Algemene Voorwaarden Metron Bouwadvies BV.
1.

Geldigheid van deze voorwaarden

9.2

1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
op alle overeenkomsten, waaronder die van koop en verkoop
door Metron Bouwadvies BV, gevestigd te Hummelo, hierna te
noemen Metron, aangegaan.
De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als
acceptatie van deze algemene voorwaarden.
Bijzondere, van Metron’s algemene voorwaarden afwijkende
bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn
overeengekomen.

9.3

1.2
1.3

2.

Algemene voorwaarden van contractspartijen en/of derden

2.1

Metron aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene
voorwaarden van contractspartijen en/of derden, als deze
uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene
voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene
voorwaarden van Metron onverlet, tenzij deze strijdig zijn met de
algemene voorwaarden van de contractspartijen en/of derden.
Algemene voorwaarden worden slechts door Metron aanvaard
onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing
op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen
afzonderlijk worden bezien.

2.2

2.3

9.4

3.

Aanbiedingen

3.1

Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
De opgegeven prijzen zijn exclusief de voor calculatie noodzakelijke lichtdruk-, kopieer- en aanvraagkosten.
Gegevens in drukwerken verstrekt door Metron zijn aan
wijzigingen onderhevig en binden Metron niet.

9.5

4.

Bijkomende kosten

9.6

4.1

Indien noodzakelijk worden lichtdrukkosten, tekeningen van
werken, kopieerkosten van bestekken en/of werkomschrijvingen
aanvullend doorberekend.
De noodzakelijkheid van het lichtdrukken en/of kopiëren is ter
beoordeling van Metron.

9.7

3.2
3.3

4.2
5.

Overeenkomst

5.1
5.2

De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en/of
diensten en van aanvaarding van opdracht wordt eerst bindende
voor Metron door haar schriftelijke of mondelinge bevestiging.
Elke met Metron aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde, dat haar van voldoende kredietwaardigheid van
de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling
door Metron.

6.

Annuleren

6.1

Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert is hij verplicht de
reeds door Metron verrichte werkzaamheden en/of geleverde
diensten af te nemen en te voldoen, naast een vergoeding ter
grootte van 1/3 van de totale opdracht. Opdrachtgever is voorts
verplicht Metron te vrijwaren tegen aanspraken van derden ten
gevolge van het annuleren van de opdracht.

7.

Leveringstermijnen

7.1

Metron stelt in overleg met de opdrachtgever de leveringsdatum
vast, in de verwachting dat er geen beletselen zijn om de
opdracht te leveren.
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering
dient opdrachtgever Metron schriftelijk in gebreke te stellen.
Wanneer de verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten
door opdrachtgever na het verstrijken van de leveringsdatum niet
worden afgenomen, staan deze voor rekening en risico van
opdrachtgever te zijner/harer beschikking.

7.2

7.3

8.

Transportrisico

8.1

Alle calculaties, tekeningen, bestekken, offertes reizen vanaf het
ogenblik van afronding voor risico van opdrachtgever.
Metron levert franko op het adres van opdrachtgever. De
opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade tijdens het
vervoer geleden.
Bij aankomst van het geleverde dient opdrachtgever zich te
overtuigen van de staat waarin het geleverde zich bevindt.

8.2

8.3
9.

Aansprakelijkheid

9.1

Metron is jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor haar
toerekenbare tekortkoming. Voor zover nakoming niet reeds
blijvend onmogelijk is, vindt dit lid slechts toepassing met
inachtneming van de wettelijke regeling van verzuim van de
schuldenaar.
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9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

Een tekortkoming van Metron jegens de opdrachtgever is slechts
toerekenbaar indien Metron:
a) bij de uitvoering van de opdracht tekortschiet op een wijze,
die een goed, met de voor de opdracht vereiste vakkennis
en middelen uitgerust en zorgvuldig handelend adviesbureau had kunnen en moeten vermijden;
b) nadat het door de opdrachtgever schriftelijk in gebreke is
gesteld en daarbij gesommeerd om de gevolgen van de
tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen en
c) aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan.
In geval van een toerekenbare tekortkoming is Metron slechts
aansprakelijk voor vergoeding van de directe schade, bestaande
uit:
a) de noodzakelijke kosten voor de aanpassing van het
ontwerp, de studie of de rapportage indien en voor zover
deze kosten voor rekening van de opdrachtgever zijn
gekomen;
b) de kosten van het herstel van gebreken en van de door die
gebreken rechtstreeks veroorzaakte schade;
c) de in redelijkheid gemaakte en door de opdrachtgever
vergoede kosten van andere bij het project of de realisatie
van het object betrokken contractanten van de
opdrachtgever, indien en voor zover deze kosten een
rechtstreeks gevolg zijn van de toerekenbare tekortkoming
van Metron.
In de in lid 3 bedoelde kosten zijn nimmer begrepen kosten die in
de bouwsom zouden zijn begrepen als de opdracht van de
aanvang af goed zou zijn uitgevoerd. Tot de directe schade
behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzeten/of winstderving, waardevermindering van producten en
vergelijkbare schaden.
Voor vergoeding van andere schaden dan onder 3 a, b of c
genoemd, is Metron slechts aansprakelijk, indien en voor zover
de tekortkoming is te wijten aan eigen opzet of grove onzorgvuldigheid van Metron.
De door Metron te vergoeden schade op grond van het in de
leden 2 en 3 bepaalde is beperkt tot een bedrag gelijk aan de
advieskosten c.q. de opdrachtsom met een maximum van
€ 90.000,--.
Het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding vermindert
niet diens verplichting te betalen conform de opdracht.
Een op grond van de voorgaande regels bepaalde schadevergoeding is niet van toepassing voor zover de schadevergoeding in de gegeven omstandigheden, waaronder de
bijzondere technische aspecten, de relatieve omvang van een
opdracht binnen een project, de aard en de ernst van de tekortkoming en de draagkracht van partijen, tot onaanvaardbare
gevolgen zou leiden. In voorkomend geval kan de burgerlijke
rechter de schadevergoeding matigen dan wel een hogere
schadevergoeding vaststellen, waarbij in het laatste geval sprake
moet zijn van opzet of grove onzorgvuldigheid aan de zijde van
Metron en de opdrachtgever de daaruit voortvloeiende schade
niet geheel of gedeeltelijk elders kan verhalen of had kunnen
verhalen.
Bij de vaststelling van de schadevergoeding in geval van een
overschrijding van de vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt,
naast met overige van belang zijnde feiten en omstandigheden,
rekening gehouden met de mate waarin de opdrachtgever door
de gevolgen van de bevoegdheidsoverschrijding is gebaat.
Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde, is Metron
bij opdrachten die betrekking hebben op de totstandkoming van
een object alleen aansprakelijk voor schaden die niet zouden
worden gedekt door een gebruikelijke CAR-verzekering of een
vergelijkbare verzekering.
Indien door of namens de opdrachtgever het inschakelen van
een bepaalde persoon is of wordt voorgeschreven, is Metron
voor wat het werk van die persoon betreft jegens de opdrachtgever tot niet meer gehouden dan tot datgene, waartoe Metron
die persoon kan houden krachtens de voorwaarden van de
tussen Metron en de voorgeschreven persoon geldende
afspraken, zoals deze door de opdrachtgever zijn aanvaard of
goedgekeurd. Indien de voorgeschreven persoon tekortschiet en
Metron het redelijkerwijs nodige heeft gedaan om nakoming en/of
schadevergoeding te verkrijgen, zal de opdrachtgever de voor
Metron ontstane extra kosten aan haar vergoeden, voor zover
deze haar niet zijn vergoed door de voorgeschreven persoon.
Daartegenover zal Metron, op eerste verzoek van de opdrachtgever, aan deze haar vordering op de voorgeschreven persoon
cederen tot aan het door de opdrachtgever aan haar te
vergoeden bedrag.
Metron is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen in de
niet door haar verrichte werkzaamheden en de daaraan
ontleende gegevens. Hetzelfde geldt voor overige door of
namens de opdrachtgever verstrekte gegevens. Metron is
evenmin aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen, die
ontstaan bij de verwerking, aanvulling of wijziging van de door
Metron verstrekte gegevens door de opdrachtgever of in dienst
opdracht door derden.
De aansprakelijkheid van Metron vervalt door verloop van vijf
jaren vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of
opzegging is geëindigd.
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9.14

9.15

9.16

9.17

De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt en is niet ontvankelijk indien de opdrachtgever
niet binnen bekwame tijd nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt
of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en met
redenen omkleed bij Metron heeft geprotesteerd, één en ander
conform het bepaalde in lid 10 van deze algemene voorwaarden.
De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt en is niet ontvankelijk door verloop van twee jaren
na het schriftelijke en met redenen omklede protest zoals
omschreven in lid 10 van deze algemene voorwaarden. Indien de
opdrachtgever Metron een termijn heeft gesteld waarbinnen deze
de tekortkoming zal wegnemen, begint de vervaltermijn eerst te
lopen bij het einde van deze termijn, of zoveel eerder als Metron
te kennen heeft gegeven de tekortkoming niet te zullen
herstellen.
De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare
tekortkoming vervalt in ieder geval na verloop van vijf jaren vanaf
de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is
geëindigd. De rechtsvordering die na deze termijn wordt
ingesteld is niet-ontvankelijk.
Indien de opdrachtgever consument is, is het bepaalde in dit
artikel van overeenkomstige toepassing tenzij het bepaalde als
onredelijk bezwarend in de zin van de wet kan worden aangemerkt.

10.

Reclame

10.1

Opdrachtgever is verplicht om in geval van calculatie, deze bij
aflevering grondig te inspecteren op gebreken en/of vermeende
onjuistheden. Bij aanwezigheid daarvan dient Metron omgaand
schriftelijk in kennis te worden gesteld, bij gebreke waarvan ieder
recht op reclame vervalt.
Metron dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te
controleren.
Reclames geven de opdrachtgever geen recht op ontbinding van
de overeenkomst en geven geen aanleiding tot het nalaten van
uiteindelijke betaling, indien de onvolkomenheid door Metron
deugdelijk wordt hersteld.

10.2
10.3

11.

Overmacht

11.1

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Metron
opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming
van verplichtingen door Metron niet mogelijk is, langer duurt dan
twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te
ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding bestaat. Metron heeft tevens het recht zich op
overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert intreedt nadat Metron haar verbintenis had
moeten nakomen. Indien Metron bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of
slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij
gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur
te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract, zodra het
reeds uitgevoerde en/of uitvoerbare deel een zelfstandige
waarde vertegenwoordigt.

12.

Prijzen

12.1

Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de
op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
Indien Metron met de opdrachtgever een vast honorarium of
uurtarief overeenkomt, is Metron niettemin gerechtigd tot
verhoging van dit honorarium of tarief, indien aanpassingen van
overheidswege of prijsstijgingen hier aanleiding toe geven, en
e.e.a. aan de opdrachtgever voor aanvang van de opdracht is
medegedeeld.
De betaling van een evt. meerprijs door prijsaanpassing zal
dienen te geschieden gelijktijdig met de hoofdsom.

12.2
13.

Wanprestatie en ontbinding

13.1

Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt,
zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat daartoe
afzonderlijke ingebrekestelling vereist is.
Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Metron
in geval van wanprestatie het recht hebben de gesloten
overeenkomst op te schorten, of deze geheel of ten dele zonder
rechterlijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren, zulks te
harer keuze.
De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Metron
eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement of
wettelijke sanering wordt verklaard, indien hij surséance van
betaling heeft aangevraagd of verkregen, zijn onroerende
goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is
getreden of door derden wordt overgenomen, alsmede zodra hij
het voornemen heeft om Nederland metterwoon te verlaten. In
al deze gevallen zullen alle vorderingen die Metron op de
opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

13.2

13.3

14.

Betaling

14.1

Betaling dient te geschieden binnen de termijn die op de aan
opdrachtgever door Metron verzonden factuur wordt aangegeven. Metron is gerechtigd om, indien de betaling van het
verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is
ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad 1,25% per
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14.2
14.3

maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van de verzending
van de betreffende factuur.
Metron is voorts gerechtigd om naast de hoofdsom en rente van
de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen.
De buitengerechtelijke kosten belopen 15% van de hoofdsom
met een minimum van € 35,--. Uit het enkele feit dat Metron zich
heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de
gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

15.

Toepasselijk recht

15.1

Op alle door Metron gesloten overeenkomsten en/of verrichte
handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Alle overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in
Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

16.

Geschillen

16.1

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten
overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van
het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de
woon- c.q. vestigingsplaats van Metron worden gebracht, voor
zover Metron dat wenst en deze rechter daartoe wettelijk is
bevoegd.
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