AlGEMENE VOORWAARDEN
De gebruiker van deze algemene voorwaarden, JETSTONE VERKOOP B.V. wordt hierna
verkort aangeduid met gebruiker, wederpartij is eenieder met wie gebruiker een
overeenkomst aangaat danwel een rechtens relevante relatie onderhoudt met gebruiker
waaruit wederzijds rechten en verplichtingen kunnen ontstaan.
1. Algemeen
Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen waarbij gebruiker partij is zijn
onderstaande voorwaarden toepasselijk zoals deze gelden op de dag van het sluiten
der overeenkomst c.q. ontstaan der rechtsverhouding. Voor zover door gebruiker wordt
verwezen naar haar algemene voorwaarden, zijn daaronder steeds te begrijpen de laatst
gewijzigde voorwaarden. Indien de wederpartij zich bedient van algemene voorwaarden
wordt de toepassing daarvan uitdrukkelijk niet aanvaard. Wijzigingen van of aanvullingen
op deze algemene voorwaarden dienen door de gebruiker uitdrukkelijk en schriftelijk te
worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid
van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is
aangebracht.
2. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten en rechten en verplichtingen die uit relaties kunnen voortvloeien,
wordt het Nederlands recht van toepassing verklaard. Ten aanzien van alle geschillen
die tussen partijen rijzen en als zodanig door een van de partijen als geschil worden
aangemerkt, zal voorzover het verdrag, de wet of regeling zulks toelaat, uitsluitend
bevoegd zijn tot kennisneming, de ter plaatse van de vestiging van de onderneming van
gebruiker volgens de wet bevoegde rechter. De bepalingen van huidige en toekomstige
internationale regelingen met betrekking tot koop en verkoop zijn niet van toepassing
op overeenkomsten waarbij de gebruiker partij is, voor zover deze bepalingen kunnen
worden uitgesloten.
3. Offertes en opdrachtbevestigingen
Alle door gebruiker uitgebrachte offertes, waaronder mede zijn begrepen de prijsopgaven,
zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De offerte wordt voor partijen pas
bindend, nadat deze schriftelijk door de wederpartij is aanvaard danwel bevestigd of in
een nadere overeenkomst is vastgelegd en niet voor dat tijdstip van aanvaarding door
gebruiker zal zijn herroepen. Als een door gebruiker ter ondertekening aan de wederpartij
toegezonden overeenkomst niet binnen 30 dagen na verzending daarvan is ondertekend
en geretourneerd, is gebruiker in elk geval ontslagen van alle verplichtingen en is zij niet
gebonden aan een na het verstrijken van die termijn alsnog ondertekend exemplaar.
Uitsluitend de door gebruiker afgegeven schriftelijke bevestiging van een offerte bevat
de juiste inhoud en omschrijving van de verplichtingen en rechten. Een daarvan door
de wederpartij afwijkende formulering is jegens de gebruiker niet bindend. Mondelinge
offertes zijn uitsluitend bindend voor zover deze door gebruiker uitdrukkelijk zijn bevestigd
of aanvaard.
Indien een omschrijving van de kwaliteit en/of soort en/of aantal van de goederen
verschilt in de opdrachtbevestiging of nadere overeenkomst van een eerder gedane
offerte of verzoek tot levering, is steeds de omschrijving in de opdrachtbevestiging en/
of nadere overeenkomst de voor partijen bindende omschrijving. Tekeningen, welke bij
de opdrachtbevestiging worden meegezonden, maken voor partijen deel uit van de
overeenkomst. De in die tekening aangegeven maten en uitvoering zijn voor partijen
bindend, ook als deze afwijken van de in de offerte of aanvankelijk verstrekte opdracht
aangegeven maten en/of uitvoering. Indien de wederpartij meent dat een fout is geslopen
in de tekening, welke deel uitmaakt van de overeenkomst, dient hij daartegen onmiddellijk
bezwaar te maken. Indien niet binnen 14 dagen na ontvangst van de tekening bezwaar
is gemaakt, wordt de tegenpartij geacht de door gebruiker vervaardigde tekening en
wijzigingen te accepteren en wordt hij geacht een beroep op de onjuistheid van de
tekening en/of maat- en/of uitvoering te hebben verwerkt.
De gebruiker heeft, indien er geen overeenkomst tot stand komt, recht op vergoeding van
alle kosten, gemaakt ter voorbereiding van de offerte, van degene die om het doen van
de offerte heeft verzocht.
De door of vanwege de gebruiker bij de offerte verstrekte tekeningen, modellen,
ontwerpen, berekeningen, kleurstalen en dergelijke, blijven eigendom van de gebruiker
en dienen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst door de wederpartij terstond
geretourneerd te worden. De gebruiker behoudt zich alle rechten betreffende de
intellectuele eigendom met betrekking tot deze zaken voor.
De wederpartij staat in voor de door hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties,
berekeningen en dergelijke. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken
van derden gebaseerd op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit
de door de wederpartij ter beschikking gestelde gegevens, modellen, afbeeldingen en
dergelijke, welke tegen de gebruiker ingesteld worden.
Bij levering van producten per m2 wordt voor de oppervlakte van het product gerekend,
die van het kleinste omschreven rechthoek, waarbij de minimale oppervlaktemaat 0,10
m2 bedraagt. Bij berekening van oppervlakte- en inhoudsmaten gelden gedeelten van
centimeters als hele centimeters en geschiedt afronding van decimalen naar boven.
4. Uitvoering en opschorting
Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke
verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de wederpartij een schriftelijke
ontbindingsverklaring tot de gebruiker richt, zal hij te allen tijde eerst gebruiker schriftelijk
in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na
te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de wederpartij
nauwkeurig schriftelijk dient te melden. De wederpartij heeft geen recht de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf
reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
Indien gebruiker instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde,
heeft hij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde
winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van
gedeeltelijke ontbinding kan wederpartij geen aanspraak maken op annulering van reeds
door opdrachtnemer verrichte prestaties en heeft gebruiker onverkort recht op betaling
voor de reeds door het verrichte prestaties.
Gebruiker is bevoegd de levering op te schorten indien de wederpartij in verzuim verkeert
doordat zij niet (tijdig) heeft voldaan aan een op haar rustende verplichting. Indien en
voor zover de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel, niet
tijdig of niet op de overeengekomen plaats kan nakomen tengevolge van een oorzaak
welke haar niet kan worden toegerekend, is hij gerechtigd de betreffende overeenkomst,
zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden,
danwel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door hem
redelijk te oordelen termijn op te schorten. Onder oorzaken die de gebruiker niet kunnen
worden toegerekend, wordt onder andere begrepen: elke niet voorzienbare stagnatie in
de geregelde gang van zaken in de onderneming van de gebruiker of in de onderneming
van een derde van wie de gebruiker goederen of diensten betrekt, alsmede kennelijke
wijzigingen sedert het totstandkomen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden
welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden. Voor
schade voortvloeiend uit een omstandigheid welke is ingetreden buiten de wil van de
gebruiker om, is gebruiker nimmer aansprakelijk.
Onder oorzaken die gebruiker niet kunnen worden toegerekend wordt onder andere
begrepen natuur- en overige rampen, oorlogen en oorlogsgevaar, mobilisatie, brand in
het bedrijf van gebruiker, belemmeringen in transport, stagnatie in de aanvoer, stakingen,
oproer, overheidsmaatregelen welke de in- en /of uitvoer verhinderen of reguleren of
beperken, kortom elke onmogelijkheid om de betrokken prestatie te verrichten voor zover

deze niet is te wijten aan gebruiker of door toedoen van gebruiker is ingetreden.
In het geval dat de bij overeenkomst bepaalde materialen niet geleverd kunnen worden,
is gebruiker ontslagen van de verplichting tot levering. Gebruiker zal in het voorkomende
geval de reden van verhindering mededelen aan de wederpartij. De wederpartij zal
gebruiker niet kunnen aanspreken voor door niet-nakomen voortvloeiende kosten en/of
andere schade.
5. Tussentijdse prijswijzigingen en extra kosten
Alle overeenkomsten worden afgesloten op basis van alsdan geldende prijzen. Indien na het
totstandkomen van een overeenkomst een verhoging in een of meer kostprijsverhogende
factoren optreedt, is gebruiker gerechtigd deze door te berekenen.
Indien op dat moment van doorberekening der prijsverhoging nog geen 3 maanden te
rekenen vanaf het tijdstip van sluiting der overeenkomst, zijn verstreken, is de wederpartij
gerechtigd binnen 8 dagen nadat de prijsverhoging aan hem is ter kennis genomen, de
tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden. Na het sluiten van de overeenkomst
nader verstrekte opdrachten worden steeds schriftelijk door gebruiker bevestigd. Indien
het wijzigingen betreft van de tussen partijen gesloten overeenkomst met betrekking tot
de door gebruiker te leveren prestatie, zijn de daaruit voortvloeiende kosten altijd en
geheel voor rekening van de wederpartij.
Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting en
exclusief de eventuele vervoer- of emballagekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
6. Betaling
Facturering vindt direct plaats na aflevering volgens afleveringsbon tenzij anders
overeengekomen. Betaling dient te geschieden zonder korting op compensatie en op
de wijze als bij de offerte c.q. opdrachtbevestiging is aangegeven. Betaling aan derden
zal nimmer als rechtsgeldige betaling kunnen worden aangemerkt. Het beroep op
compensatie wordt hiermee nadrukkelijk uitgesloten.
Gebruiker is gerechtigd de levering uit te stellen indien naar haar oordeel vooraf
onvoldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen door de
wederpartij is gesteld. Mocht de wederpartij de door gebruiker verlangde zekerheid niet
gesteld hebben voor het daartoe door gebruiker bepaalde tijdstip, dan heeft gebruiker
het recht de uitvoering van de betrekkelijke overeenkomst op te schorten danwel als
ontbonden aan te merken met bepaling van het door de wederpartij verschuldigde
bedrag, gelijk aan 40% over het overeengekomen bedrag van de door gebruiker
geleverde prestatie terzake vergoeding van daarmee verband houdende kosten,
bedrijfsschade en winstderving. Gebruiker is gerechtigd in het voorkomende geval
een waarborg te eisen voor vergoeding van schade, die kan ontstaan of kan worden
toegebracht door toedoen van wederpartij of aan hem toe te rekenen en/of voor
diens risico komende omstandigheden. Indien de kans op schade niet meer aanwezig
is, en eventueel geleverde (hulp) goederen op de juiste wijze en tijden -en zonder dat
sprake is van enige schade- zijn teruggeleverd, vindt verrekening c.q. restitutie van de
waarborgsom plaats.
Indien betaling op rekening is overeengekomen, dient door de wederpartij betaling
van de door gebruiker verzonden facturen plaats te vinden binnen 14 dagen na
factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien partijen uitdrukkelijk
zijn overeengekomen dat betaling netto contant dient te geschieden, dient de betaling
plaats te vinden gelijktijdig met de levering van de goederen c.q. diensten. Indien
gebruiker een begin heeft gemaakt met het uitvoeren van haar verplichtingen jegens
wederpartij en belemmerd wordt door voorschriften of op andere wijze haar prestatie
te leveren, is de wederpartij volledig gehouden de overeengekomen prestatie zijnerzijds
te voldoen, zonder dat de wederpartij nadien kan eisen dat gebruiker alsnog aan zijn
verplichtingen voldoet. In afwijking van de voor de betaling gestelde termijnen van
14 dagen na factuurdatum, is het volledig bij overeenkomst bedongen bedrag door
wederpartij verschuldigd en onmiddellijk opeisbaar in geval van faillissement, surséance
van betaling of aanvrage van faillissement of aanvrage van surséance van betaling,
wanneer wederpartij onder curatele wordt gesteld danwel een van zijn goederen
onder bewind wordt geplaatst, wanneer enig goed van wederpartij in conservatoir of
executoriaal beslag wordt genomen, wanneer de wederpartij komt te overlijden of diens
onderneming wordt geliquideerd.
In het geval betaling niet tijdig plaats vindt, is de debiteur van rechtswege in verzuim
en is, zonder nadere sommering of ingebrekestelling de debiteur een rente verschuldigd
van 1% voor elke maand of gedeelte van een maand, welke verstrijkt te rekenen vanaf
de vervaldag tot de dag van algehele betaling. Indien de wettelijke rente een hoger
percentage bedraagt dan de contractuele, is de gebruiker gerechtigd de wettelijke
rente in plaats van de contractuele rente in rekening te brengen.
Bezwaren tegen de juistheid van een factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum
schriftelijk en gemotiveerd aan de gebruiker kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke
waarvan de wederpartij wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd.
Indien de wederpartij de juistheid van een onderdeel van een factuur betwist, is de
wederpartij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. De
wederpartij is niet gerechtigd zich te beroepen op schuldvergelijking.
Indien de wederpartij bestaat uit een vennootschap onder firma of uit een onderneming
die door meerdere personen wordt gedreven, is elk der vennoten hoofdelijk aansprakelijk
voor het geheel van alle verplichtingen. Alle kosten, welke voor de gebruiker voortvloeien
uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de wederpartij van enige verplichting
voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij.
Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en
deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman/advocaat en procureur, en alle
andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten. Deze kosten worden door de
gebruiker en de wederpartij gesteld op maximaal 15% van de te vorderen hoofdsom.
De gebruiker is gerechtigd alle opeisbare vorderingen van de wederpartij op de gebruiker
te compenseren met alle op geld waardeerbare vorderingen op de wederpartij van de
gebruiker.
7. Aflevering
De levering geschiedt af fabriek, maar in ieder geval onmiddellijk voorafgaand aan het
moment waarop aangevangen wordt de goederen in een door of namens de wederpartij
of door de gebruiker ter beschikking gesteld vervoermiddel te laden.
De wederpartij dient zorg te dragen dat ten tijde van de aflevering van de goederen,
welke krachtens de overeenkomst op het door de wederpartij aangegeven adres moeten
worden bezorgd, een persoon aanwezig is die bevoegd is de goederen in ontvangst te
nemen, te controleren en de afleveringsbon af te tekenen dat de goederen in goede en
onbeschadigde staat zijn afgeleverd. In het geval de wederpartij tekort is geschoten in de
nakoming van deze verplichting, is gebruiker gerechtigd de goederen op een later tijdstip
af te leveren, nadat vooraf de door wederpartij nodeloos veroorzaakte vervoerskosten
aan gebruiker zijn vergoed. Indien de goederen binnen twee maanden na de aanbieding
ter levering niet door de wederpartij in ontvangst zijn genomen, is de gebruiker gerechtigd
de overeenkomst op grond waarvan de levering plaatsvindt, zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden en de te leveren goederen te verkopen of terug te nemen. De
wederpartij is alsdan een vergoeding verschuldigd ten bedrage van de gederfde winst en
alle ter zake gemaakte kosten. Deze vergoeding bedraagt ten minste 25% van het netto
factuurbedrag, zulks onverminderd het recht om voor het meerdere schadevergoeding
te eisen. In het geval dat een derde namens de wederpartij op het door de wederpartij
aangegeven afleveradres verklaart namens de wederpartij gerechtigd te zijn tot het in het
ontvangst nemen van de goederen, mag gebruiker op de verklaring afgaan en worden
afgeleverde goederen geacht in goede en ongeschonden staat aan de wederpartij te
zijn afgeleverd.
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Na de levering der goederen is het risico voor beschadiging en/of teniet gaan der geleverde
goederen voor rekening van de wederpartij, ook als gebruiker nadien gebruik zou maken
van het eigendomsvoorbehoud ingevolge het door de wederpartij geheel of gedeeltelijk
onbetaald laten der factuur. Beschadiging welke na aflevering is ontstaan door het
plaatsen van de keuken en/of door uitvoering van werkzaamheden van andere personen
als tegelzetters, loodgieters, elektriciens en/of wederpartij etc. of door vandalisme of door
welke andere oorzaak ook, komen voor rekening van de wederpartij. De wederpartij is
nimmer gerechtigd deswege de factuur onbetaald te laten. Indien voor het tijdstip van
de levering der goederen ingevolgde het transport een beschadiging is ontstaan aan
de door gebruiker aan de wederpartij te leveren goederen, verplicht gebruiker zich zo
spoedig mogelijk opnieuw te leveren gelijk aan hetgeen is afgesproken. Indien ter plaatse
van de onderneming een materiaalkeuze is gemaakt, dient de wederpartij zich opnieuw
ter plaatste van de onderneming te begeven om zijn keuze van de aanwezige materialen
nader aan te geven, gelijk aan het in de overeenkomst bedoelde soort materiaal.
Gebruiker is in dit geval niet aansprakelijk voor de te late levering.
Indien vertraging ontstaat in leveringstijden doordat de te leveren goederen niet tijdig
worden aangeleverd, is gebruiker gerechtigd de levering in zijn geheel uit te stellen
danwel naar eigen inzicht deelleveranties toe te passen voor zover zulks mogelijk is. Elke
aansprakelijkheid voor te late levering wordt zijdens gebruiker uitgesloten.
Indien bij aflevering assistentie noodzakelijk is voor het afladen der goederen dient de
wederpartij zorg te dragen voor aanwezigheid van dienstbare personen, zonder dat voor
de inschakeling door gebruiker enige vergoeding aan de wederpartij is verschuldigd.
De gebruiker is verplicht de overeengekomen levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen,
doch is niet aansprakelijk voor overschrijding ervan. Hij is bij overschrijding van de levertijd
evenmin gehouden tot schadevergoeding van welke aard dan ook, tenzij hem met
betrekking tot de te late levering een verwijt kan worden gemaakt. Elke overeengekomen
leveringstermijn gaat in op de dag waarop de volledige gegevens, nodig voor de uitvoering
van het werk, in het bezit zijn van de gebruiker en de betreffende opdrachtbevestiging
door wederpartij voor akkoord is ondertekend. Overschrijding van de overeengekomen
levertijd geeft de wederpartij alleen dan het recht om ontbinding van de overeenkomst
in te roepen, nadat hij eerst schriftelijk en aangetekend de gebruiker heeft medegedeeld
dat deze in verzuim is, daarbij de gebruiker een termijn van 3 weken gunnende om alsnog
aan zijn leveringsverplichting te kunnen voldoen.
8. Retourzendingen en reclame
Reclames dienen onmiddellijk bij aflevering kenbaar te worden gemaakt. Vanaf het
moment dat de goederen zijn geleverd aan de wederpartij is zij ten volle aansprakelijk
voor elke schade aan de goederen. De wederpartij kan er geen beroep op doen dat
hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien het reclames op
de kleur en/of structuur van het materiaal betreft. Alle andere reclames dienen plaats
te vinden voordat een termijn van 8 dagen te rekenen vanaf het tijdstip van levering,
zal zijn verstreken. De gebruiker garandeert de deugdelijkheid en de overeengekomen
kwaliteit van het geleverde uitsluitend indien de wederpartij aantoont dat het gebrek
in het geleverde veroorzaakt is door onjuiste bewerking, constructie of fabricage van
het geleverde, dan wel door het aanwenden van ondeugdelijke materialen, grond- en
hulpstoffen door de gebruiker.
In het geval dat de geleverde goederen door de wederpartij zijn verwerkt, komt hem
ook voor het verstrijken van de termijn van 8 dagen, geen beroep toe op het recht van
reclame, omdat hij voor het verwerken van de goederen geacht kan worden te hebben
erkend dat het geleverde voldoet aan de eisen bij overeenkomst daaraan gesteld. Op
kleurverschillen kan, indien het natuursteen betreft, derhalve nimmer een beroep worden
gedaan, het risico voor kleurverschillen is voor rekening van de wederpartij. Nadat
gebruiker heeft voldaan aan hetgeen hij bij overeenkomst verplicht was te leveren,
kan hij niet aansprakelijk gesteld worden voor na het tijdstip van de levering ontstane
veranderingen in de geleverde materialen, ontstaan door verwerking of welke andere
oorzaak ook. Reclames schorten nimmer het recht op betaling overeenkomstig factuur
op.
Voor schadeaanspraken, welke ontstaan door reclames, is gebruiker nimmer aansprakelijk
noch tegenover wederpartij, noch tegenover derden tegenover wie de wederpartij
zich verplicht heeft voor een bepaald tijdstip een prestatie te verrichten. Indien na
reclame de wederpartij gebruiker niet in de gelegenheid stelt alsnog te voldoen aan zijn
verplichtingen, dan is wederpartij gehouden terzake schadevergoeding en winstderving
aan gebruiker een bedrag te voldoen gelijk aan 40% van het factuurbedrag terzake
geleden winstderving, kosten en schade.
Gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van een door de wederpartij
voorgeschreven wijze van verwerken, of van een door de wederpartij voorgeschreven
constructie of fabricage danwel geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door een door de
wederpartij voorgeschreven toeleverancier, adviseur, onderaannemer of hulppersoon,
vallen niet onder de garantie.
Niet onder de garantie vallen gebreken die geheel of gedeeltelijk zijn terug te voeren
op:
a. onoordeelkundige behandeling door de wederpartij;
b. onoordeelkundige opslag door de wederpartij waardoor het geleverde blootgesteld
wordt aan de inwerking van vocht, vervuiling, hoge en lage temperaturen, blootstelling
van composiet aan ultraviolette stralen, schokken en trillingen dan wel te langdurige
opslag;
c. slijtage welke niet buitensporig is gezien het gebruik dat voor de gebruiker voorzienbaar
van het geleverde wordt gemaakt;
d. gebruik, bewerking of verwerking van het geleverde anders dan overeenkomstig de
bij het geleverde verstrekte richtlijnen en specificaties of anders dan overeenkomstig het
doel waarvoor de goederen geleverd zijn;
e. het naleven van enig overheidsvoorschrift.
De gebruiker heeft het recht het gebrek in het geleverde naar keuze te herstellen door
kosteloos herstel of volledige vervanging van het geleverde. Zij kan, naar keuze, haar
garantieverplichting ook nakomen door het restitueren van de prijs. Indien de gebruiker
overgaat tot gehele of gedeeltelijke vervanging van het geleverde of tot gehele
gedeeltelijke terugbetaling van de koopsom, kan zij het voordeel van het tijdelijke gebruik
door de wederpartij verrekenen.
Deze garantie strekt zich in geen geval verder uit dan tot het leveren van nieuwe
onderdelen. Uitdrukkelijk niet onder deze garantie begrepen zijn de kosten van arbeid.
9. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de gebruiker voor alle directe kosten en schade, op enigerlei
wijze verband houdend met, danwel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de
uitvoering van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag met
betrekking tot de opdracht. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten
en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door
een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding
van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen
met de uitvoering van de overeenkomst tussen de gebruiker en de wederpartij.
De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding
van schade of anderszins, welke direct of indirect samenhangen met het houden of
gebruiken alsmede het verrichten van werkzaamheden aan de door de wederpartij ter
bewaring/reparatie/bewerking van de afgestane goederen.
De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering
van enig goed van de wederpartij dat de gebruiker of enig persoon namens hem ter
bewaring/reparatie/bewerking onder zich heeft dan tot het bedrag waarvoor de

gebruiker zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en
waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.
De gebruiker is voorts niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van verstrekte
adviezen betreffende verwerking, onderhoud en dergelijke, het niet waterdicht zijn van
aangebrachte goederen en/of materialen, werking van de ondergrond of gebreken
daarin, en/of verontreiniging of andere gebreken in of aan door de wederpartij ter
beschikking gestelde materialen.
De gebruiker is niet aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de wederpartij of derden,
buiten de gebruiker om, herstel- of onderhoudswerkzaamheden verricht(en). Evenmin
aanvaardt de gebruiker aansprakelijkheid in geval zulke werkzaamheden in opdracht of
onder toezicht van een door wederpartij of diens opdrachtgever aangestelde deskundige
geschieden.
10. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
Tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen de wederpartij,
behoudt de gebruiker zich de eigendom van het geleverde voor tot op het moment
waarop de wederpartij aan haar verplichtingen heeft voldaan. Onder verplichtingen
worden te dezen verstaan, verplichtingen terzake van de tegenprestatie verschuldigd
aan de gebruiker betreffende:
a. krachtens deze overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken;
b. krachtens deze overeenkomst ten behoeve van wederpartij te verrichten
werkzaamheden;
c. vorderingen wegens tekortschietingen in de nakoming van deze overeenkomst.
Indien de gebruiker vorderingen op de wederpartij bezit ter zake waarvan een
eigendomsvoorbehoud is gemaakt alsmede vorderingen op de wederpartij ter
zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt, dan strekt een betaling
van de wederpartij eerst tot voldoening van de vordering ter zake waarvan geen
eigendomsvoorbehoud is gemaakt.
Indien de vorderingen ter zake waarvan de eigendom op de geleverde goederen is
voorbehouden volledig voldaan zijn door de wederpartij, behoudt de gebruiker indien deze
zulks wenselijk acht, zich op het moment dat hij de eigendom van de geleverde goederen
verschaft, een bezitloos pandrecht voor strekkende tot zekerheid van de huidige en de
toekomstige vorderingen van de gebruiker op de wederpartij. De wederpartij is dan op
straffe van een direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete van 50% van het netto
factuurbedrag voor de geleverde goederen waarop de eigendom wordt voorbehouden,
verplicht zijn medewerking te verlenen aan het vestigen van dit bezitloos pandrecht.
Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan is het deze
niet toegestaan het geleverde in eigendom over te dragen, zakelijk of verbintenisrechtelijk
te bezwaren of te vervreemden, onder welke titel dan ook.
Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan is deze
verplicht het geleverde als een goed huisvader en als kenbaar eigendom van de
gebruiker voor zich te houden. Eventueel in, op of aan het geleverde aangebrachte
merken of tekens dienen voor eenieder zichtbaar te blijven.
Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan, is het de
wederpartij toegestaan het geleverde in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening
te bewerken of verwerken respectievelijk aan derden te verkopen en over te dragen
mits hij in geval van doorverkoop de eigendom van het geleverde jegens zijn afnemer
voorbehoudt, respectievelijk de door hem aan de gebruiker verschuldigde koopprijs
terstond betaalt, respectievelijk op eerste verzoek van de gebruiker aan deze een
pandrecht verschaft op de vordering op zijn afnemen.
De gebruiker heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te
nemen indien en voor zover de wederpartij met de nakoming van enige verplichting
jegens de gebruiker in gebreke blijft, dan wel naar het oordeel van de gebruiker in
betalingsmoeilijkheden verkeert.
De wederpartij verleent de gebruiker nu reeds voor alsdan het onherroepelijke recht om
de bedrijfsgebouwen van de wederpartij te betreden of te laten betreden door een door
de gebruiker aan te wijzen derde indien de gebruiker het geleverde wenst terug te nemen
of indien deze de feitelijke aanwezigheid van het geleverde in die bedrijfsgebouwen
wenst te controleren.
11. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van gebruiker onafhankelijke
omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door
de wederpartij niet meer van de gebruiker kan worden verlangd.
Onder overmacht wordt in ieder geval inbegrepen: werkstaking, onvoldoende
aanvoer van grondstoffen c.q. onderdelen, ontbreken van transportmogelijkheden,
brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen en wanprestatie gepleegd door
toeleveranciers.
Indien de overmacht naar het oordeel van de gebruiker van tijdelijke aard is, heeft hij
het recht zijn prestatie op te schorten totdat de overmachtsituatie is opgeheven. De
wederpartij is niet gerechtigd alsdan de overeenkomst op te zeggen dan wel te laten
ontbinden.
Indien de gebruiker van oordeel is dat de overmachtsituatie van blijvende aard is, zal de
gebruiker zulks aan de wederpartij schriftelijk mededelen en kan de gebruiker de ontbinding
van de overeenkomst inroepen zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.
12. Retentierecht
a. Op alle goederen van de wederpartij welke de gebruiker onder zich heeft, heeft
de gebruiker het recht van terughouding, zolang de wederpartij niet aan al haar
verplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan.
b. Het risico van de onder dit retentierecht vallende goederen blijft berusten bij de
wederpartij.
13. Kwaliteit
De door gebruiker aan de wederpartij getoonde kleurstalen zijn typen van de te leveren
goederen. De wederpartij kan geen beroep doen op kleur en/of structuurverschillen
in natuursteen, composiet en/of andere materialen voor zover zij niet geheel zouden
overeenkomen met het kleurstaal.
Bij alle natuursteen-, composiet- en keramieksoorten is een tolerante in de dikte, lengte en
breedte van ten hoogste 10% toegestaan.
Voor de beoordeling van de kwaliteit der geleverde goederen is bepalend de omschrijving
die door gebruiker in de offerte, of indien in aansluiting op de offerte bevestiging
heeft plaatsgevonden middels een orderbevestiging, de in de orderbevestiging of
separaat schrijven gegeven omschrijving der geleverde goederen. De omschrijving
van deze goederen is bij uitsluiting bepalend. De wederpartij komt geen beroep toe op
andersluidende mondelinge of voordien beweerdelijk schriftelijk gemaakte verzoeken
tot levering en/of andere afspraken. Indien over de beoordeling van de vraag of de
geleverde goederen voldoen aan de door gebruiker opgestelde omschrijving, bij de
wederpartij twijfels zijn gerezen, is de wederpartij verplicht onmiddellijk gebruiker van
de gerezen twijfel op de hoogte te stellen op straffe van verwerking van het recht van
reclame. Indien de wederpartij hierna de geleverde goederen toch gebruikt of verwerkt,
is hij gehouden de overeengekomen factuurprijs te voldoen en wordt hij geacht een
beroep te doen op reclame c.q. wanprestatie, aangezien op hem dan de plicht rust te
handelen als bedoeld in artikel 8. Voor aansprakelijkheid jegens derden ten aanzien van
de kwaliteit is uitsluitend de wederpartij gehouden en kan nimmer gebruiker aansprakelijk
gesteld worden.

