehe daaruan dat nog ge eveÍd
moet worden te annu eÍen en het mogelilk geleverde, nog niet ol niel geheet
betaa de, a s haar e gendom teÍug te vordeÍen, onder verÍekening van het
eventueel reeds betêa de, doch onvcrminderd hêaÍ rechten om vergoedtnq
le verlangên vooÍ eventueel vcrlies of schade. ln die geva en s eke
voÍdeÍiÍrg welke de gcbr! keÍ ten Laste van de wedêrpêrti heeit neens en
dadel!k ope sbaêr

ART 8 OVERI/]ACHT

1 OndeÍ overmácht wordt ten deze verstêan elke van de wil onaÍhanketike
orïstandigheid waardoor nakom ng van de ovcreenkomst redetljkeÍwljs van
de gebru kcr net kan woÍden gcvraêgd Onder overmacht woídt !n iedeÍ
geva begÍepen: oonog, oorlogsgevaar, blrrgerooroq opÍoer, wateÍsnood,
Íansporrmoeil4kheden. brand, iedere vorm van weersinvtoeden op het
gelevefde, overhe dsÍraatrege en waarondcr in ieder qeva in- en
uitvoerverboden.

2 nd en dc oveÍrnacht van tilde tkc aard zal z!jn. heeft de gebÍu keÍ het recht
de LlivoeÍing van dc ovareenkomst zoang op te schorten totdêt de
omsland ghe d dic de oveÍmacht opleveft zch nlet meeÍ vooídoet

3 n geva vên bllvende oveÍmacht heeÍt de gebÍL ker het Íechr om te haíen
keuze en zondêr een rechterlijke iusscnkomst de Lritvoering van de
ovcreenkonrst op te schorten, dan wal de overeenkomst gehee oÍ ten dete
a s oÍrtbonden te bcscholwen zondeÍ dat de gebrlriker dêaÍdooÍ tot en ge
schadcvergoed n9 gehouden zal zljn De gebÍLrikeÍ is asdan gerechtigd
bela ing te vorderen van de pÍestaties die blj de !tvoering van de
betreÍÍende overeenkornst zijn verricht, voordat de
overmêchlveroorzakcnde omstandighe d s gebleken.

ART 9 AANSPRAKEL]]KHEID

1.De aansprakellkheid var de gebruiker za nimmer meer belopen dan her
totale ÍactuuÍbedÍag van de betÍefterde opdÍacht.

2 ln geva van aannern rg s de gebÍu keÍ sechts aansprake ik voor schade
aan hel werk, hulpwlrÍkan, nratereel en mateÍiaal voor zover veTooTzaakt
door foLtievc consÍucties en/of bewerk ngen dooÍ de gebru ker of n
opdracht van de gebÍu ker door deíden gemaakt

3 Eventle e reclamas worden door de gebruiker s echls n behêndeing
genomen indien zll haar rechtstÍeeks binnen 14 dagen na p aatsvinden van
het ieit schÍiftel!k hebben bcre kt, ondeÍ nauwkeurge opgave van de aard
en de grond van de k achten Reclames ovcÍ Íacturen dienen eveneens
schríte ljk te worder ingediend en wel binnen 14 dagen na de
veÍzenddatLm van dc Íêcluur.

ART 1O BETALING

1. Betaling dienr netto te geschieden zondeÍ eniqe koninq oÍ schuldverqe iik nq
'oc loÍl .q ol ovr írdlrro oo dê ooot dê g-oÍ l- dd rg.w /êr oanh

of girorekening binnen 30 dagen na ÍactlLrrdatlm De dooÍ de banken
aêngegeven va uradaturn is bepêlend er wordt derhalve ats beta ingsdatum
aangemerkt.

2. E kc bcta ing var de wederpartij stÍekt pÍimaÍ reÍ voldoening van de door
hem veÍschuldgde interest, alsmede van dc dooÍ de qebÍuiker qemaakte
''\odêr rq \o êrór'o ddrrslrduêko ê FrwoÍoFroddn. rm.rdê-rcl
oêb ê.ts oo dn o to tê ooê1\td, IoF voto i q

3 n geval dat
ê de wedeÍparlÍ in slêat van failissemcnt wordt veÍk aald , iot

boedelêÍstand overgaat oíwci een veÍzoek iot het verkijgen van
suÍsearce van betaling nd en1, dan we besag op het gehee of een
gcdcelte van z!n veÍmogen wordt geegdl

b. de wedeÍparr! konrt te overl!den of onder c!rare e wordt geste d;
c.cle wcdcÍpaít! overgaat tot staking of oveÍdrachr van zijn bedijÍ of een

beiangÍtk gedeellc daarvan, dan we oveÍgaat tot w!]zig ng ln de
doelste lingen van zijn bedÍljfl

d. de wcderpaÍti filaar een fact!uíbedÍag of een gedeelte daaÍvan binncn
de daatuoor geslelde termln te vo doen dan wel cn ge Lrit krêcht van de
wet of vên deze cond t es op hem rlrstende verpllcht ngen n et nakomr

heeft de gcbr! ker door het enke p aatsgÍipen van een deÍ bovensraandc
omstandigheden het rech! hetzt de overecnkomst as ontbonder te
beschouwen, zonder dat enige Íechtcrlilke tlssenkomst veÍesr zal zln,
helzil enig bedÍag verschu digd door de wedeÍpart! op grond van de dooÍ de
gebruiker verrichte leveringen en diensten teÍstond en zonder dar eniga
waarschuwing of ngebrêkestellng nodig is in zin geheei op te eisen en
oaverrninderd het recht van de gebÍLiker op Vergoed ng van a le kosten,
schades en inteÍessen.

ART. ] ] RENTE EN KOSTEN

'l ndien betaling niet p aatsvindt binncn 30 dagen na facruLrdatum is de
wedeÍpaÍq van rechtswege in veÍzu m en wordt hêt ÍactuLrrbedrag
vermecrderd met de werte !jke Íenre vanaf dê verva dat!m.

2. Bi wanbetaling komen alle te maken buitengeÍechte !jke incassokosten vooÍ
.eken ng van de wedeÍpaÍtt De bu tengeÍechtel|jke incassokosten woÍden
beÍekend conioÍ.n het incassotarief van de Nederlandse OÍde van
Advocaten oveÍ hel, mct inbegÍip van de rente. door de wederpafti
verschu diqde bedfaq

ART 12 GESCH LLEN

1.4 e geschi en, wáaronder die weke slechrs dooÍ een parrlj as zodanlg
worden beschouwd, vooÍtvoeende uit oÍ veÍband holrdende met de
oveÍeenkomst wêarop deze vooTwaaÍdea van toepassing z|jn of de
belíefÍende vooÍwaaÍden zef en haaÍ uitlcg oÍ Lrtvoering daarvên, zowel
van feletke als juridischc aaÍd, zu en worden beslist dooÍ de ÍechteÍ,
bevoegd voor het geb ed waaÍbinnen de gebr! ker gevest qd is


