Algemene Voorwaarden Metron Bouwadvies BV.
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Geldigheid van deze voorwaarden.
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.
Algemene voorwaarden van contractspartijen en/of derden
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.
Aanbiedingen
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.
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Bijkomende kosten
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.
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Prijzen
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.

Overeenkomst
De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en/of diensten en
van aanvaarding van opdracht wordt eerst bindend 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.
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Leveringstermijnen
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.
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Overmacht
Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Metron opgeschort.
Indien de periode waarin doorovermacht 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 cq. 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.

Annuleren
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.
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Reclame
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.
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Transportrisico
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.
Aansprakelijkheid
Metron beperkt haar aansprakelijkheid tot hetgeen dienaangaande is
neergelegd in art. 16, leden 1 t/m 9 van de RVOI- 2001, gedeponeerd
ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage op 29
juni 2001. De aansprakelijkheid voor schade wordt per opdracht in alle
gevallen beperkt tot de hoogte van het overeengekomen honorarium
met een maximum van € 90.000,--.
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Wanprestatie en ontbinding
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 hare keuze.
De in lid twee van dit artikel vermelde rechten heeft Metron eveneens,
indien de opdrachtgever in staat van faillissement of wettelijke sanering
wordt verklaard, indien hij surseance 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.
Betaling
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 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.
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Toepasselijk recht
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.
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Geschillen
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- cq
vestigingsplaats van Metron worden gebracht, voor zover Metron dat
wenst en deze rechter daartoe wettelijk is bevoegd.

