Ten Bulte hout en vloeren BV
Algemene voorwaarden Ten Bulte Rondhout
Artikel 1 - De Geldigheid
1.
2.
3.
4.

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/
of tot het leveren van rondhout, stamhout, houtoogst en bijbehorende werkzaamheden in bossen en terreinen, loonwerk en bijbehorende
producten, alsmede op de uitvoering daarvan, indien en voorzover wij niet uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
Voor binnenlands wegvervoer gelden de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC), te downloaden van:
http://www.sva.nl/sva/vervoerrecht/vervoerscondities/avc-2002
Voor grensoverschrijdend wegvervoer geldt het CMR-verdrag alsmede in aanvulling hierop de AVC 2002, te downloaden van:
http://www.sva.nl/sva/vervoerrecht/cmr-verdrag  
In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit
geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. De afnemer: de koper/opdrachtgever, aanbesteder of een ieder die met Ten Bulte Rondhout een overeenkomst aangaat of wil aangaan of
voor wie Ten Bulte Rondhout een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht;
2. Afleveren: feitelijke aanbieding aan de afnemer van de overeengekomen goederen en/of half gerede produkten;
3. Opleveren: het zoals overeengekomen opleveren van het project na verrichting van de werkzaamheden of het ter beschikking stellen van de
overeengekomen goederen en/of het werk;

Artikel 3 - De Offerte
1.
2.
3.

Al onze offertes zijn geheel vrijblijvend zolang deze door ons niet schriftelijk zijn bevestigd.
De door afnemer gestelde, van deze voorwaarde afwijkende bedingen en/of voorwaarden, zijn alleen van kracht indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
Indien een afnemer niet binnen 8 dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging het tegendeel bericht, wordt hij geacht met het daarin
bepaalde en met de toepassing van deze voorwaarden akkoord te gaan.

Artikel 4 - Prijzen
1.
2.

1. Alle door ons in offertes en opdrachtbevestigingen genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere door de overheid opgelegde belastingen tenzij anders vermeld.
2. Na prijsopgave doch voor levering of uitvoering opgetreden verhogingen in een van de kostprijsbepalende factoren mogen door ons na
overleg met de afnemer worden doorberekend. Gaat de afnemer niet met de verhoging akkoord dan zijn wij gerechtigd de overeenkomst,
zonder enig recht op schadeloosstelling van de afnemer te ontbinden.

Artikel 5 - Leveringsvoorwaarden en Eigendomsvoorbehoud
1.
2.

Alle door ons geleverde goederen worden getransporteerd voor risico van de afnemer, tenzij levering der goederen franco geschiedt.
De door ons geleverde goederen of de door ons geleverde materialen blijven, ongeacht of deze al dan niet geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt
of bewerkt, ons eigendom zolang het terzake van deze koop dan wel aanneming van werk en/of door ons verrichte diensten verschuldigde
met eventuele rente en kosten niet volledig is voldaan.

Artikel 6 - Aanvaarding
1.

De afnemer wordt geacht het gekochte volkomen te kennen. De verkoper zal de voor hem bekende verborgen gebreken vermelden. De koper
aanvaardt het gekochte voetstoots en heeft geen recht op ontbinding/vernietiging van de koop of op vermindering van de koopsom op grond
van verborgen gebreken van het gekochte.

Artikel 7 - Levertijd
1.
2.

Het overeengekomen tijdstip van aanvang van de werkzaamheden c.q. de overeengekomen levertijd geldt slechts bij benadering.
Voor overschrijding daarvan aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid, tenzij hiervan met verwijzing naar deze voorwaarden door partijen
anders werd overeengekomen.

Artikel 8 - Overmacht
1.

2.

Als overmacht geldt:
a. Langdurig (slechte) weersomstandigheden, waardoor de werkzaamheden geen doorgang kunnen vinden en/of terrein en/of goederen
slecht toegankelijk/onbereikbaar zijn voor mens en materieel.
b. het teruglopen van het aantal werknemers welke elders werk aanvaarden
c. brand en/of andere ernstige bedrijfsstoringen
d. Voorts alle andere omstandigheden waardoor onzerzijds naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden verwacht.
In geval wij door overmacht zijn verhinderd de overeenkomst uit te voeren, hebben wij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de
uitvoering der overeenkomst op te schorten voor de duur van het gevolg der overmacht, dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder tot
enige schadevergoeding te zijn gehouden.

Artikel 9 - Reclamerecht en klachten
1.

Reclames, inzake de hoeveelheid en de kwaliteit der afgeleverde goederen, dienen binnen 8 dagen na ontvangst van deze goederen schriftelijk aan ons ter kennis worden gebracht met een nauwkeurige omschrijving van de klachten.

Algemene voorwaarden Ten Bulte Rondhout

pagina 1 van 2

Ten Bulte hout en vloeren BV
2.
3.
4.
5.
6.

Reclames en klachten, inzake de kwaliteit van de verleende diensten c.q. van het uitgevoerde project moeten 8 werkdagen na oplevering
schriftelijk en met nauwkeurige omschrijvinq van de klachten aan ons ter kennis worden gebracht.
Door gehele of gedeeltelijke ingebruikname, verwerking of bewerking der goederen vervalt ieder recht op reclame.
Reclames geven de afnemer niet het recht om betaling van het volledig factuurbedrag van de betreffende goederen c.q. van het aangenomen
project op te schorten.
Indien de reclame/klacht gegrond is, zullen wij naar onze keuze een redelijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de faktuurwaarde van
de goederen c.q. verrichte diensten ten aanzien waarvan de reclame/klacht terecht werd ingediend, of deze goederen voor eigen rekening
vervangen, onder voorbehoud, dat de gereclameerde goederen door ons zijn terugontvangen.
Schadevergoeding; Ten Bulte Rondhout is nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is
neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving,
e.d.

Artikel 10 - Betalingsvoorwaarden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elke overeenkomst, ook indien deze mede omvat aanneming van werk, geschiedt onder de algemene conditie: betaling binnen 30 dagen na
factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Als Ten Bulte Rondhout een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, dan zijn we gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.
De afnemer is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.
Wanneer de factuur na 30 dagen of op de overeengekomen vervaldag(en) nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, dan behouden
wij ons het recht voor om rentevergoeding te vorderen op basis van het op dat moment geldende officiële promessedisconto van de Nederlandse Bank, verhoogd met 2% per maand en/of gedeelte van een maand over het nog onbetaalde factuurbedrag.
Ten Bulte Rondhout is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van
het aan hem verschuldigde bedrag.
Indien Ten Bulte Rondhout derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten met een minimum van 10% van de openstaande hoofdsom voor rekening van de afnemer.
Opschorten betalingsverplichting; De afnemer is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel
van de factuur binnen de overeengekomen termijn.
Betalingen op andere wijze, in het bijzonder terhandstelling aan onze werknemers, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging onzerzijds.

Artikel 11 - Ontbinding
1.

2.
3.

Indien afnemer niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichtingen voortvloeiend uit een met ons aangegane overeenkomst en tevens in geval
van faillissement, surseance van betaling of liquidatie van het bedrijf van de afnemer hebben wij het recht om zonder ingebrekestelling of
gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
Bij het uitstellen of ontbinden van enigerlei overeenkomst t.g.v. van bovengenoemde oorzaken is iedere vordering, welke wij ten aanzien van
deze overeenkomst hebben of krijgen, direct en volledig opeisbaar.
Alle overeenkomsten t.a.v. de door ons gekocht goederen c.q. aangenomen werkzaamheden in welke geen duidelijk inzicht t.a.v. de kwaliteit
mogelijk is of waarvan geen duidelijke omschrijving t.a.v. de aangenomen hoeveelheid mogelijk is of waarbij tijdens de uitvoering nadere niet
in de overeenkomst vermelde voorwaarden worden gesteld,  zijn, indien zich een of meerdere van de hierboven omschreven gevallen voordoen, voor ons niet bindend en/of dienen te worden gewijzigd, dit naar onze keuze/beoordeling zonder hiervoor tot enige schadevergoeding
te zijn gehouden.

Artikel 12 - Geheimhouding
1.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit
andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard
van de informatie.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en geschillen
1.
2.
3.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ten Bulte partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis
geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
De rechter in de vestigingsplaats van Ten Bulte is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders
voorschrijft. Niettemin heeft Ten Bulte het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te
beslechten.

artikel 14.
1.
2.
3.

Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente en te vinden op de website www.tenbulte-rondhout.nl.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking
met Ten Bulte.
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
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