ALGEMENE VOORWAARDEN:
DIEFAC STANSVORMENFABRIEK B.V.
(k.v.k. BREDA 41683)
Art. 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen
en op alle met ons gesloten overeenkomsten zomede op alle door
ons uit te voeren of uitgevoerde werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Door aanvaarding van onze aanbiedingen of door het aan ons
verstrekken van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever deze
voorwaarden met gelijktijdige buitenwerkstelling van zijn eventuele
eigen voorwaarden.
Art. 2. Aanbiedingen; prijzen
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij wij uitdrukkelijk
schriftelijk anders hebben vermeld.
2. De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van
de aanbieding geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van
de loonsommen, berekend volgens de bij ons geldende werkomstandigheden en arbeidstijden. Indien na de datum van de aanbieding één of meer van deze prijsbepalende factoren een
wijziging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare
omstandigheden, zijn wij gerechtigd de met de opdrachtgever
overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
3. Al onze prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere op de
overeenkomst vallende lasten
Art. 3. Totstandkoming overeenkomsten; wijziging
1. Een overeenkomst komt eerst tot stand, indien en nadat wij een
opdracht hebben aanvaard c.q. met de uivoering daarvan zijn
begonnen.
2. De opdrachtgever dient eventuele wijzigingen in de uitvoering
van een door hem verstrekte opdracht tijdig en schriftelijk aan
ons ter kennis te brengen. Wij zijn gerechtigd aan een wijziging
in de uitvoering van een opdracht verbonden extra kosten bij de
opdrachtgever in rekening te brengen.
Art. 4. Eigendommen opdrachtgever.
1. Wij zullen omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die ons door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld dezelfde zorg aanwenden als omtrent
onze eigen zaken.
2. Het risico voor door de opdrachtgever aan ons ter beschikking
gestelde zaken berust echter te allen tijde bij de opdrachtgever.
Art. 5. Intellectuele / industriële eigendom.
1. De opdrachtgever staat er voor in, dat onze uitvoering van
door hem verstrekte opdrachten niet in strijd komt met aan
derden toebehorende rechten van intellectuele/industriële
eigendom.
2. Het auteursrecht alsmede eventuele andere rechten van
Intellectuele/industriële eigendom op door ons ontworpen
c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, foto’s,
programmatuur, modellen ect. blijft bij ons berusten, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Art. 6. Levering.
1. Al onze leveringen worden geacht te hebben plaatsgevonden
ter plaatse van het afzendadres.
2. Bij franco levering volgen wij de goedkoopste wijze van
verzending, tenzij met de opdrachtgever tevoren
schriftelijk anders is overeengekomen.
3. In alle gevallen reizen de zaken voor risico van de opdrachtgever.
Art. 7. Leveringstermijn.
1. Door ons opgegeven of overeengekomen termijnen van levering
gelden slechts bij benadering.
2. Wij trachten zoveel mogelijk binnen de opgegeven of overeengekomen termijnen van levering te leveren. Bij eventuele overschrijding van de leveringstermijn, door welke oorzaak dan
ook, zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.
Zodanige overschrijding geeft de opdrachtgever evenmin het
recht de ontvangst of betaling der zaken te weigeren, enigerlei
vergoeding van ons te verlangen, ontbinding van de overeenkomst te
vorderen, danwel enigerlei verplichtingen die uit de overeenkomst voor
de opdrachtgever mocht voortvloeien niet na te komen of op te schorten.
Art. 8. Eigendomsbehoud; retentierecht.
1. De eigendom van het door ons geleverde gaat eerst op de opdrachtgever over, indien en nadat de opdrachtgever heeft voldaan al hetgeen
hij aan ons uit welken hoofde dan ook is verschuldigd.
2. Indien wij zaken van de opdrachtgever onder ons hebben, zijn wij gerechtigd
die zaken onder ons te houden tot voldoening van alle kosten die wij ter uitvoering van door de opdrachtgever verstrekte opdrachten hebben gemaakt,
onverschillig of die opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere
zaken van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie hebben wij eveneens in
het geval de opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend dan wel
in staat van faillissement wordt verklaard.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel en
Fabrieken te Breda.

Art. 9. Fakturering; betaling
1. Wij zijn gerechtigd elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt
verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht,
afzonderlijk te faktureren. Wij zijn voorts gerechtigd bij opdrachten die
een lange bewerkingstijd vergen in termijnen te factureren, met dien
verstande dat wij in zodanig geval met de opdrachtgever tevoren
omtrent de termijnen en termijnbedragen zullen overleggen.
2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet
tijdige betaling zal de opdrachtgever, zonder dat daarvoor een
ingebrekestelling zal zijn vereist, over het door hem verschuldigde berdrag
een rente verschuldigd zijn gelijk aan het promessedisconto van de
Nederlandse Bank vermeerderd met 2%.
3. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot enigerlei afrek van of schuldvergelijking met eventuele door hem gestelde vorderingen op ons.
4. Alle kosten vallen op gerechtelijke- of buitengerechtelijke invordering van
Niet of niet tijdige betaalde bedragen, waaronder begrepen de kosten van
juridische bijstand, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen minimaal 10% van de hoofdsom bedragen.
5. Wij zijn te alle tijde gerechtigd voor de betaling van door ons te leveren
zaken voldoende zekerheid te verlangen en de afwerking van een opdracht
te staken indien deze zekerheid niet wordt of kan worden gegeven.
Art. 10. Wanprestatie; faillissement.
1. In geval van wanprestatie, onder curatelestelling, het onder bewindstellen,
van enig vermogensbestanddeel, het aanvragen van surcéance van betaling,
van faillissement, beëindiging van zaken of overlijden van de opdrachtgever
en, indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, ook in geval van ontbinding
van deze rechtspersoon of wijziging van de zeggenschap over de door deze
rechtspersoon gedreven onderneming, hebben wij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst
(en) te ontbinding en onze eigendommen terug te nemen, onverminderd ons
recht op schadevergoeding.
2. In de hiervoor in artikel 8.1 genoemde gevallen is iedere vordering die wij op
de opdrachtgever hebben terstond opeisbaar.
Art. 11.Garantie.
1. Wij staan ervoor in, dat door ons geleverde zaken zonder gebreken zijn.
Indien de opdrachtgever binnen 3 maanden nadat wij een zaak aan hem
hebben geleverd enig gebrek constateert en dat terstond schriftelijk aan ons
kenbaar maakt, zullen wij dat gebrek kosteloos herstellen dan wel, te onzer
keuze, de gebrekkige zaak kosteloos vervangen.
2. Indien onze leverantie bestaat uit zaken die (goed) deels zijn vervaardigd door
derden, gaat onze garantie evenwel niet verder dan waarvoor door onze
leveranciers wordt ingestaan.
3. De opdrachtgever geeft geen aanspraak op garantie, indien hij de zaken heeft
gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze zijn bestemd dan wel
(anderszins) onzorgvuldig heeft behandeld alsook indien er sprake is van
normaal te achten slijtage.
4. Wij hebben geen andere aansprakelijkheid dan die welke hierboven in de
artikelen 11.1 tot en met 11.3 is omschreven. In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor enige indirecte schade.
5. Na het verstrijken van de hierboven genoemde periode van 3 maanden heeft
de opdrachtgever generlei aanspraken meer en zijn wij volledig van iedere
aansprakelijkheid bevrijd.
Art. 12. Overmacht.
Omstandigheden buiten onze wil en/of ons toedoen die van dien aard zijn, dat
naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle
omvang van ons kan worden gevergd, geven ons het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te
schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
Art. 13. Toepasselijk recht; bevoegde rechter.
1. Op al onze aanbiedingen aan en overeenkomsten met de opdrachtgever is
Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden beslecht
door de bevoegde rechter te Breda, Nederland.
Art.14. Authentieke versie.
1. Als authentieke versie van deze algemene voorwaarden wordt beschouwd
de versie gesteld in de Nederlandse taal.
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