ALGEMENE VOORWAARDEN van: E.W. Brooijmans h.o.d.n. EQUI TOTAAL, Klein Hofweg
11, 3784 PV TERSCHUUR (NL).
Inschrijfnummer Handelsregister: 08074251.
Algemeen
Artikel 1
De opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als opdrachtgever.
Deze voorwaarden gelden bij iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en E.W.
Brooijmans h.o.d.n. EQUI TOTAAL hierna te noemen de leverancier.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, aanvaardt de leverancier geen
van deze algemene voorwaarden afwijkende afname- of betalingsvoorwaarden, noch
enige aanvulling op deze voorwaarden al dan niet opgenomen in algemene voorwaarden
van de opdrachtgever.
Het door de opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte,
factuur of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als
instemming met de toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een
(deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de
overige bepalingen onverlet.
Artikel 2
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen gekomen, geldt de opgegeven
leveringstermijn als schatting. Overschrijding van deze termijn geeft opdrachtgever geen
recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 3
In offertes opgenomen prijzen zijn gebaseerd op het prijspeil op het moment van
uitbrengen van de offerte. Alle overeenkomsten worden eerst door schriftelijke
bevestiging van de leverancier bindend. Tussentijdse wijzigingen in de prijzen worden
aan opdrachtgever doorberekend.
Artikel 4
Leveringen geschieden franco, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Indien het niet mogelijk blijkt goederen aan opdrachtgever te leveren, behoudt de
leverancier zich, nadat hij de opdrachtgever in gebreke heeft gesteld en de in de
ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de goederen voor
rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan, dan wel te vernietigen. Het
voorafgaande laat de verplichting van de opdrachtgever de koopprijs te voldoen
onverlet.
Artikel 4a
De leverancier kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden
verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van
gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des
woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld c.q. nalatigheid en/of opzet is te
wijten. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die de
leverancier bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt.
Alle onkosten welke door de leverancier worden gemaakt ten verzoeke van de
opdrachtgever komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.

Artikel 5
Zolang algehele betaling door opdrachtgever niet heeft plaatsgevonden, blijven goederen
eigendom van de leverancier. Het is opdrachtgever niet toegestaan deze goederen te
verpanden.
Aansprakelijkheid
Artikel 6
De leverancier is slechts aansprakelijk voor schade die aantoonbaar door zijn nalatigheid
is ontstaan en voor zover ze het directe gevolg is van deze nalatigheid. De
aansprakelijkheid is echter nooit hoger dan de op grond van de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de leverancier uitbetaalde vergoeding door de
verzekeringsmaatschappij.
Artikel 7
Opdrachtgever is verplicht de schade voor zoveel als mogelijk te beperken, o.a. door het
tijdig inroepen van de hulp van de leverancier gerekend vanaf het moment dat schade
zou kunnen ontstaan.
Artikel 8
De leverancier is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan, nadat door
opdrachtgever of derden aanpassingen en/of veranderingen zijn aangebracht aan
goederen, tenzij de schade hierdoor aantoonbaar niet kan zijn veroorzaakt.
De leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door verkeerd
gebruik en/of niet deugdelijke opslag van geleverde goederen.
Algemene betalingsvoorwaarden
Artikel 9
Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk
te zijn ingediend.
Wordt binnen deze termijn geen schriftelijke klacht ingediend, dan wordt de
opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de factuur.
Artikel 10
1. Betaling dient plaats te vinden, binnen 14 dagen na de factuurdatum, ook indien
conform artikel 4 niet kan worden geleverd, netto contant te geschieden.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is
betaald zal:
a. vanaf dat moment € 25,00 (exclusief BTW) aan administratiekosten in rekening
worden gebracht, onverlet hetgeen verder is bepaald.
b. de opdrachtgever aan de leverancier een rente verschuldigd zijn ter grootte van de
wettelijke rente conform artikel6: 119/120 B.W., vermeerderd met 4% zonder dat
daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
c. indien de opdrachtgever na door de leverancier te zijn gemaand om, binnen een door
de leverancier gestelde termijn alsnog aan zijn of haar betalingsverplichtingen te
voldoen, geen gehoor geeft, alle kosten die de leverancier maakt die verband houden
met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso- en of executie
maatregelen, waaronder kosten van een faillissementsaanvraag, voor rekening van de

opdrachtgever.
3. De opdrachtgever zal ter zake minimaal verschuldigd zijn het incassotarief van de
Nederlandse Orde van Advocaten zoals dat op het moment van in verzuim geldt.
4. De aan de inning van het verschuldigde bedrag verbonden incassokosten zoals
bedoeld in lid 2c en lid 3 bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een
minimum van € 150,00
Artikel 11
1. Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij
overlijdt, indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surséance van
betaling aanvraagt, indien hij overgaat tot liquidatie van zijn zaken of indien zijn
vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft de leverancier het recht
om de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst als
ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist.
2. Bij niet nakoming van één zijner verplichtingen is de opdrachtgever in verzuim door
het enkel verstrijken van enige overeengekomen termijn, zonder dat ingebrekestelling is
vereist.
Artikel 12
De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op schuldvergelijking c.q. compensatie.
Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de
opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt
verklaard.
Eigendomsvoorbehoud
Artikel 13
1. De leverancier behoudt zich het eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot
op het tijdstip waarop de opdrachtgever aan diens ermee verbandhoudende
betalingsverplichting jegens de leverancier heeft voldaan.
2. Ingeval de leverancier een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter
zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de leverancier
vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
3. De opdrachtgever is verplicht de leverancier terstond schriftelijk op de hoogte te
stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit
artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
Annulering
Artikel 14
1. De opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst
ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens
onderstaand artikel 2 is overeengekomen.
2. Annulering door de opdrachtgever is slechts mogelijk indien de leverancier daarin
toestemt. De opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van
annulering en vrijwaart de leverancier ter zake.
3. Door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
Toepasselijk recht / bevoegde rechter
Artikel 15
1. Op de tussen leverancier en opdrachtgever gesloten overeenkomsten is uitsluitend

Nederlands Recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen
zullen eveneens naar Nederlands Recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden berecht door een bevoegde Nederlandse rechter,
zij het dat de leverancier de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de
bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij woont en/of is gevestigd.
3. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 maand nadat de leverancier aan de wederpartij
kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de
wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de
wettelijk bevoegde rechter.
Aanbiedingen, offertes en tarieven.
Artikel 16
Al onze prijzen en tarieven genoemd in onze aanbiedingen, offertes et cetera zijn voor
zover niet anders vermeld exclusief omzetbelasting.

