ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN ‘WERKTERREIN’ gevestigd te HAARLEM
(gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam) Handelsregister nummer: 64914828
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1 Definities
Onder "opdrachtgever" wordt in deze voorwaarden verstaan eenieder die met Werkterrein een
overeenkomst aangaat. Onder “Werkterrein” wordt verstaan de eenmanszaak Oeberius Kapteijn.
Onder "aflevering" wordt in deze voorwaarden verstaan het stellen van de zaak in het bezit van
opdrachtgever.
2 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van en alle overeenkomsten
met Werkterrein. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3 Offertes en/of aanbiedingen
Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat zij onherroepelijk
zijn en hebben, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, een geldigheidsduur van 30 dagen, te rekenen
vanaf de datum van de offerte en/of aanbieding. De in de offerte en/of aanbiedingen vermelde prijzen
zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
De in catalogi, afbeeldingen, tekeningen, normalisatiebladen e.d. vermelde gegevens zijn niet bindend,
behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen getekende overeenkomst of
een door Werkterrein getekende opdrachtbevestiging. Geringe maatverschillen of ten bate van een
goede uitvoering gewenste ondergeschikte wijzigingen in constructies of onderdelen blijven
voorbehouden.
4 Totstandkoming
De overeenkomst van opdracht komt uitsluitend tot stand door schriftelijke aanvaarding door
Werkterrein dan wel door uitvoering van de overeenkomst. Indien Werkterrein aan de opdrachtgever
een orderbevestiging toezendt geldt de orderbevestiging als volledig en juist, tenzij de opdrachtgever
binnen een termijn van 8 dagen schriftelijk tegen de orderbevestiging protesteert.
5 Eigendomsvoorbehoud
Werkterrein blijft eigenaar van alle aan opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de betaling van al
deze zaken geheel is voldaan. Indien Werkterrein in het kader van de overeenkomst van opdracht ten
behoeve van opdrachtgever werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat de
opdrachtgever ook deze werkzaamheden heeft vergoed.
6 Aflevering en Risico
Aflevering vindt plaats "af magazijn leverancier" tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat
Werkterrein de zaken zal bezorgen. De zaken zijn voor risico van opdrachtgever zodra Werkterrein
heeft geïnformeerd dat de zaken ter beschikking van opdrachtgever staan, hetzij zodra de zaken
afgeleverd zijn. Indien is overeengekomen dat de zaken door Werkterrein bezorgd zullen worden gaat
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het risico van de zaken op opdrachtgever over op het moment dat de zaken de opslagplaats verlaten,
onafhankelijk van de omstandigheid dat het vervoer plaatsvindt door een door Werkterrein
aangewezen vervoerder en onafhankelijk van de vervoerscondities.
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De kosten van vervoer zijn voor rekening van de opdrachtgever, alsmede eventuele door Werkterrein
te maken kosten van levering, in-huizing en montage, tenzij anders overeengekomen in de offerte.
7 Bijkomende kosten
Montage van systeemrekken, bureaus, verlichting e.d. gebeurt tegen uurtarief tenzij duidelijk, anders
in onze offerte is overeengekomen. In geval van montage buiten de normale kantooruren (8:00 AM –
18:00 PM) om, wordt op het normale uurtarief een toeslag berekend van: plus 30% op normale
werkdagen, met dienverstanden dat gedurende de nacht de toeslag plus 40% bedraagt; plus 60% op
zaterdag; plus 100% op zon- en feestdagen.
Werkterrein mag wijzigingen in de arbeidslonen of in kostprijzen van grondstoffen of materialen, die
fabrikant of toeleverancier aan haar in rekening brengt voor zover die onmiddellijk ter zake van de
overeengekomen prestatie besteedt respectievelijk gebruikt worden, aan de opdrachtgever
doorberekenen. Indien de prijsverhoging echter meer dan 20% bedraagt, heeft de opdrachtgever het
recht de overeenkomst te beëindigen.
8 Levertijd
De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen tenzij een overeengekomen termijn
uitdrukkelijk schriftelijk als fataal is gekwalificeerd. Werkterrein is verplicht zich zoveel mogelijk aan de
levertijd te houden, doch zij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding. Een
eventuele overschrijding verplicht Werkterrein niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de
opdrachtgever het recht de overeenkomst beëindigd te verklaren.
9 Montage
Montage wordt geacht te kunnen geschieden onder normale werkomstandigheden en gedurende
normale kantooruren. Indien de werkzaamheden geheel - of ten dele - moeten plaatsvinden buiten de
normale kantooruren, dan zal hier/door aan de opdrachtgever de toeslag zoals vermeld onder 7 in
rekening worden gebracht. Waar nodig, zijn de montagewerkzaamheden gebaseerd op vooraf aan de
opdrachtgever verstrekte tekeningen. De hierin opgegeven maten en gegevens dienen door de
opdrachtgever in het werk te worden gecontroleerd en goedgekeurd. De beoordeling van geschiktheid
van de constructie van het gebouw, waarin de producten worden gemonteerd, is voor
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
De opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico: a) dat de werkzaamheden, welke niet tot de
opdracht van Werkterrein behoren, zoals elektriciens, hak-, breek-, metsel-, beton-, stukadoors- en/of
schilderwerk op de juiste wijze en tijdig zijn verricht; b) dat licht- en krachtstroom op redelijke afstand
beschikbaar zijn en dat de ruimten, waarin gewerkt dient te worden schoon, droog en voldoende
verwarmd zijn; c) dat de aangevoerde producten met een voor plateauwagens of pallettrucks
voldoende grote lift naar de plaats van montage kunnen worden vervoerd. Andere werkzaamheden
door derden mogen een ongestoorde voortgang van het transport door het gebouw en/of de
aaneengesloten montage niet verhinderen; d) dat de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde
producten, alsmede de gereedschappen, kunnen worden opgeslagen in geschikte, af te sluiten en
uitsluitend voor Werkterrein toegankelijke ruimten.
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10 Annuleringen
Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan
Werkterrein alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten te
vergoeden, alles onverminderd het recht van Werkterrein op vergoeding wegens niet afgeschreven
investeringen, omzet- en winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering
voortvloeiende schade.
11 Garantie
Alle NIEUW geleverde zaken, dus geen gebruikte zaken, met uitzondering van natuurlijke producten,
waaronder hout, worden gedurende de periode zoals afgegeven door de desbetreffende fabrikant
gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat Werkterrein naar haar
keuze voor haar rekening zal herstellen c.q. vervangen. De garantie is niet van toepassing indien de
gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik,
van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de zaken door
anderen dan Werkterrein zijn gemonteerd, gerepareerd, gewijzigd of worden onderhouden. Herstel
buiten het kader van deze garantie zal door Werkterrein in rekening worden gebracht.
12 Betaling
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dienen betalingen te geschieden binnen 14
dagen na factuurdatum. Bij opdrachten tot levering die een factuurbedrag van EUR 10.000,00 te boven
gaand gelden de navolgende bepalingen: - 30% bij opdracht; - 60% bij het voor verzending gereed
zijn van de producten; - 10% zodra er geleverd is conform 6.
Bij overschrijding van enige betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim zonder dat hiervoor enige
ingebrekestelling is vereist en is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over
het verschuldigde bedrag conform het bepaalde in artikel 6:119a BW. Buitengerechtelijke kosten zijn
door de opdrachtgever verschuldigd in ieder geval waarin opdrachtgever haar vordering ter incasso in
handen van derden heeft moeten stellen. Zij bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van
EUR 50,00.
13 Reclames
Opdrachtgever kan geen beroep meer doen op het feit dat hetgeen is afgeleverd niet aan de
overeenkomst beantwoordt, indien hij niet binnen 8 dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs
had behoren te ontdekken, daarvan schriftelijk kennis heeft gegeven aan Werkterrein. Klachten ten
aanzien van aantallen, geleverde colli en de staat daarvan dienen op de vrachtbrief of op het reçu bij
het aannemen te worden aangetekend, dan wel onmiddellijk schriftelijk aan Werkterrein te worden
doorgegeven, bij gebreke waarvan elk recht op reclame vervalt.
14 Retourzendingen
Zaken die zonder schriftelijke toestemming retour worden gezonden worden geweigerd. Alle
retourzendingen reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Retourzendingen, om welke
oorzaak dan ook, dienen franco te worden verzonden.
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15 Aansprakelijkheid
Werkterrein aanvaart wettelijke verplichting tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Werkterrein slechts
aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de
achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Werkterrein voor enige andere vorm van
schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook,
vergoeding van indirecte schade of gevolgschade wegens gederfde winst.
Werkterrein is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, voor schade wegens
overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en voor schade als
gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever
en overige indirecte schade.
De door Werkterrein te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50% op grond van de overeenkomst door
Werkterrein aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting). In
geval van onrechtmatige daad van Werkterrein of van zijn werknemers of ondergeschikten waardoor
Werkterrein rechtens aansprakelijk gehouden kan worden is Werkterrein slechts aansprakelijk voor
vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid. Voorwaarde voor het
ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever na het ontstaan daarvan
zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Werkterrein heeft gemeld.
Werkterrein is niet aansprakelijk voor aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van
een gebrek in door Werkterrein geleverde producten of diensten die door de opdrachtgever worden
gebruikt, gewijzigd of door geleverd onder toevoeging of in samenhang met eigen producten of
diensten van de opdrachtgever, tenzij opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van
gebruikt, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.
16 Overmacht
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is
als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening komt. De volgende
omstandigheden worden geacht niet voor rekening van Werkterrein te komen: werkstakingen,
verkeers-, transport- of bedrijfsstoringen, onlusten, oorlogstoestanden, in gebreke blijven van
leveranciers van Werkterrein.
17 Persoonsgegevens
Om een opdrachtgever te identificeren, een bestelling of opdracht te verwerken en/of transport van
producten te organiseren, gebruikt Werkterrein gegevens van een geïdentificeerde of identificeerbare
persoon (“Persoonsgegevens”) zoals naam, email-adres, adres, bedrijfsnaam en telefoonnummer van
een contactpersoon van de opdrachtgever en/of van een klant van de opdrachtgever. In die gevallen
verwerkt en verzamelt Werkterrein persoonsgegevens als bewerker ten behoeve van de opdrachtgever
die de verwerkingsverantwoordelijke als omschreven in de gegevensbeschermingswetgeving is. De
beide partijen zullen aan de Nederlandse en Europese wetgeving, waaronder aan de EU Algemene
Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679), voldoen in geval van gebruik,
verwerking, bekendmaking, overdracht of verdeling van Persoonsgegevens, en zulke
Persoonsgegevens geheim te houden.
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18 Geschillen
Alle geschillen in aangelegenheden, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen, behoudens
de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank,
rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de gewone rechter in het arrondissement Haarlem
worden voorgelegd.
19 Toepasselijk recht

Voor alle aangelegenheden, waarin deze voorwaarden van toepassing zijn, geldt uitsluitend Nederlands
recht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen
gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid
blootstaan.
20 Slotbepaling
Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen
Werkterrein en opdrachtgever. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen, waarin deze
voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze
voorwaarden in zoverre toepassing missen. Deze algemene verkoop- en levering voorwaarden kunnen
worden geraadpleegd op de website www.werkterrein.com . Een exemplaar wordt op verzoek
meegezonden in PDF met onze offertes.
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