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D.d. í5-03-1999, gedeponeerd bij de KamêÍ van Koophandel te Eindhoven onder nummêr 1704339

1. ALGEMENE BEPALINGEN:
a. Waar in deze vooÍwaarden wordt gesproken van 'Linssen' wordt daarmee aangedurd de besloten vennootschap

met beperkle aansprakelilkheid lsolaliewerken Linssên Best B V. gevestigd te Besi

komsten, waarop deze voorwaarden beÍekking hebben. woÍdt herna aangedud als "opdrachtgever:

2. TOEPASSELUKHEID:
a. Op alle oveíêenkomsten dre Linssên sluil zrjn de navo gende vooruaafdên van toepassrng, tenzii u tdrukkelilk

ên schriíielijk afders is oveíeengekomen.
b. Aíwijkende vooruaarden, waarondêr inkoopvoorwaarden van opdrachtgêveí, worden door Linssen uildrukkeliik

verworpen behoudens indiên en voorzover Linssen uitdrukkeliik en schrittelijk anders heett verklaard
c. lUondel inge aÍspraken en/oÍ toezeggingen zt jn voor Linssen sêchts bindend, ndlen en voorzover deze

doorL nssen schrittelijkaan opdrachtgeverzrjn bevestigd. dan wel Íeilelljk metde uituoer ngeen aanvang isgemaakl.
Ditzelfde geldi voor eventueel nadien gemaakte afspraken over wijzigingen.

d. l\locht een oí meer van deze vooMaardên n êt g zijn dan blljven de overige van deze vooMaarden onvermrnderd
van kracht. Voods is Linssen steeds bevoegd om een vernieligd bedlng te veruangen dooí een
ander beding van dezêlíde strekking. dat echter niet met veÍnletlging wordl bedreigd

3, AANBIEDINGEN EN TOT STAND KOMEN VAN DE OVERÊENKOMST:
a. Alle aanbiedingen van Linssen zijn vÍijblijvend en kunnen slechts woÍden beschouwd als een uitnodiging

tot het doen van een nader aanbod.
b Leverng van dienstên en/of goederen door Linssen geschiedt coníofm oííedê door Linssen, waarbij otfeftes

Li nssên slechls bi nde n bii accêplatiê door opdrachtgeve r bin nen 1 maan d na dagiekeni ng van de beÍêífendê ofiene
Na acceptaiie van de oíefre door opdrachlgever onivangt opdrachtgever een schíiítelijke orderbevesliging
vanLinssen DeovereenkomsttussenLnssenenopdrachtgevertoi leverngvangoederenef/oídienstênkomttol
siand op hel moment dal opdrachtgeveÍ de van Linssen ontvangen otÍede door hem. opdrachtgever, voor akkoord
heêfl ondefekend en aan Linssen ter hand heett gesteld. heigeen binnen 1 maand na dagtekening vaf de
meeÍgemelde oíene dient te zijn geschied. dan wel door verzendrng van de orderbevêstrg ng door Lrnssen
aan de opdrachlgever. Indien binnen de lermiln van 1 maand na ontvangst dooí de opdrachtgever
van de dooí Linssen uitgêbrachte offerte tussen Linssen de overeenkomst nret is tot stand gekomen op
de wijze als hieruoor vermeld kan Lrnssen niel verplicht worden nog conform de bêfefÍende ofÍedê te leveren.

c. Mogel i jkeonjuisthedenopof ienes/oíderbevest igingenwaarbi lduidel i jkspíakeisvan(een)(rekenkundige)íout(en)
zullen kunnen worden gerectiíiceerd zondêr dat dit Lnssen kan veípichten dê levering c.q. verkoop
overêenkomstig hel abusievelijk opgemaakte stuk u t te voeren.

4- LEVEBING:
a. Alle door Linssen opgegeven leveringsiermijnen vormen benaderingen van de bênodigde trJd en binden Linssen ntet.

Opdrachtgeverkanaandezeopgegeventermijnendanookgeenrechtoni lenen Indiendeopdrachtui tvoeringvan
buitenwerk behelst wordtde opgegeven levêÍingslermijn automatisch verlengd mel de onwerkbare dagen gelegen

tussen de dag van het iot stand komen van dê overeenkomst en de door Linssen opgegeven leverjngstermijn
b Linssen kan nimmeÍ aanspÍakeliik worden gehouden voor de overschrijding van teÍmiJnen als gevolg van

vedraging in de leveranties van de dooÍ Ltnssen van deÍden le betekken materialen
c. IndiendeopdrachtgevêreenaanbodtotaÍ lêveÍ ingnretonveMij ldaanvaardl ,danwelopverzoekvandeopdrachtgever

wordt uitgestetd. dan blilven de betallngstermrjnen en -data onveranderd Voods gaai in beidê voormelde gevallen

vanaf de dag waaÍop door Linssen rs mêdegedeeld dat de ieverjng vooÍ verzending gereed rs, hei risico voor
de du ur van het u itstel over op de opd rachigever N iefte m in zal Lin ssen alsdan verpl icht zij n om op verzoek en voor
Íekening van de opdrachlgever de door hem ver angde verzekering te beweíkstelligen

5, OPLEVERING:
a Het werk wordt als opgeleveíd beschouwd

- hetzij als het geheel rs uitgevoerd en Linssen daarvan aan opdrachlgever mededeling heeíi gedaan;
- hetzij wanneeÍ Linssen aan de opdrachtgeveí te kennen heefi gegeven dat het werk ls voltooid

en de opdrachtgeveí de werkorder ter goêdke!ring heeít ondedekend:
' hetzij wanneer de opdrachlgeveÍ hei werk in gebíuik heeft genomen, in gebruik heelt gegeven oí doen geven

b. Oplevering ontslaat Linsser van alle aafsprakelljkheid voof gebreken. die de opdrachtgever op dat
tiidslip redelijkerwijs had moêten ontdekken.

c. Als gevoig van de oplevering gaat hel risico voor het werk over van L nssen op de opdrachtgever.

6. PBIJS, VERBEKENING VAN MEER. EN MINDEFWERK:
a. Oíertes worden door Linssen gedaan op basis van het t.t.v. hei uitbrengen van de offede geldend

prlispeili tijdens de uitvoering van de opdracht door Linssen zich voordoende prilsverhogingef van malêrialen,
wetellik verplichie loonsverhogingen en/of verhogingen van indifede belastrngen en/oÍ sociale
verzekeringspremies mogen door Linssên aan opdrachtgever worden doorberekend.

b. Indien er voor Linssen aanlêiding is de prijzen aan te passen binnen 3 maanden na hêt uitbíengen van de offede
c.q het tol stand komen van de overeenkomst, zal Linssen n geval de opdrachtgever een natuurlijk pêrsoon

ls, als bedoeld if ad.6:236 BW die prijsaanpassing vooraí schriítelijk mededelen aan de opdrachlgever
Deze ls gedurende 7 dagen na vefzending van die mêdedeling gêrechtigd de overeenkomst te ontbindên,
onvêímindêÍd de verplichting van de opdrachtgeveÍ (natuurlijk persoon) om de 1.t.v. de eenzildige ontbinding
dooÍ Linssen reeds gemaakle kosten ingekochte malerialen en bestede tiJd aan Linssen te vergoêden

c. Bij haar prijsopgaven gaal Linssen uit van het aan haar om niet ter beschikking stêllen
door de opdrachtgêver van water en elêkticiteit.

d. Opdrachtgêvêr dient zorg te dragên dat de ie bewerken objêclen door Linssen peI vrachtauto. als door haar gebezigd,

kunnen en mogen wordên bereikt. Zo dit niei mogelijk is zullen de daarvoor voor L nssen ontstane kosten op
basis van nacalculatie aan opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht

e. Vêíekening van meer en minderwerk vindt plaats:
a. ingevalvanbêsekswijz iglngen(wi jz igingeninhelbestêk hetweÍkopdevooMaardenvan! i tuoeringvanhelwerk)
b. in het gêval van aÍwilkingen van de bedragen van stelposten van verekenbafê enloÍ gêschane hoeveelhedeni
c. in de gevallên als in deze vooMaarden bepaald
Elk van de lotalê respectievelilk het saldo van de bijbêtalingen en inhoudingen als gevolg van bestekswilzigingen,
moqen niet meer bedíagen dan 1 5% Íespêclieveliik 10% van de aanneemsom

í Vetrekening van het meemêrk geschiedt ineens blj het verschijnen van de eerstvolgende betalingstêrmijn
ls geen betalingstêrmijn overeengekomen, dan na voltooring daarvan.

g. Vêrekening voor het mindeMeík geschiedl ineens bij de eindaírekening
h. lndien het totaal van hêt mindêMerk dat van hei meerwerk ovênreít, hêett Linssen rechl op een bedíag

gelijk aan 15% van hel verschil lussen die lotalen.
i .  Hetgemtsvaneênschri f têl i jkopdrachitotmeeMerklaatdeaansprakenvanLinssenopverrekeningdaaNanonverlêl

7.  GARANTIE:
a Linssen garandeeft de deugdelijkhêid van de door uitgevoeíde werkzaamheden c.q gedane leveringen

gêdutende een termiln van 3 maanden, behoudens indien en vooT zovel hieÍna anders bepaald
b. ln deze garanlie zi)n niet begrepen gebreken ten gevolge van onoordeelkundig gebruik en/oÍ gebruik

nêt oveÍeenkomsiig de bêstemming van hel geeverde en/ot ten gevolge van grove nalatigheid en/oÍ
onachtzaamheid van de zijde van opdrachtgeveÍ en/oí van de Íeitelijke gebruikers van hel geleverde

c. Degaranttevoorgebruiktemater ialênzalzichnietverderui tstrekkendandegarant ievêípl icht ingdiedeleveranciers
van Linssen aan Linssen geven voor de door hên. leveranciers van Linssên geleverde materialen Geen ênkele
garantie geeft Linssen op dedeugdelijkheid oígeschiktheiddooÍopdrachtgeveraan Llnssenterbeschikkinggesielde
materialen en/oí door opdrachtgever teÍ beschikkrng gesteldê zaken. die in het geleverde zijn verweíkt

8. RECLAMES:
Eventueie reclames betetfende enige door Lnssen verichte diensten en/oí betêfÍênde enige door Linssen
geleverde zakef dienen, op strafÍe van niefontvankelijkheid, per aangetekend schrijven bii Linssen lê worden
ingediend binnen I dagen na hêt voltooien door Lrnssen van de opdracht, respectiêvêlijk binnen 8 dagen na levêring,
plaatsing c.q. uitvoering van de zaken dooí Linssen, althans binnen 8 dagen nadal Linssen aan opdrachtgever
heeít bericht dat de door Linssen ie leveren zaken ler beschikkrng van opdÍachtgever staanr bil overschrijding
van welke tefmijn opdrachtgever geacht wordt hel geleverde te hebben geaccepteerd in de slaal waarln het

verkeerde tên tiide van de opleveíing. Elke aansprakelijkheid van Linssen uil dien hooÍdê komt alsdan te veruailen.

9. AANSPRAKELIJKHEID/OVERMACHT
a. Linssen aanvaardt geen enkele aansprakelijkhêid voor het werken met door opdrachtgever 0p le geven

maatvoering Indiên opdrachtgeveí aan Linssen maten opgeeft en Llnssen enigê zaak levert contorm
deze opgave, is zulks geheêl voor nsico van opdrachtgever.

b. Eventuele aansprakeliikheid van Ltnssen en/oí verplichting tot vergoedlng van door opdrachlgever te lijden
schade door Linssen zal zich nimmeÍ uitstekken tot een hoger bedrag dan hêt lotaalbedrag dai opdfachtgêvêÍ
terzake de betrêÍÍende opdracht aan Linssen verschuldigd was exclusief BTW.

e. Linssen is niet aansprakelijk voor de niel. niet lijdige oí niet behoorlijke nakoming van haar vêrplichtrngen uit
de met de opdrachiqever geslotên overeenkomsl, indien, voor zover oÍ vooí zolang deze nakoming geheel

oÍ gedeêltêlijk, tijdelijk oí biijvend is vênraagd, belemmêÍd oÍ verhinderd door:
- verhinderingen. beperkingen oÍ belemmeringen met belrekking tot de aanvoer lwaaronder vêiênging

van aanvoerliinen), de nvoer van gÍond- of hulpslotÍen oÍ hel vervoer daarvan naar de plaats van levering

(daafonder begrepen het niet presteren van toeleveringsbedrijven);

Íerten of omslandigheden die Linssên nret heeÍl vooízien oÍ redelljkeMijs niel heeÍt behoeven te vooí

, de overeenkomsl tot leverinq niel of niet dan onder andêre condlties zou hebben aangegaan. dan wel met entg
andere vorm van overmacht teMijl niel, niêt tiidige oÍ niet behoodilke nakoming door Linssên onder dergelijke
omstandighedên de opdrachtgever geen rechi geeít de order oí een gedeelte daarvan te annuleren

Í Ingeval van overmacht als bovenbedoeld, wordt de nakoming van de verplichlingen van Linssên van rechtswege
opgeschod vooí de duuÍ van de overmachtstoestand. Van het inteden van deze overmachtsloestand zai Linssen
de opdrachigever schriílelijk mededeling doên. Indien deze oveímachtstoestand langêr dan 3 maanden heefr
geduurd te rekênen vanaí hel tijdstip van voormelde schrittelijke mededeling door Linssen, zullen zowel dê
opdrachtgever als Linssen gerechtigd ziln om de overeenkomst zondeí rechterliike tussenkomst tê ontbinden

g. Noch in het geval van overmacht noch ingeval van ontbinding zal de opdrachlgever
aanspraak op schadeveÍgoeding hebbên.

IO. EIGENDOMSVOOBBEHOUD:
a. Linssen behoudt zich de eigendom van enrge door Lrnssen aan opdrachtgeveí geleverde zaken vooí,lotdat

opdrachtgever aan al zijn vêrplichtingen voodvloeiend urt de beÍetÍende overeefkomst tussen opdrachtgever
en Linssen heettvoldaan. À,4ocht Linssênevenwelv00fgemeldtijdstipeen nieuwe ovêreenkomst melopdrachtgevêr
sluiten, dan za daaóiiwoÍden bepaald, datde êigêndom van detevorên afgeleverdezaken tol meerderezekerheid
van de nieuwê schuld aan haar vêrblijtt, totdat ook deze nieuwe schuld volledig zal zijn gekweien. Tot bedoelde
dag zu len ook andere door Linssen aan opdrachlgeveraígeleverde zakên eigendom van Linssen blijven. In verband
daarmeegeett opdrachtgeveraan Linssen êen onheroepe iJke volmachtom bij enige vorm van wanprestatie zijdens
opdrachtgevêr zodanige nog aanwezige goêdêíen zonderenigeÍormaliteit aan Linssên le geven en te veNoerên en
daadoeookzondeíoftegen de wil van opdrachtgeverde plaatsie beteden waardiêgoederen zich mochten kJevinden.

b. Dit eigendomsvoorbêhoud blijft onverkod van kÍachl. ook indien de kooppriis van bêpaalde aangegêvên
goedeÍen betaatd is. I ngeval van een reken ing-cou rantverhoudi n9 shekt hel eigendom svoorbehoud met kJetekklng
lot de dooÍ Linssen geleverde goederên tot zekerheid voor het saldo van de rekening van Linssen

c. Het isopdràchtgeverslechtstoegestaanomaanLinssênifeigendomveólevengoederenzi lnerzi jdstevervreemden
lndien ditgêschiedt in de normale urloeÍening van ziln bedíilÍ en mits hij mel zijn aÍnêmers eveneenseen eigendoms'
voorbehoud overeenkoml. OpdÍachtgever is niel gerêchtigd tot enige andeÍe beschikking over aan Linssen in

eigêndom gebteven goederen en met name nletlot verpanding of tot overdracht rn zekerheidseigendom daaÍvan.
d. ln het geval opdrachtgever met betêkking tot de aan Linssên in êigendom verblêven goederen overeenkomslen

met defden sluit is opdrachtgever, zolang hil niet aan al zijn verplichtingen lêgens Linssen heêtt voidaan, verplicht
om de uit die overeenkomst aan hem toêkomende vordeÍingen op de derde(n) aan Linssen over te dfagen

OpdrachtgeveÍ is verplichiom, indien Linssen datwenst, van dezeoverdrachtaanzijn conÍactspadnermededellng
te doen en ons desgewensl alle iníormatie ên bêscheiden op eerste verzoek van Linssên 1ê verstekken

e. Wordt enig aan Ltnssen in êigendom gebleven goed door opdrachtgêvêr na verwerking als ondeídeel van oÍ

tezamen meiaaderen niêtaan Linssen in êigendom behorende goêderen verureemd oÍwordl daaromaentenlge andere
ovêreenkomstgestoten. dan blijftde hierboven ondêrd. bedoeldeveíplichting beperldtotdeíaduuMaardevan datgoêd.

Í. lndien een derde aan Linssen rn eigendom gebleven goederen in bêslag wil nemen' is opdrachtgever
verDlicht Linssen daaruan onveNijld mededêling te doên. Kosien die Linssen in verband daarmêe
ter bewaring van haar rechten maakt, komen len laste van opdrachtgever'

g IndienLinssenvanhethaartoekomendeeigendomsvoorbehoudgebruikmaaidomhaaÍeigendommenterugtenemên,
iszlj gerechtigd om die goederen onderhandsoÍ publiekteverkopen. teneindede meestgunstige opbrengstteverkíiigen.

h. cêheel voor rekening van opdrachtgever zijn alle Íisico's van gehêle of gedeeltelijkê beschadiging, tenietgaan
of verlies, dooí welke oorzaak ook, van onder ziin berusiing zilnde, doch aan Linssen in eigendom
loebehorende goederen; opdrachtgever is gehouden deze goederen voor eigen rekenlng, doch
len be'oeve van Linssen legen bÍand en anoe'e gevarer -e ve'7eheren.

11. BETALING:
a. DedooropdrachtgeverterzakeleveringaanLinssenverschuldigdebedragenzul lenalsvolgtwordenge{actureerd:

' 35% van het tolaal verschuldigde bedrag bij het versÍekken van de opdrachti
- 65% van het lotaal verschuldigde bedrag bij opleverifg door Linssen tenzii uitdíukkelijk

schriftelijk anders overeengêkomen.
b. Linssen is gêrechtigd. alvorens de werkzaamheden aan te vangen of daalmee door le gaan en alvorens

te levelen of daarmee door te gaan, naar het ooídeel van Linssên voldoende zekefteid vooí het nakomên

van de betallngsvêrplichtingen van dê opdrachtgevêí te verlangen Weigering van de opdrachtgever om

de veÍlangde zekerheid te stellen geeÍt Linssên het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen,
onverminderd haar rechten op schadevergoeding en vergoeding van reeds gemaakte kosten

c. Betaling van alle Íaciuren van Linssen dient te geschieden binnen 7 dagen na dagtekening van de beireffênde
lacluur; in geval van girale betaling geldt als iiidsup van beiahng de vaiutadalum op hel betrefiende
rekeningaÍschíifl van bijschriiving als veÍmêld op de bank- oí girorekening van Linssen

d Door de opdrachtgeveí gedane betalingen sÍekken steeds op de eersle plaats 1er aflossing van alle
verschuldigde kosten en rentef en vervolgens van opeisbarê faduÍen, die het langst openslaan,
zelÍs als opdrachtgever zou vermelden dat de betaling op een andere Íactuur bêÍekking heeít

e. Ingeval opdrachtgever nalaat binnen de voormelde termijn van 7 dagen na íactuurdatum te betalen of tijdig

andere verplichtjngien) lngevolge enige overeenkomst na te komen, is Linssen gerêchtigd, hetzij
verdere leveranties op te schoften, heizij de order oÍ een gedeêlte daaruan te annulêren- onverminderd
het recht van Linssen vollêdige betaling van ten tiide van die annulêring reeds
geleveíde zaken en verrichte werkzaamhêden tê veíangen en onverminderd haar rêchl op vergoeding van

ten gevolge van die annulering geledên schade.
í. Bij overschÍiiding van de bêtalingslermijn van 7 dagen na faduurdatum is opdrachtgeveÍ van rêchtswege in

veízuim door het efkêle veístrijken van deze iermijn, zonder dal daadoe enige sommalie of lngebrêkêsielling
vereist is Voons zal ingeval van nieftijdige betaling met ingang van de vêtualdag over de hooÍdsom oÍ hel nog

onbetaald gebleven gedeelte daarvan een rênle ad 1% per maand - een gedeelle van een maand voor een gehele

maand gerekend - verschuldigd zijn, onverminderd hel íecht van Linssen op vêígoeding van verdere schade.
Indien ên voorzoveropdrachtgeverin verzuim rsals hierbedoeld isdaarenboven Linssên gerechtigd de invordering

van het haar toekomende zondêí nadere aankondiging aan een derde uit handen te geven

9 Indien Linssen, als hierboven onder í bedoeld, de invordering van ênig bedrag uit handen geeft rs opdrachtgever
buitengerechtelijke incassokoden verschuldigd van tenminste 15% van het totaal verschuldigde bedrag,
onverminderd de kosten van ge.echielijke pÍocedures die opdrachtgever eveneens vêÍpiicht zal zijn te voldoen.

h. De opdrachtgever zal zich tegenover Linssen niet op schuldvergelijking kunnen beroepen

12. ONDERAANNEMING:
a. Linssen s gêrechiigd bil de litvoering van de overeenkomst een onderaannemer in te schakelen
b. Voorzover Lifssen als onderaanneemstêÍ een werk uitvoen op welke overeenkomst alsdan de bepalin-
gen vaf de Wet Ketenaansprakêlljkheid van toepassing zljn oí zullen ziin, zullen de betalingen van de op-

drachtgevetkoper aan ons moeten geschieden op de door ons op onze factuuÍ aan te geven wilze

13. ONTBINDING:
a. Onverminderd de haar verdeÍ ioekomende rechten is Linssen bêvoegd zonder rechlêrlijke tussenkomst

en zonder ingebrekeslelling, heulj de uitvoering van het werk tê schorsen. hetzij het

werk in onvoltooidê staat te belindigen, indien de opdÍachlgeverl
- surseancê van belaling heeft aangevraagd of dêze aan hem rs veíêend;
- in staai van Íaillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
- in de totsiandkoming van een verplichting is tekodgeschoten, dan wel voor Linssen voorziênbaar

is dat ts i j  daari ' ral  lekortschieter
Beéindiging ên schorsing geschiedl door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat

Linssen gehoudên is tot enige schadevergoeding oí garantie.
b. Alie vorderingen die Linssen in deze gevallen op de opdrachtgever mocht hebben oÍ verkriigen

zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn Tevens is Linssen alsdan geíechtigd om haar nog onbetaald
gebleven leveringen op koslen van de opdrachtgever terug te halen

14. ANNULERING:
Indiên opdrachtgevêr te eniger tijd na het als hierboven ln artikel 3 tot siand komen van de overêenkomsl

met Linssen de gegeven opdracht geheel oí gedeêltêlijk annuieed, bliitt opdrachlgever vêrplicht het gêhele

overeengekomen bedíag voor de gehele opdracht aan Linssen te voldoen; het gehele aldus verschuldigde

bedrag vooí zovêr alsdan nog niet door opdrachtgevêí voldaan, woÍdl opeisbaar zodra Linssen van de annulêring
kennis neemt waarbij hetgeen hierboven in anikel 11 bepaald overeenkomstig van toepasslng ls.

15. TOEPASSELUK RECHT:
Op alle overeenkomsten van Linssên en daa.mee samenhangênde (rechts-)handelingên als aanbiedrngen,
lêvêíingen en dergelijkê, ls uitsluilend hêt Nedeíands Recht van toepassing

I7. INGANGSDATUM WERKING:
Deze voorwaarden ziin gedeponeerd bii dê Kamer van Koophandel tê Eindhoven,
alwaar zij kunnên worden opgevraagd en werken met ingang van de dalum van deponering

c. Na de oplevering is Linssen niei verder aanspíakeiijk voor tekodkomingen aan het werk dan tol nakoming
van haar in aftrkel 7 omschrevên garantieverplichting 16. GESCHILLEN:

prils. Dê opdrachtgever kan zich terzake niet op compensatie beroepen. om zich tot de bêvoêgde rechter van de plaats, waar opdrachtgever gevestigd is, te wenden


