Algemene voorwaarden Unietechniek v.o.f. ’t Loo/Oldebroek
Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden
• Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Unietechniek v.o.f. gevestigd te
’t Loo/Oldebroek, hierna te noemen Unietechniek, aangegaan.
• De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Unietechniek.
• Bepalingen die afwijken van de algemene voorwaarden van Unietechniek zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 2: Aanbiedingen
• Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
• Mondelinge toezeggingen door Unietechniek zijn niet bindend, tenzij deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 3: Afspraken
• Afspraken of overeenkomsten met leden van het personeel van Unietechniek, binden de laatste niet, voor zover deze door haar niet
schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 4: Overeenkomst
• De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van installatie- en/of reparatiewerkzaamheden dan wel andere
werkzaamheden wordt eerst bindend voor Unietechniek door haar schriftelijke bevestiging.
• Elk met Unietechniek aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de
opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van haar opdrachtgever zal toestaan dat Unietechniek zonodig informatie
betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Unietechniek zich zal wenden tot een der bureau’s .
• Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten enz. alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen,
afbeeldingen e.d. door Unietechniek bij de aanbieding verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden te goede trouw gegeven.
Artikel 5: Prijzen
• Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
• Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzet belasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze
ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend.
• Indien de prijsfluctuatie meer dan 2 % bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele
verrekening te verlangen.
Artikel 6: Aanbetaling
• Unietechniek is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25 % te vragen.
Artikel 7: Tekeningen
• Als Unietechniek opdrachten heeft aanvaard,die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan haar verstrekte tekeningen, berekening, aanwijzingen
of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door Unietechniek te verrichten werkzaamheden
dienovereenkomstig kunnen worden uitgevoerd.
• Unietechniek’s adviezen t.a.v. het aanbrengen of het treffen van voorzieningen i.v.m. met door haar te leveren produkten of te verrichten
werkzaamheden zijn vrijblijvend. Unietechniek is niet verantwoordelijk voor technische of bouwkundige voorzieningen die op verzoek of in
opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met haar produkten en diensten.
Artikel 8: Leveringstermijnen
• Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor
Unietechniek zijn de werkzaamheden ter hand te nemen.
Artikel 9: Montage
• Indien er in de offerte van Unietechniek wordt gesproken over montage dan wordt daaronder verstaan montage op hout, steen, beton,
aluminium of kunstof.
• Vertraging bij de uitvoering van de montage onstaan ten gevolge van niet tijdige of onvakkundige bouwvoorbereiding heeft een meerprijs
ten gevolg.
Artikel 10: Uitbesteding werk aan derden
• Opdrachtgever machtigt Unietechniek om de opdracht door een door haar aan te wijzen derde, op een door Unietechniek gewenst tijdstip te
laten uitvoeren.
Artikel 11: Wijzingen van de opdracht
• Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, schriftelijke of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die
hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
• Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de levertijd wordt overschreden.
Artikel 12: Annuleren
• De opdracht kan niet geannuleerd worden, tenzij anders wordt overlegd met Unietechniek.
Artikel 13: Reclame
• Indien de opdrachtgever niet binnen 3 dagen na levering Unietechniek wijst op gebreken, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat
waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
Artikel 14: Aansprakelijkheid
• Unietechniek is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a: overmacht, zoals natuurrampen, stormschade, brand.
b: daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud
• Zolang Unietechniek geen volledige betaling ter zake van de overeenkomst heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van
Unietechniek.
Artikel 16: Garantie
• Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieksgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
Artikel 17: Betaling
• Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na indiening van de nota, tenzij anders is overeengekomen.
• Unietechniek is gerechtigd indien de betaling van het verschuldige niet binnen gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente van ad. 1,5 % per maand te berekenen, gerekend vanaf de faktuurdatum.
• Unietechniek is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door de non-betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advokaat, procureur, zaakwaarnemer,
gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
• De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 50,-. Tevens worden de
buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het feit dat Unietechniek zich heeft verzekerd van
de hulp van een derde blijkt de grootte en ge gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

