ALGEMENE VOORWAARDEN
1. TOEPASSING EN DEFINITIES
1.1. Deze voorwaarden gelden voor alle werkzaamheden
door Mathijssen & Schouten, (hierna te noemen M&S),
verricht en zijn van toepassing op alle met haar gesloten
overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie
c.q. de versie die gold ten tijde van het totstandkomen van
de overeenkomst.
1.2. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten
worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van toepassing. M&S en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.
1.3. Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden die in strijd zijn met deze
algemene voorwaarden, kunnen niet worden erkend, tenzij
zij door M&S schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.
1.4. Bij samentreffen van de door opdrachtgever gehanteerde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige
algemene voorwaarden zullen deze laatste prevaleren.
1.5. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de
opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt, dan wel
degene uit wiens naam de opdracht is verstrekt.
1.6. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de
opdrachtgever aan M&S om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
1.7. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen
M&S ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader
van de door deze verstrekte opdrachten, maakt en/of
onderneemt c.q. doet maken of ondernemen.
1.8. Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere
mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting
van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.
2. AANBIEDINGEN
2.1. Een overeenkomst betreffende het uitvoeren van
werkzaamheden door M&S komt niet eerder tot stand dan
na schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever van de
door M&S uitgebrachte offerte.
2.2. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de
opdracht of afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts
verbindend indien dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
2.3. Meerwerkzaamheden, te verrichten op verzoek van de
opdrachtgever die geen deel uitmaken van de overeenkomst, zullen door M&S afzonderlijk aan de opdrachtgever
in rekening worden gebracht.
3. PRIJZEN
3.1. Tenzij in de offerte duidelijk anders is vermeld, is de
daarin vermelde totaalprijs een richtprijs. De definitieve
prijs wordt vastgesteld na uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden door nacalculatie op grond van de in
de offerte vermelde gegevens.
3.2. Tenzij in de offerte anders is vermeld, luiden alle
daarin genoemde bedragen in Euro en exclusief BTW.
4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1. M&S zal de overeenkomst naar beste inzicht en
vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat
moment bekende stand der wetenschap.
4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de
overeenkomst dit vereist, heeft M&S het recht bepaalde
werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan M&S aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan M&S worden verstrekt.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft M&S het
recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten
en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten
volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in
rekening te brengen.
5. BETALING
5.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de
betaling te geschieden binnen 21 dagen na de factuurdatum op een door M&S op te geven bankrekening zonder
beroep op schuldvergelijking.
5.2. Wanneer op de vervaldag geen betaling heeft plaatsgevonden, is M&S gerechtigd vanaf die datum een rentevergoeding over het factuurbedrag te vorderen op basis
van 1% per maand of een gedeelte daarvan. Hiertoe is
geen voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling
noodzakelijk. Buiten het in hoofdsom verschuldigde is
M&S gerechtigd alle kosten te vorderen, die voortvloeien
uit het incasseren van haar vorderingen, zowel gerechtelijk
als buitenrechtelijk. Alvorens haar vordering ter incasso uit
handen te geven, zal M&S de opdrachtgever nog eenmaal
schriftelijk tot betaling aanmanen, waarbij zij nog een
betalingstermijn van acht dagen zal toestaan.
5.3. Na beëindiging van een opdracht en/of werkzaamheden, op welke wijze dan ook, zal M&S de opdrachtgever
een eindafrekening toezenden. Voor betaling van deze
eindafrekening geldt de onder 5.1. vermelde betalingstermijn.
5.4. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
6. ANNULERING
6.1. Indien een opdrachtgever een overeengekomen
betalingsregeling niet nakomt, heeft M&S het recht om de
overeengekomen werkzaamheden niet uit te voeren, dan
wel deze voortijdig te beëindigen. Een op deze gronden
door M&S beëindigde opdracht, wordt geacht door de
opdrachtgever te zijn geannuleerd. De hieraan verbonden
kosten komen conform het in 6.3. gemelde voor rekening
van de opdrachtgever.
6.2. M&S heeft het recht een overeengekomen opdracht te
annuleren c.q. voortijdig te beëindigen, indien de uitvoering
hiervan strijdig zou zijn met een wettelijke of een ander van
overheidswege gegeven voorschrift, dan wel inbreuk doet
op de rechten van derden. Voor een op deze gronden door
M&S geannuleerde c.q. voortijdig beëindigde opdracht zal
M&S door de opdrachtgever nimmer aansprakelijk kunnen
worden gesteld, terwijl de opdrachtgever M&S in een
dergelijk geval zal vrijwaren van eventuele aanspraken van
derden.
6.3. Indien de overeengekomen opdracht door de opdrachtgever tijdens de uitvoering ervan wordt verschoven
of geannuleerd, worden, tenzij tussen partijen schriftelijk
anders is overeengekomen, de volgende kosten in rekening gebracht: 100% van de overeengekomen prijs. Reeds
door M&S gemaakte kosten met betrekking tot de overeengekomen werkzaamheden blijven te allen tijde volledig
voor rekening van de opdrachtgever. Onder de hiervoor
gemelde kosten worden uitdrukkelijk mede begrepen de
door derden aan M&S in rekening te brengen annuleringskosten of andere kosten ingeval van aan derden
uitbestede werkzaamheden.
7. RECLAMES
7.1. Klachten betreffende de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden door M&S dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de beëindiging hiervan
schriftelijk aan M&S kenbaar te worden gemaakt, zulks op
straffe van verval van elke aanspraak terzake.

8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1. M&S spant zich in om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten op een zodanige wijze dat noch
die werkzaamheden, noch het resultaat daarvan strijdig
zijn met de wet. Mocht zich evenwel toch een strijdigheid
met de wet voordoen, dan is M&S, behoudens opzet of
grove schuld aan haar zijde, of aan de zijde van de onder
haar verantwoordelijkheid opererende personen, daarvoor
en/of de gevolgen daarvan niet aansprakelijk.
8.2. M&S is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard
dan ook, die ontstaat of is ontstaan doordat M&S is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens.
8.3. Opdrachtgever vrijwaart M&S voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van
de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
8.4. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8.1., 8.2.
en 8.3. aanvaardt M&S slechts in zoverre en met dien
verstande een beperkte aansprakelijkheid voor directe
schade van eventuele fouten in of met betrekking tot door
haar verrichtte werkzaamheden of voor het uitblijven van
toegezegde werkzaamheden, tot maximaal tweemaal het
declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht
betreffende waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9. OVERMACHT
9.1. M&S is nooit aansprakelijk, indien en voor zover zij
haar verbintenissen niet kan nakomen door overmacht.
Onder overmacht wordt in deze verstaan elke vreemde
oorzaak alsmede elke omstandigheid, die in redelijkheid
niet voor risico van M&S behoort te komen. Vertraging bij
of wanprestatie door toeleveranciers van M&S, ziekte van
haar medewerker(s), vervoersmogelijkheden en overheidsmaatregelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
9.2. Indien de overmacht 1 maand heeft geduurd, of indien
vaststaat dat de overmacht langer dan 1 maand zal duren,
kunnen beide partijen de overeenkomst tussentijds beëindigen, zonder inachtneming van enigerlei opzegtermijn. De
opdrachtgever dient in geval van tussentijdse beëindiging
wegens overmacht de periodiek of bij vooruitbetaling
verschuldigde gedeelten van de overeengekomen prijs
alsnog te voldoen over de tijd van de overeenkomst
voordat de overmachttoestand intrad.
10. ONTBINDING
10.1. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling niet,
niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting
die uit de overeenkomst met M&S voortvloeit, is M&S
gerechtigd de uitvoering van de opdracht zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten, of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, met alle wettelijke gevolgen van dien,
een en ander ter keuze van M&S.
10.2. Het bepaalde in artikel 10.1. is eveneens van toepassing op faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of overdracht van het bedrijf van opdrachtgever.
11. TOEPASSING RECHT EN GESCHILLEN
11.1. Op alle door M&S uitgebrachte offertes, alsmede op
de totstandkoming, geldigheid, uitleg en/of tenuitvoerlegging van alle met haar gesloten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.
11.2. Voor zover de wet niet dwingendrechtelijk anders
bepaalt, zijn alle geschillen die direct of indirect uit met
M&S voortvloeien gesloten overeenkomsten, onderworpen
aan de kennisneming van de bevoegde rechter te Zwolle,
onverminderd het recht van M&S het geschil te brengen
voor de rechter die bevoegd zou zijn, indien deze bepaling
niet in deze algemene voorwaarden zou zijn opgenomen.
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