Algemene voorwaarden van Poorthuis Industrial Services BV gevestigd en kantoor houdende te Oldenzaal

Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle op
drachten die Poorthuis ontvangen heeft van opdracht
gevers, behoudens indien en voor zover bij schriftelijke
overeenkomst uitdrukkelijk van bepaalde voorwaarden
wordt afgeweken.
2. Een verwijzing door opdrachtgever naar eigen
inkoop- of andere voorwaarden wordt door Poorthuis
niet aanvaard.
3. Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden
afgeweken. Aan dergelijke afwijkingen kan opdracht
gever geen rechten ontlenen met betrekking tot later
gesloten overeenkomsten.
Artikel 2: Diensten
Poorthuis houdt zich bezig met :
1. het reviseren en het aanpassen van appendages in
eigen werkplaats alsmede op locatie.
2. het uitvoeren van gecertificeerd laswerk van ferro en
non ferro metalen;
3. het aanbrengen van harde slijtvaste lagen (stelliteren);
4. service en onderhoud.
Artikel 3: Definities
1. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarde
verstaan: een ieder die met Poorthuis een overeen
komst sluit of wenst te gaan sluiten, een ieder die
Poorthuis opdracht geeft tot het verlenen van diensten
aan de opdrachtgever of aan derden.
2. Onder producten en diensten wordt verstaan: al
hetgeen onderwerp is van de overeenkomst waarop
deze voorwaarden van toepassing zijn. Poorthuis
modificeert, monteert en revideert afsluiters voor alle
vormen van toepassing.
Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst
1. Alle opdrachten voor offertes kunnen door de
opdrachtgever schriftelijk of telefonisch worden
ingediend. Alle opdrachten dienen schriftelijk door de
opdrachtgever te worden bevestigd, hiervan uitgezonderd reparatieopdrachten. De overeenkomst komt tot
stand op de dag van ontvangst van de door de
opdrachtgever ondertekende offerte bij Poorthuis.
2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met
ondergeschikten van Poorthuis binden Poorthuis niet,
tenzij deze toezeggingen door Poorth uis schriftelijk
zijn bevestigd.
Artikel 5: Levering
1. De door Poorthuis opgegeven leveringstermijn gaat in
op de datum waarop alle gegevens, die voor de
uitvoering van de order nodig zijn, alsmede eventueel
nodige vergunningen of machtigingen, volledig door
Poorthuis zijn ontvangen.
2. De door Poorthuis opgegeven levertermijnen dienen te
worden beschouwd als indicatief en niet bindend.
Hoewel Poorthuis al het redelijke in werk zal stellen om
de door haar opgegeven levertermijnen in acht te
nemen, kan opdrachtgever aan overschrijding daarvan
geen enkel recht ontlenen, in het bijzonder niet op
schadevergoeding, annulering van de opdracht of nietnakoming, dan wel opschorting van zijn verplichtingen.
3. Poorthuis is gerechtigd om in gedeelten te leveren,
welke afzonderlijk door Poorthuis kunnen worden
gefactureerd.
4. Indien vertraging in de levering ontstaat door omstandigheden buiten de schuld van Poorthuis wordt de
leveringstermijn verlengd met de tijdsduur van de
vertraging.
5. Indien Poorthuis tengevolge van oorzaken buiten haar
macht niet in staat is de opdracht geheel of gedeeltelijk
uit te voeren, heeft Poorthuis het recht de opdracht
geheel of gedeeltelijk te annuleren of op te schorten.
6. Overschrijding van de door Poorthuis toegezegde
leveringstermijn geeft de opdrachtgever geen recht om
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst
te vorderen.
Artikel 6: Informatie
1. Opdrachtgever zal Poorthuis tijdig alle informatie ver
strekken die voor een goede uitvoering van de
opdracht noodzakelijk is.
2. Opdrachtgever stelt zich beschikbaar voor het
beantwoorden van vragen welke Poorthuis nodig heeft
voor de uitvoering van de opdracht.
3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade bij
Poorthuis en/of derden, die is ontstaan als gevolg van
het niet of onvoldoende verstrekken van informatie of
het verstrekken van foutieve informatie door opdrachtgever aan Poorthuis, in het bijzonder omtrent gevaren
voor personen en/of zaken bij onderzoek, gebruik of
demontage van een product.
Artikel 7: Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Behoudens de aansprakelijkheid van Poorthuis

krachtens dwingendrechtelijke bepalingen en
algemeen geldende regels van redelijkheid en
billijkheid is Poorthuis derhalve niet aansprakelijk voor
en mitsdien nimmer verplicht tot vergoeding van
middellijk en onmiddellijk geleden schade van welke
aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende en onroerende zaken danwel
aan personen, zowel bij opdrachtgever als bij derden
ontstaan door gebreken aan verkochte, geleverde
en gerepareerde producten terwijl, Poorthuis evenmin
de verplichting heeft gebreken te herstellen, welke het
gevolg zijn van natuurlijke slijtage, onoordeelkundige
en foutieve behandeling en/of overmatige belasting.
2. Poorthuis is niet aansprakelijk voor de gevolgen van
wijzigingen in modellen of materialen die in opdracht
van opdrachtgever of door derden zijn aangebracht, of
voor gevolgen van moeilijkheden optredende bij
gebruik, inbouw of vervanging van het door Poorthuis
geleverde product overeenkomstig de door opdrachtgever goedgekeurde proef of proeven of vanwege
opdrachtgever verstrekte indicaties.
3. Opdrachtgever vrijwaart Poorthuis voor alle aanspraken van derden ter zake van het door Poorthuis
geleverde product, tenzij rechtens komt vast te staan
dat deze aanspraken direct een gevolg zijn van grove
nalatigheid aan de kant van Poorthuis en opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake geen
enkel verwijt treft.
4. De aansprakelijkheid van Poorthuis is steeds beperkt
tot het bedrag voor de te verrichte werkzaamheden
welke met de opdrachtgever is overeengekomen.
Artikel 8: Klachten:
1. Opdrachtgever kan zowel mondeling als schriftelijk
klachten bij Poorthuis indienen naar aanleiding van de
uitvoering van de overeenkomst.
2. Indien de klacht van de opdrachtgever betrekking heeft
op het resultaat van de keuring of de hoogte van de
facturen die Poorthuis in verband met de overeenkomst aan opdrachtgever heeft verstuurd, dient de
klacht schriftelijk bij Poorthuis te worden ingediend.
Het indienen van een klacht geeft opdrachtgever niet
het recht zijn betalingsplicht op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden.
Artikel 9: Garantie
1. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die
geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: - niet-inachtneming van bedienings- en onderhouds
voorschriften danwel ander dan het voorziene gebruik;
- normale slijtage;
- reparatie door derden, waaronder begrepen afnemer
en de eindgebruiker.
2. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig
voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met
Poorthuis gesloten overeenkomst voortvloeit, is
Poorthuis met betrekking tot geen der overeenkomsten
tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden.
3. Het niet- nakomen door Poorthuis van haar garantieverplichtingen ontslaat opdrachtgever niet van de
verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met
Poorthuis gesloten overeenkomst. Evenmin heeft
opdrachtgever het recht zijn verplichtingen jegens
Poorthuis op te schorten.
Artikel 10: Prijzen
1. De opgegeven prijzen zijn altijd exclusief BTW,
verzend-, reis- en verblijfskosten alsmede exclusief
de voorschotten zoals griffiekosten en deurwaarderkosten die Poorthuis voor klanten betaalt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De prijzen worden in
de Nederlandse valuta weergeven.
2. Indien na de datum van totstandkoming van de
overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren
een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit
ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Poorthuis
gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereen
komstig te verhogen.
3. Opdrachtgever zal te allen tijde op de hoogte worden
gesteld van deze prijsverhoging en is niet gerechtigd
de overeenkomst hierdoor te ontbinden.
Artikel 11: Betaling
1. Alle betalingen moeten binnen 30 dagen na de factuur
datum zijn voldaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen.
2. Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke
aard alsmede de wettelijke geldende vertragingsrente, veroorzaakt door de opdrachtgever door het
niet nakomen van zijn betalingsverplichting worden op
de opdrachtgever verhaalt.
3. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalings
verplichting voldoet, is Poorthuis gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden of op te schorten.
4. Opdrachtgever blijft ook na eventuele inbeslagname

van de producten de verplichting behouden tot
volledige betaling, schadevergoeding en alle kosten
die bij eventuele incassomaatregelen gepaard gaan.
Artikel 12: Risico- en eigendomsoverdracht
1. Zodra producten zijn afgeleverd aan het in de opdracht
aangegeven adres gaat het risico voor beschadiging,
verlies of tenietgaan van de producten over op de
opdrachtgever.
2. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde gaat de
eigendom van de producten eerst over nadat door
Poorthuis de volledige betaling is ontvangen en
opdrachtgever aan al zijn verdere verplichtingen
jegens Poorthuis heeft voldaan.
Artikel 13: Annulering
1. Een met Poorthuis gesloten overeenkomst kan alleen
binnen 8 dagen na de datum van de totstandkoming
van de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 3 door
opdrachtgever worden geannuleerd.
2. Indien opdrachtgever een met Poorthuis gesloten
overeenkomst wenst te annuleren, is Poorthuis
gerechtigd een bedrag in rekening te brengen dat de
kosten dekt welke reeds zijn gemaakt ten behoeve van
de uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 14: Opschorting en ontbinding
1. In geval van verhindering tot uitvoering van de
overeenkomst ten gevolge van overmacht is Poorthuis
gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij
de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6
maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst
geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige
schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de
opschorting is Poorthuis bevoegd en aan het einde
daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan
wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
overeenkomst.
2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding
krachtens lid 1 is Poorthuis gerechtigd terstond
betaling te verlangen van de ter uitvoering van de
overeenkomst door haar gereserveerde, in betaling
genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen,
onderdelen en andere producten, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend.
In geval van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de
vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen
producten tot zich te nemen, bij gebreke waarvan
Poorthuis bevoegd is deze producten voor rekening
en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan
wel voor diens rekening te verkopen.
3. Indien opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van
enige op hem rustende verplichting, dan wel indien
goede grond bestaat voor de vrees dat opdrachtgever
niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele
verplichtingen jegens Poorthuis te voldoen, alsmede
in geval van faillissement, surséance van betaling, is
Poorthuis bevoegd zonder ingebrekestelling, hetzij de
uitvoering van elk dezer overeenkomsten op te
schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te 		
ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding
of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar
verder toekomende rechten.
4. Opschorting als bedoeld in de leden 1 en 3 zal voor
ten hoogste 6 maanden geschieden. Gedurende de
opschorting is Poorthuis bevoegd en aan het einde
daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan
wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
overeenkomst.
5. In geval van opschorting krachtens lid 3 wordt de
overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder
aftrek van de reeds voldane termijnen en van de
tengevolge van de opschorting door Poorthuis
bespaarde kosten, en is Poorthuis bevoegd om de ter
uitvoering van de overeenkomst door haar gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde
grondstoffen, materialen, onderdelen en andere
producten voor rekening en risico van opdrachtgever
te doen opslaan.
6. Opdrachtgever is niet gerechtig om met terugwerkende
kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
Artikel 15: Geschillen en toepasselijk recht
1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveranties is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, die betrekking hebben op de aanbiedingen, overeenkomsten en leveranties, zullen worden
beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar
Poorthuis is gevestigd.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Enschede en opvraagbaar onder nummer
06058697. Deze voorwaarden worden gehanteerd vanaf
juni 2002.

