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ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, leveranties, overeenkomsten, uitvoering en
overige verbintenissen voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen,
welke direct of indirect verband houden met de werkzaamheden en andere ondernemingsactiviteiten van
de eenmanszaak GWG TECHNIEK,
Gevestigd en kantoorhoudende te ‘s-Hertogenbosch, (Pastoor Verhoevenstraat 25), ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel en Fabrieken onder inschrijvingsnummer 17188381, Hierna te noemen: GWG
TECHNIEK.
De wederpartij wordt aangeduid als: opdrachtgever
Indien opdrachtgever eveneens algemene voorwaarden hanteert, zijn deze niet van toepassing indien en
voor zover deze op enigerlei wijze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van GWG TECHNIEK en/of
de werking van de algemene voorwaarden van GWG TECHNIEK belemmeren of verhinderen.
OFFERTES EN BESTELLINGEN
Artikel 1.
1. Alle prijzen- en prijsopgaven, voorkomende in door GWG TECHNIEK uitgegeven advertenties,
orderbevestigingen en aanbiedingen, alsmede alle door GWG TECHNIEK uitgebrachte offertes
hebben, tenzij uit geschrift anders blijkt, steeds een geldigheidsduur van ten hoogste 30 dagen.
2. Alle offertes, aanbiedingen en orderbevestigingen zijn gebaseerd op gegevens waarover GWG
TECHNIEK beschikt ten tijde van het uitbrengen daarvan.
Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop GWG TECHNIEK zich
heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde offertes, aanbiedingen of orderbevestigingen, dan is
GWG TECHNIEK bevoegd deze wijzigingen te verdisconteren in de uitvoering van de
verbintenis/overeenkomst danwel prijzen aan te passen, een en ander onverminderd hetgeen in artikel
1 lid 1 en in artikel 5 lid 2 is bepaald.
AFBEELDINGEN
Artikel 2.
1. Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d., welke GWG TECHNIEK verstrekt in enige
wijze van publicatie zijn voor GWG TECHNIEK niet bindend en zijn alleen bedoeld om een algemene
voorstelling te geven van hetgeen GWG TECHNIEK aanbiedt.
2. Afwijkingen geven opdrachtgever niet het recht de ontvangst of de betaling van het geleverde te
weigeren, aanpassing van zijn verplichtingen of enigerlei vergoeding van GWG TECHNIEK te
verlangen.
3. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen maken deel uit van de
overeenkomst indien en voor zover in de overeenkomst daarnaar is verwezen. Indien de tekening
afwijkt van de technische omschrijving, prevaleert de laatste.
4. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door GWG TECHNIEK of in
zijn opdracht zijn vervaardigd, blijven eigendom van GWG TECHNIEK. Indien geen opdracht wordt
verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door GWG TECHNIEK gedaan
verzoek franco aan hem te worden teruggezonden.
5. Indien geen opdracht wordt verleend is GWG TECHNIEK gerechtigd een vergoeding te vragen voor
alle met de offerte verband houdende werkelijk gemaakte kosten.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 3.
1. Verbintenissen/overeenkomsten aangegaan in naam van GWG TECHNIEK verbinden GWG
TECHNIEK slechts indien zij door een daartoe bevoegde firmant zijn aangegaan of bevestigd, welke
bevestiging schriftelijk en expliciet dient te geschieden.
2. Op een gebrek inzake de in lid 1 bedoelde vertegenwoordigingsbevoegdheid kan slechts door GWG
TECHNIEK een beroep worden gedaan.
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OPLEVERINGSTERMIJNEN EN -VOORWAARDEN
Artikel 4.
1. Opleveringstermijnen en voorwaarden door GWG TECHNIEK genoemd zijn, onverminderd het
bepaalde in lid 3 van dit artikel, vrijblijvend.
2. Overschrijding van leveringstermijnen door GWG TECHNIEK geeft de opdrachtgever geen enkel recht
tot ontbinding, schadevergoeding of opschorting van zijn verplichtingen uit welke hoofde dan ook
jegens GWG TECHNIEK, behoudens het in lid 3 bepaalde.
3. Indien de door GWG TECHNIEK genoemde leveringstermijn met meer dan twee/derde gedeelte wordt
overschreden en de oorzaak van deze overschrijding niet het gevolg is van overmacht aan de zijde
van GWG TECHNIEK, dan heeft opdrachtgever recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter
het recht enige schadevergoeding te eisen of andere verplichtingen jegens GWG TECHNIEK op te
schorten of zich te beroepen op schuldverrekening.
4. Het staat GWG TECHNIEK vrij afleveringen in gedeelten te laten geschieden.
5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden door een oorzaak welke niet te wijten is aan noch voor
rekening komt van GWG TECHNIEK, dan is GWG TECHNIEK gerechtigd de daaruit voor hem
ontstane schade op de opdrachtgever te verhalen welke schade wordt gesteld op tenminste 20% van
de waarde van de door de opdrachtgever te leveren prestatie, indien de ontbinding het gevolg is van
wanprestatie van de kant van de opdrachtgever.
6. Onverminderd het bepaalde omtrent overmacht is aan een eventuele verplichting van GWG
TECHNIEK tot schadevergoeding indien niet, niet tijdig of niet volledig wordt geleverd geheel voldaan
indien alsnog wordt geleverd of indien levering niet mogelijk is door betaling van een bedrag van ten
hoogste overeengekomen prijs.
PRIJZEN
Artikel 5.
1. Alle door GWG TECHNIEK gehanteerde prijzen luiden in euro’s en zijn exclusief Omzetbelasting.
2. Prijzen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde conform en ongeacht hetgeen in artikel 1 is bepaald
door GWG TECHNIEK worden aangepast, met dien verstande dat indien de prijs wordt aangepast
binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst, het de opdrachtgever vrij staat de
overeenkomst te ontbinden zonder overigens schadevergoeding te kunnen eisen of zich op enigerlei
opschortingsrecht of verrekening te kunnen beroepen jegens GWG TECHNIEK.
3. Het in lid 2 genoemde ontbindingsrecht komt niet aan de opdrachtgever toe indien de oorzaak van de
prijsaanpassing voor zijn rekening dient te komen.
MEER EN MINDER WERK
Artikel 6.
1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:
a. ingeval van wijziging in de opdracht dan wel de voorwaarden van uitvoering:
b. ingeval van aanwijzingen door of vanwege de overheid op grond van wettelijke voorschriften op
grond van wei en/of beschikking;
c.
ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten en verrekenbare hoeveelheden,
d. in de gevallen waarin verrekening als meer en minder werk in deze voorwaarden is
voorgeschreven.
2. Indien het totaal van het minder werk dat van het meer werk overtreft, heeft GWG TECHNIEK recht op
een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.
3. Wijzigingen als in lid 1 sub a bedoeld, zullen schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een
schriftelijke opdracht laat de aanspraken van GWG TECHNIEK op verrekening van meer werk
onverlet.
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BETALING
Artikel 7.
1. Betaling dient te geschieden ten vestigingsplaats van GWG TECHNIEK,
2. Betaling dient te geschieden in euro’s.
3. Ter zake van de betaling is het opdrachtgever jegens GWG TECHNIEK niet toegestaan zich te
beroepen op enigerlei compensatie of schuldverrekening.
4. Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden volgens het navolgend schema
bij het totstandkomen van de overeenkomst
c.q. het plaatsen van een bestelling:
. een/derde gedeelte
bij (af)levering:
. twee/derde gedeelte
5. Bij (af)levering in gedeelten dient telkens bij aflevering het nog resterende twee/derde gedeelte van het
voor de afgeleverde goederen verschuldigde te worden voldaan.
6. De verschuldigde Omzetbelasting over het afgeleverde dient geheel te worden voldaan bij (af)levering.
7. Het staat GWG TECHNIEK te allen tijde vrij alvorens tot (af)levering over te gaan of met (af)levering
voort te gaan zekerheid tot nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever te verlangen.
8. Indien opdrachtgever niet voldoet aan enige betalingsverplichting zoals in lid 4 bedoeld, heeft GWG
TECHNIEK het recht al zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten.
9. Iedere betaling door opdrachtgever ongeacht welke oorzaak dan ook, aan GWG TECHNIEK zal in
mindering worden gebracht:
ten eerste op enige verplichting tot schadevergoeding van opdrachtgever GWG TECHNIEK
vervolgens op hetgeen opdrachtgever verschuldigd is aan GWG TECHNIEK wegens kosten en
renten;
en uiteindelijk op de nog aan GWG TECHNIEK te betalen nota's en facturen.
Iedere betaling zal altijd met inachtneming van de in de vorige zin vermelde betalingsvolgorde in
mindering worden gebracht op de oudste verplichting van opdrachtgever jegens GWG TECHNIEK.
VERZUIM
Artikel 8.
1. Opdrachtgever is zonder enige ingebrekestelling in verzuim zodra hij enige opeisbare prestatie
voortvloeiende uit de overeenkomst (daaronder mede verstaan deze voorwaarden) jegens GWG
TECHNIEK niet of niet tijdig nakomt.
2. Overschrijding van enige uit de overeenkomst (daaronder te verstaan deze voorwaarden)
voortvloeiende termijn door opdrachtgever heeft diens onmiddellijk verzuim tot gevolg.
3. Onverminderd het recht nakoming te vorderen danwel de overeenkomst te ontbinden, heeft GWG
TECHNIEK voorts het recht zodra de opdrachtgever in verzuim is schadevergoeding te vorderen
vanwege de door hem als gevolg van de tekortkoming geleden schade, welke schade wordt begroot
op tenminste 20% van de waarde van door de opdrachtgever te leveren prestatie.
4. Indien de opdrachtgever niet tijdig voldoet aan zijn verplichting tot betaling van een geldsom, dan is hij
over het alsdan verschuldigde bedrag vanaf het moment dat het verzuim is ingetreden aan GWG
TECHNIEK een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een
volle maand dient te worden gerekend.
5. Zodra opdrachtgever in verzuim is zijn alle vorderingen van GWG TECHNIEK op hem direct en zonder
voorbehoud opeisbaar.
6. Ongeacht verzuim heeft GWG TECHNIEK het recht de overeenkomst te ontbinden indien redelijke
grond bestaat dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet na zal komen, failliet gaat, surséance van
betaling aanvraagt of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing wordt
verklaard, een en ander zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd andere
rechten van GWG TECHNIEK, zoals het recht op schadevergoeding.
EIGENDOMSVOORBEHOUD
Artikel 9.
1. De door GWG TECHNIEK afgeleverde zaken blijven eigendom van GWG TECHNIEK totdat
opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens GWG TECHNIEK heeft voldaan.
2. De door GWG TECHNIEK afgeleverde zaken komen onverminderd het in lid 1 bepaalde vanaf het
moment van aflevering volledig voor rekening en risico van opdrachtgever. Bij aflevering ter
vestigingsplaats van GWG TECHNIEK geschiedt de aflevering op het moment dat aan opdrachtgever
is medegedeeld dat de te leveren zaken te zijner beschikking staan bij GWG TECHNIEK.
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3.

4.
5.

Zodra opdrachtgever op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens
GWG TECHNIEK, heeft GWG TECHNIEK het recht vorenbedoelde zaken terug te nemen zonder
enige rechterlijke tussenkomst ook indien deze inmiddels aan andere zaken (roerend of onroerend)
zijn verbonden, onverminderd andere rechten welke voor GWG TECHNIEK voortvloeien uit het
tekortschieten van opdrachtgever. Kosten welke door GWG TECHNIEK moeten worden gemaakt om
bedoelde zaken terug te nemen, komen voor rekening van opdrachtgever en zullen tenminste 20%
van de waarde van de teruggenomen zaken bedragen.
Het is opdrachtgever niet toegestaan op enigerlei wijze over de in lid 1 bedoelde zaken te beschikken,
zonder schriftelijke toestemming van GWG TECHNIEK.
Opdrachtgever is verplicht volledige medewerking te verlenen aan alle handelingen en verrichtingen
ter effectuering van het in dit artikel geregelde eigendomsvoorbehoud.
INCASSO

Artikel 10.
1. Indien GWG TECHNIEK ter verkrijging van opeisbare vorderingen op opdrachtgever overgaat tot
maatregelen van incasso zullen alle kosten daarvan, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke
waaronder te verstaan proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand voor rekening komen van
opdrachtgever.
2. De in lid 1 bedoelde kosten zullen tenminste € 250,- bedragen doch indien dit resulteert in een hoger
bedrag in ieder geval 10% van de waarde van de door de opdrachtgever te leveren prestatie,
ongeacht of deze kosten daadwerkelijk door GWG TECHNIEK zijn gemaakt.
3. Wanneer het faillissement van de opdrachtgever door GWG TECHNIEK wordt aangevraagd. is de
opdrachtgever gehouden buiten het verschuldigde bedrag en de daarop drukkende kosten de aan de
faillissement~aanvrage verbonden kosten voor zijn rekening te nemen. Eventueel door GWG
TECHNIEK gemaakte kosten van maatregelen tot beslag komen eveneens voor rekening van
opdrachtgever.
4. Indien de overeenkomst met twee of meer opdrachtgevers gezamenlijk is gesloten, zijn deze ieder
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTGEVER
Artikel 11
1. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of
leveringen, die niet tot het werk van GWG TECHNIEK behoren zodanig en zo tijdig worden verricht,
dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
2. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren. waarvoor de
opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor GWG TECHNIEK voortvloeiende schade en
kosten door de opdrachtgever te worden vergoed.
3. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven
constructies en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
4. Indien bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld,
danwel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben. is de opdrachtgever aansprakelijk
voor de daardoor veroorzaakte schade.
OVERMACHT EN GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN
Artikel 12
1. Indien zich buiten de wil van GWG TECHNIEK omstandigheden voordoen, onverschillig of deze bij het
tot stand komen van de overeenkomst al dan niet voorzienbaar waren, welke van dien aard zijn, dat
van GWG TECHNIEK redelijkerwijze geen naleving van de overeenkomst kan worden gevraagd, heeft
GWG TECHNIEK het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder gebonden te
zijn tot enige schadevergoeding.
2. Onder vermelde omstandigheden wordt onder meer verstaan:
Oorlog en oorlogsgevaar, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse of vreemde
overheidsorganen en voorts alle (andere) omstandigheden zoals wisselkoersschommelingen, die de
overeenkomst voor GWG TECHNIEK meer bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan deze bij het tot
stand komen van de overeenkomst was.
3. Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt dat het werk of een onderdeel daarvan door een niet
aan GWG TECHNIEK te wijten oorzaak slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, dient GWG
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TECHNIEK hierover met de opdrachtgever in overleg te treden. GWG TECHNIEK wijst de
opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties. De overeengekomen gewijzigde uitvoering
wordt als meerwerk verrekend.
GARANTIE
Artikel 13
1. Ter zake van door GWG TECHNIEK geleverde zaken aanvaardt GWG TECHNIEK geen enkele
garantieverplichting tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Van iedere eventuele fabrieksgarantie met betrekking tot door GWG TECHNIEK geleverde zaken stelt
GWG TECHNIEK opdrachtgever des verlangd op de hoogte. De GWG TECHNIEK deugdelijk lijkende
garantieaanspraken van de opdrachtgever op de fabrikant zal GWG TECHNIEK ondersteunen.
3. Inzake door GWG TECHNIEK verrichte werkzaamheden, is het bepaalde in artikel 11 in lid 2 van
overeenkomstige toepassing.
GEBREKEN
Artikel 14
1. Voor gebreken zowel verborgen als niet verborgen in of aan door derden geproduceerde en door
GWG TECHNIEK geleverde zaken, aanvaardt GWG TECHNIEK geen enkele verplichting tot
schadevergoeding. GWG TECHNIEK is niet gehouden tot vergoeding van schade, welke door
bedrijfsstoring of anderszins voor opdrachtgever mocht ontstaan. GWG TECHNIEK is derhalve niet
aansprakelijk voor schade als gevolg van ontwrichting van het bedrijf, verlies van opdrachten,
winstderving, persoonlijk ongevallen, hoe dan ook veroorzaakt.
2. Opdrachtgever vrijwaart GWG TECHNIEK voor alle aanspraken. Daaronder zijn begrepen die terzake
produktaansprakelijkheid van derden tegenover GWG TECHNIEK voor zover die aanspraken
uitgesloten zouden zijn indien deze derden aan de voorwaarden gebonden zouden zijn.
RECLAMES,
Artikel 15A.
1. Reclames dienen GWG TECHNIEK uiterlijk veertien dagen na de factuurdatum danwel na de datum
waarop het feit waarop opdrachtgever zich beroept heeft voorgedaan, te hebben bereikt, op straffe van
verval van alle rechten van opdrachtgever.
2. Een reclame dient uitsluitend in schriftvorm en per post met ontvangstbevestiging tot GWG TECHNIEK
te worden gericht, vergezeld van een uitvoerige en duidelijke omschrijving van de grieven en
vastgestelde gebreken.
3. Het bewijs van de tijdige reclame berust steeds bij de opdrachtgever.
GEBREKEN, KLACHTTERMIJN
Artikel 15 B
1. Opdrachtgever is verplicht om GWG TECHNIEK in de gelegenheid te stellen gebreken op te heffen.
2. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na
ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden
schriftelijk te worden gemeld aan GWG TECHNIEK.
3. Indien een klacht gegrond is, zal GWG TECHNIEK de werkzaamheden alsnog verrichten zoals
overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit
laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is,
zal GWG TECHNIEK slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van deze voorwaarden.

RECHT
Artikel 16.
1. Alle geschillen uit deze overeenkomst voortvloeiende kunnen uitsluitend worden aanhangig gemaakt
voor de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, behoudens dat in geval van faillissementsaanvrage de
regeling van de Faillissementswet van toepassing blijft, tenzij de in Nederland verblijfplaats hebbende
opdrachtgever binnen een maand na kennisgeven door GWG TECHNIEK, van het voornemen
gerechtelijke stappen te zullen nemen de rechter van zijn eigen woonplaats kiest.
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2.

Op alle door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Aldus vastgesteld op januari 2008
Door:

GWG Techniek
Pastoor Verhoevenstraat 25

5236 AZ ’s-Hertogenbosch
Tel: 073-2600121
ING: 4901073
Btw: 1479.43.103.B.01
KvK: 17188381
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