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Dit zijn de algemene voorwaarden van CNCREP. CNCREP is de opdrachtnemer.
Artikel: Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen opdrachtnemer en
opdrachtgever. Opdrachtnemer zal deze algemene voorwaarden op eerste verzoek aan de opdrachtgever toezenden.
Artikel: Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken.
Artikel: Prijs/tarieven
Opdrachtnemer zal de geldende tarieven op verzoek aan opdrachtgever sturen.
Opdrachtnemer mag de prijs/tarieven tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden
plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
Prijs is exclusief eventuele onkosten van opdrachtnemer.
Artikel: Betaling
Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.
Als opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke
handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in
verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
De volledige vordering van opdrachtnemer is onmiddellijk opeisbaar als:
1. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
2. Opdrachtgever failliet is of in surseance van betaling;
3. Opdrachtgever ontbonden of geliquideerd wordt;
4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
Als opdrachtgever niet op tijd betaalt is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle incassokosten verschuldigd aan
opdrachtnemer.
Artikel: Uitvoering opdracht
Opdrachtnemer zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie en/of materialen aan opdrachtnemer verstrekt, die noodzakelijk zijn om de
opdracht uit te voeren.
Als opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag opdrachtnemer de uitvoering van de
opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk
voor schade die ontstaat doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige
gegevens.
Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te
wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade in verband met verlies, diefstal, verbranding en
beschadiging van zaken van opdrachtnemer, opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen, gebruikte en te gebruiken
materialen.
Artikel: Klachten
Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijke en binnen een maand na constatering melden.
Als opdrachtgever op tijd een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
Artikel: Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade van opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is
van een tekortkoming van opdrachtnemer.
Opdrachtnemer kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld worden op vervolgschade of bedrijfsschade,
omzetderving, of indirecte schade in welke vorm dan ook.
Indien opdrachtnemer om welke reden dan ook enige schade dient te vergoeden dan zal de schade nooit hoger zijn dan een
bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt, tenzij de
factuurwaarde hoger ligt dan € 3000,-. In dat geval is de opdrachtnemer aansprakelijk tot dit bedrag.
Artikel: Vrijwaring:
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de
opdracht en waarvan de oorzaak niet aan opdrachtnemer toerekenbaar is.
Artikel: Toepasselijk recht:
Nederlands recht.

