Algemene Voorwaarden van de vennootschap onder firma
SCHEEPSBETIMMERINGSBEDRIJF HUISMAN V.O.F te Meppel
ingeschreven in het handelsregister onder kvk-nummer 65880617
1.

2.
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

3.
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, gebruikt door Huisman.
Huisman: de vennootschap onder firma Scheepsbetimmeringsbedrijf Huisman VOF te Meppel ingeschreven in de
kvk onder nummer 65880617, tevens h.o.d.n. Huisman Interieurbouw en Werkplaats4you.
Opdrachtgever: de onderneming of particuliere opdrachtgever (ongeacht in welke rechtsvorm optredend) die met
Huisman een overeenkomst sluit, heeft gesloten danwel voor en/of aan wie Huisman op welke rechtsgrond dan
ook werkzaamheden verricht, diensten verleent en/of leveringen pleegt danwel met wie Huisman in enige
rechtsverhouding staat.
Partijen: Huisman en Opdrachtgever.
Offerte: het door Huisman aan Opdrachtgever uitgebrachte voorstel, waarin de specifieke voorwaarden staan van
enige tussen Partijen te sluiten Overeenkomst.
Overeenkomst(en): de tussen Huisman en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) ingevolge welke Huisman
gehouden is overeengekomen prestaties te verrichten en tot welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden
onlosmakelijk behoren.
Locatie: de bedrijfslocatie van Huisman te Meppel, aan het adres (7942 JS) Zomerdijk 37-B.
Werklocatie : de locatie waar Huisman voor en/of ten behoeve van Opdrachtgever werkzaamheden dient te
verrichten, niet zijnde de Locatie.
Regie: de vorm van Overeenkomst waarbij niet een vooraf bepaalde (vaste) aanneemsom overeengekomen is.
Aangenomen Werk : de vorm van Overeenkomst waarbij een vooraf bepaalde aanneemsom overeengekomen is.
Algemeen
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten gesloten tussen Huisman en
Opdrachtgever danwel alle prestaties die Huisman al dan niet op grond van een expliciet gesloten overeenkomst
levert aan en/of ten behoeve van Opdrachtgever alsmede op elke rechtsverhouding tussen Huisman en
Opdrachtgever en/of enige rechtsverhouding samenhangend met en/of voortvloeiend uit (één van) de
voornoemde rechtsverhoudingen.
De Algemene Voorwaarden vormen een onlosmakelijk geheel met de Overeenkomst. Indien en voor zover in de
Overeenkomst afspraken worden gemaakt die afwijken van één of meer bedingen in de Algemene Voorwaarden
gaan die in de Overeenkomst vóór die in de Algemene Voorwaarden hetgeen de geldig- en toepasselijkheid van
de overige Algemene Voorwaarden niet aantast.
Door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk door Huisman van de hand
gewezen. Indien en voor zover om welke reden dan ook door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden
naast de Algemene Voorwaarden van kracht zijn en onderdeel uitmaken van enige Overeenkomst of
rechtsverhouding tussen Partijen, geldt dat de Algemene Voorwaarden immer verbindend zijn, in elk geval indien
de inhoud van de Algemene Voorwaarden niet strijdig is met die door Opdrachtgever gebruikte algemene
voorwaarden.
Kopjes en/of titel(aanduidingen) gelden enkel als omschrijvend. Aan dergelijke aanduidingen kunnen geen rechten
worden ontleend.
Onder het in de Algemene Voorwaarden gehanteerde begrip ‘schriftelijk(e)’ wordt tevens begrepen per e-mail of
anderszins langs digitale en/of elektronische weg (waaronder whatsapp of soortgelijk medium) tenzij zulks anders
wordt aangegeven. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat Huisman zich van vorenbedoelde media bedient en
draagt er zorg voor dat diens onderneming en/of voorzieningen ingericht zijn op correspondentie via
vorenbedoelde media.
Overeenkomst
In de meeste gevallen zendt Huisman aan de Opdrachtgever een Offerte waarin de specifieke voorwaarden van
een eventuele Overeenkomst door Huisman zijn bepaald. Tussen Partijen ontstaat een Overeenkomst als
Opdrachtgever die Offerte accepteert. Huisman vangt niet eerder aan met haar werkzaamheden voordat tussen
Partijen een Overeenkomst tot stand is gekomen.
Indien en voor zover als gevolg van tussen Huisman en Opdrachtgever gevoerd overleg Huisman mondeling
opdracht krijgt één of meer prestaties te verrichten en Huisman met de levering ervan aanvang neemt, is sprake
van een (deel)Overeenkomst, gesloten tussen Partijen.
Los van specifiek voorkomende omstandigheden en/of situaties, geldt dat Huisman opdrachten aanneemt – en
dienaangaande een Overeenkomst sluit – op basis van Regie of op basis van een specifiek, vooraf, bepaalde
prijs (Aangenomen Werk). Huisman geeft zulks aan in de aan Opdrachtgever gezonden offerte.
Een door Huisman gezonden Offerte is vrijblijvend en geldig gedurende dertig dagen na de verzenddatum van die
Offerte. Offertes worden immer opgesteld en verzonden onder voorbehoud van (klaarblijkelijke) vergissingen
zoals, onder meer, typfouten.
In de Offerte genoemde en/of bepaalde kleuren, uitvoeringen, afmetingen en/of anderszins door Huisman
benoemde voorbeelden, reclamemateriaal, verwijzingen, tekeningen danwel welk door Huisman aangeboden
informatie dan ook, zijn niet bindend en gelden uitsluitend als voorbeeld tenzij zulks in de Offerte en/of in de
Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.
Huisman is immer gerechtigd om één of meer onderdelen van de uit de voor haar uit de Overeenkomst
voortvloeiende prestaties uit te besteden aan één of meer derden tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk anders is
bepaald.
Voor werkzaamheden die Huisman op basis van Regie uitvoert, geldt naast het overige in de Algemene
Voorwaarden bepaalde het volgende:
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i. op Regie-basis uitgevoerde werkzaamheden worden door Huisman uitgevoerd op basis van vooraf, in de
Overeenkomst, overeengekomen uurtarieven en/of tarieven van geleverd materiaal.
ii. Regie-basis wordt door Huisman aangewend indien daarom uitdrukkelijk door Opdrachtgever wordt verzocht
danwel indien de werkzaamheden die Huisman op verzoek van Opdrachtgever dient te verrichten dusdanig van
aard zijn dat Huisman redelijkerwijs niet op basis van Aangenomen Werk haar werkzaamheden kan verrichten.
iii. Huisman is gerechtigd om prijsverhogingen van te leveren en/of aangewende materialen door te berekenen
aan Opdrachtgever. Ook met betrekking tot andere kostenverhogende omstandigheden, die opkomen tijdens de
uitvoering van de Overeenkomst geldt dat Huisman gerechtigd is die verhoogde kosten aan de Opdrachtgever in
rekening te brengen. Indien sprake is van een Overeenkomst ingevolge welke werkzaamheden door Huisman
(dienen te) worden verricht voor een periode langer dan zes maanden is Huisman gerechtigd om haar uurtarieven
te wijzigen als gevolg van gebruikelijke inflatoire omstandigheden.
iv. Huisman voert de werkzaamheden op basis van Regie uit naar beste vermogen en alles zoals redelijkerwijs
van Huisman mag worden verwacht.
v. Huisman is gerechtigd om werkzaamheden die op verzoek van Opdrachtgever en/of redelijkerwijs, naar
inschatting van Huisman, buiten de reguliere werktijden (08.00-18.00 uur) dienen te worden verricht (bijvoorbeeld
omwille van tijdsdruk en/of andere specifiek blijkende omstandigheden) te declareren met een opslag op het
overeengekomen uurtarief, welke opslag een minimum kent van 50 % van het overeengekomen uurtarief en
overigens wordt beoordeeld aan de hand van de voor Huisman in acht te nemen CAO in welke geregeld is welke
opslag op uurlonen Huisman aan haar werknemers dient te voldoen. Ook indien de vennoten van Huisman
werkzaamheden verrichten buiten de vorenbedoelde reguliere werktijden, geldt dienovereenkomstig de voormelde
opslag.
vi. Tijdens de door Huisman verrichte werkzaamheden opkomende kosten worden door Huisman aan
Opdrachtgever gedeclareerd, zoals bijvoorbeeld reiskosten, verblijfkosten, kosten van andere aard, tenzij tussen
Partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
vii. De werking van art. 7:752 lid 2 en/of 3 wordt uitgesloten. Huisman verricht de werkzaamheden onder regie
naar beste vermogen en berekent in dat verband conform afspraak de verrichte werkzaamheden.
viii. Huisman is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor (overschrijding van) bepaalde termijnen en/of
anderszins niet ingeloste verwachtingen en/of eisen van Opdrachtgever tenzij zulks uitdrukkelijk tussen Partijen
anders is overeengekomen. Het voorgaande hangt samen met de Regie-basis waarop Huisman haar
werkzaamheden verricht.
Voor werkzaamheden die Huisman op basis van Aangenomen Werk uitvoert, geldt naast het overige in de
Algemene Voorwaarden bepaalde het volgende:
i. Een tussen Partijen gesloten Overeenkomst ingevolge welke Huisman werkzaamheden verricht op basis van
Aangenomen Werk, kent uitsluitend de voorwaarden welke uitdrukkelijk in de Overeenkomst zijn bepaald.
ii. Indien en voor zover sprake is van onverwachte en naar redelijkheid niet in de Overeenkomst voorziene
prijsstijgingen en/of anderszins omstandigheden als gevolg waarvan Huisman redelijkerwijs niet meer gehouden
kan worden aan onverkorte en/of ongewijzigde nakoming van de overeengekomen prestatie(s), geldt dat Huisman
gerechtigd is die prijsstijgingen en/of gewijzigde omstandigheden te verwerken in de voorwaarden van de
Overeenkomst. Alsdan gelden tussen Partijen die aangepaste voorwaarden onverkort.
iii. Huisman voert de werkzaamheden op basis van Aangenomen Werk uit naar beste vermogen en alles zoals
redelijkerwijs van Huisman mag worden verwacht.
iv. Huisman is gerechtigd om indien in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden blijkt dat door voor
Huisman ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst onbekende omstandigheden werkzaamheden verricht
moeten worden buiten gebruikelijke werktijden (08.00 – 18.00 uur) de meerkosten daarvan – in ieder geval
neerkomend op het percentage genoemd in art. 3.7.v) aan Opdrachtgever door te berekenen, zulks derhalve
naast de tussen Partijen overeengekomen aanneemsom.
v. Tijdens de door Huisman verrichte werkzaamheden opkomende kosten worden door Huisman aan
Opdrachtgever separaat gedeclareerd, zoals bijvoorbeeld reiskosten, verblijfkosten, kosten van andere aard,
tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De toepasselijkheid van art. 7:764 BW is door Partijen uitgesloten; Opdrachtgever is niet gerechtigd de
Overeenkomst te allen tijde, geheel dan wel gedeeltelijk, op te zeggen.
Voorwaarden / omstandigheden van werkuitvoering
Indien en voor zover Huisman werkzaamheden verricht op haar Locatie, geldt het hierna bepaalde in 4.2 en/of 4.3
niet. Kosten van transport van varend en/of rijden materieel naar en/of van de Locatie zijn nimmer voor rekening
van Huisman tenzij zulks uitdrukkelijk anders is bepaald en ongeacht aard en/of omvang van die kosten.
De ter uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden aangewezen Werklocatie dient immer goed bereikbaar
te zijn, op elke door Huisman aangegeven tijd en/of duur en dient immer te voldoen aan de geldende wet- en/of
regelgeving, waaronder maar niet beperkt daartoe die op het vlak van arbeidsomstandigheden. Op de
Werklocatie dienen afdoende aansluitpunten en levering van nutsvoorzieningen voorhanden te zijn waarvan de
kosten voor rekening van Opdrachtgever zijn. De Werklocatie dient voorts afdoende ruim, schoon en geoutilleerd
(tevens met het oog op voorzieningen voor hen die namens Huisman de werkzaamheden uitvoeren) te zijn.
Huisman is in het uiterste geval gerechtigd de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden op te schorten
indien en voor zover aan de in art. 4.2 genoemde voorwaarden door Opdrachtgever niet wordt voorzien. Een
dergelijke opschorting impliceert niet dat Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen op basis van de
Overeenkomst dient te voldoen.
In alle gevallen geldt dat alle kosten veroorzaakt door en/of samenhangend met situaties en/of omstandigheden
die de uitvoering van de werkzaamheden, door Huisman, verhinderen, voor rekening van Opdrachtgever zijn.
Opdrachtgever is immer gehouden om op de kortst mogelijke termijn die verhinderingen op te lossen. Enige
niet-nakoming, van welke aard en/of omvang dan ook, aan de zijde van Huisman geheel of gedeeltelijk
veroorzaakt door dergelijke verhinderingen impliceert nimmer dat Huisman toerekenbaar tekortgeschoten is
danwel, op welke grond dan ook, schadeplichtig is jegens Opdrachtgever en/of derden. Opdrachtgever vrijwaart in
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(één der) voornoemde gevallen Huisman ook van iedere aansprakelijk- en/of schadeplichtigheid jegens welke
derde dan ook.
De Opdrachtgever dient het risico op schade (waaronder personenschade) als gevolg van het verrichten van de
werkzaamheden, door en/of namens Huisman, op de Werklocatie op gebruikelijke wijze en conform in de markt
gebruikelijke voorwaarden te verzekeren, onder welke dekking alsdan evenzeer dient te vallen het risico van hen
die voor en/of namens Huisman op de Werklocatie werkzaam zijn.
Overmacht
Ingeval Huisman één of meer verbintenissen uit de Overeenkomst niet nakomt als gevolg van overmacht,
impliceert dat enige in dat verband optredende tekortkoming aan de zijde van Huisman niet aan haar
toerekenbaar is. Partijen sluiten in dat geval elk eventueel bestaand recht van de Opdrachtgever op
schadevergoeding en/of nakoming, uit. Bovendien is Huisman in dat geval gerechtigd de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden. Ook in dat geval is Huisman nimmer schadeplichtig jegens een Opdrachtgever en/of
enige belanghebbende derde bij de Overeenkomst.
Onder overmacht verstaan Partijen elke situatie en/of omstandigheid waarop Huisman niet in overwegende mate
invloed heeft en/of die krachtens de wet, rechtshandeling noch in het verkeer geldende opvatting voor rekening
van Huisman komt. Daaronder wordt in elk geval, maar niet beperkt daartoe, verstaan:
- stakingen en/of anderszins tijdelijke werkonderbrekingen;
- bijzondere weersomstandigheden;
- majeure gebreken in de toelevering van materialen en/of anderszins middelen benodigd voor de uitvoering van
de werkzaamheden;
- langdurende en van grote invloed op de bedrijfsvoering van Huisman zijnde ziektegevallen van werknemers;
- majeure gebreken in de (ICT)systemen van Huisman;
- molest, oproer, pandemieën, en/of andere maatschappij ontwrichtende gevallen.
- krachtens wet- en/of regelgeving beïnvloede situaties van verplichte werkonderbreking aan de zijde van
Huisman.
Betaling
De factu(u)r(en) van Huisman dienen, vermeerderd met BTW, voldaan te worden op de door Huisman
aangegeven wijze en binnen de betalingstermijn van veertien dagen danwel die termijn die Huisman conform
afspraak met de Opdrachtgever hanteert. Enig eventueel recht van de Opdrachtgever op verrekening, opschorting
danwel welk beroepen recht op niet (tijdige) betaling van de fact(u)r(en) wordt door Opdrachtgever prijsgegeven.
Bij niet (tijdige) betaling geraakt de Opdrachtgever in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is.
Verzuim treedt derhalve in met verstrijking van enige betalingstermijn en ingeval Opdrachtgever alsdan niet tot
volledige betaling is overgegaan.
Huisman is immer gerechtigd (nadere) bevoorschotting te verlangen voor op grond van de Overeenkomst in de
toekomst te verrichten werkzaamheden en navenante facturering. De hoogte van dergelijke bevoorschotting wordt
bepaald door Huisman. Ook indien en voor zover Huisman zekerheid verlangt voor betaling van reeds verzonden
en/of toekomstige facturen – alles op basis van de Overeenkomst – is Opdrachtgever verplicht daaraan te
voldoen.
Dergelijke zekerheidsstelling kan, doch niet beperkt daartoe, desgevraagd bestaan uit het verstrekken door
Opdrachtgever, van pand- en/of hypotheekrechten. Indien Opdrachtgever niet tot de verzochte bevoorschotting
en/of zekerheidsstelling overgaat, is Huisman gerechtigd haar werkzaamheden en/of leveringen op te schorten
immer zonder dat zulks tot enige aansprakelijk- en/of schadeplichtigheid jegens Opdrachtgever leidt.
Opdrachtgever geeft dergelijke eventuele rechten dan ook prijs en vrijwaart Huisman van enige aansprakelijken/of schadeplichtigheid jegens derden. In het uiterste geval is Huisman gerechtigd nakoming van de in dit lid
bedoelde vorderingen bij wege van voorlopige voorziening, te wijzen door de kort gedingrechter, af te dwingen.
Indien een Opdrachtgever in verzuim verkeert met enige betalings- en/of anderszins nakomingsverplichting uit
hoofde van dit artikel, is Opdrachtgever gehouden de schade die Huisman als gevolg daarvan leidt, aan Huisman
te voldoen. Die schade bestaat, doch niet beperkt daartoe, onder meer uit de kosten van incasso van één of meer
uitstaande (voorschot)facturen welke kosten op Opdrachtgever worden verhaald met een minimum, per factuur,
van 250,00 EUR te vermeerderen met BTW. Indien en voor zover Huisman dergelijke incasso’s uitbesteedt aan
een deurwaarder en/of advocaat dan wel welke externe partij dan ook, is Opdrachtgever gehouden de integrale
buitengerechtelijke kosten daarvan aan Huisman te voldoen. Indien en voor zover Huisman een gerechtelijke
procedure start ter nakoming van enige betalings- en/of anderszins nakomingsverplichting uit hoofde van dit
artikel, jegens Opdrachtgever, is Opdrachtgever gehouden de integrale kosten daarvan aan Huisman, bij wege
van schadevergoeding, te voldoen. Zulks in afwijking van het door gerechten in de lande gehanteerde zogeheten
liquidatietarief.
Naast de verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de overige in dit artikel opgenomen bepalingen, is
Opdrachtgever voorts aan Huisman verschuldigd de rente over elk bedrag ter betaling waarvan Opdrachtgever
jegens Huisman in verzuim verkeert. De hoogte van die rente is gelijk aan de wettelijke handelsrente ex art.
6:119a BW.
Aansprakelijkheid
Huisman verricht haar werkzaamheden naar beste vermogen. Niettemin kan het voorkomen dat Opdrachtgever
meent dat in verband met de door Huisman verrichte werkzaamheden danwel enige prestatie voortvloeiende uit
en/of samenhangende met de Overeenkomst, schade ontstaat. In dat verband geldt het volgende.
Huisman heeft gebruikelijke verzekeringen afgesloten ter dekking van enig risico. Bij een schademelding zal
Huisman een beroep doen op haar verzekering(en). Huisman wijst erop dat ook dan uit de inhoud van de
Algemene Voorwaarden en/of de feiten en/of omstandigheden van de bewuste situatie kan voortvloeien dat
aansprakelijk- en/of schadeplichtigheid jegens Opdrachtgever en/of enige derde niet wordt geaccepteerd.
Elke aansprakelijkheid van Huisman wordt door Partijen uitgesloten tenzij schade is ontstaan bij Opdrachtgever
als gevolg van opzet en/of grove roekeloosheid aan de zijde van Huisman. De in de voorgaande slotzin bedoelde
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tenzij-clausule is niet van toepassing ingeval sprake is van opzet en/of grove roekeloosheid van door Huisman
ingeschakelde hulppersonen.
7.4 Indien en voor zover Huisman toch geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is of blijkt te zijn voor schade van
Opdrachtgever, gelden de volgende uitsluitingen
i. enige andere schade dan directe schade geleden door Opdrachtgever is uitgesloten.
ii. personenschade en/of schade vanwege gederfde omzet en/of winst, vertraging, vorderingen van derden
ingesteld op Opdrachtgever en door Opdrachtgever verlegd naar Huisman zijn uitgesloten.
iii. regresvorderingen van derden, waaronder verzekeraars van Opdrachtgever en/of derden zijn uitgesloten.
iv. in het uiterste geval waarin Huisman (op last van een rechter of anderszins) aansprakelijk en jegens
Opdrachtgever schadeplichtig is, is elke aansprakelijkheid, ongeacht aard en/of hoogte en/of omstandigheden
van enige door of vanwege Opdrachtgever gestelde schade, beperkt tot een bedrag van maximaal 50.000,00
EUR (zegge: vijftigduizend euro). Nimmer strekt enige (uiterste) schadeplichtigheid van Huisman verder dan
maximaal dat bedrag.
7.5 Indien Opdrachtgever meent dat zij schade heeft geleden waarvoor Huisman aansprakelijk is, is Opdrachtgever
gehouden daarvan binnen een vervaltermijn van dertig dagen na ontdekking van die (gehele of gedeeltelijke)
schade melding te doen bij Huisman bij gebreke waarvan elk eventueel recht op schadevergoeding van
Opdrachtgever, vervalt.
7.6 In alle gevallen vervalt enig recht op schadevergoeding van Opdrachtgever na verstrijking van een periode van
vier maanden nadat Huisman de (deel)werkzaamheden heeft verricht en/of enige prestatie heeft geleverd en/of
nagelaten, als gevolg waarvan en/of in verband waarmee Opdrachtgever meent dat de schade (geheel of
gedeeltelijk) ontstaan is.
7.7 De in dit artikel opgenomen bedingen gelden ten behoeve van Huisman, haar vennoten, haar medewerkers en
ieder die door Huisman ter uitvoering van de overeengekomen prestaties wordt ingeschakeld. Ieder van die
(rechts)personen is gerechtigd op één of meer van deze bedingen een beroep te doen.
7.8 Opdrachtgever vrijwaart Huisman van elke aansprakelijkheid, ingesteld door derden op Huisman, vanwege door
Huisman verrichte werkzaamheden en/of anderszins verrichte prestaties op grond van en/of samenhangende met
de Overeenkomst.
8. Levertijden
8.1 Alle door Huisman opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en strekken ter indicatie. Huisman schiet niet tekort
indien die levertijden niet gehaald worden.
8.2 Elke door Huisman opgegeven levertijd gaat eerst van start op het moment dat Huisman (van de zijde van
Opdrachtgever of anderszins) alle benodigde informatie en bescheiden die benodigd zijn ter nakoming van enige
levertijd, heeft ontvangen.
8.3 Overschrijding van enige levertijd geeft Opdrachtgever nimmer het recht om één of meer van haar
(betalings)verplichtingen op te schorten danwel dienaangaande tot enige verrekening over te gaan.
9. Meerwerk
9.1 Werkzaamheden en/of leveringen verricht naast de in de Overeenkomst opgenomen prestaties gelden als
meerwerk. Indien van dergelijk meerwerk sprake is en/of als Opdrachtgever daarom verzoekt, geeft Huisman
aanvullend aan Opdrachtgever aan onder welke voorwaarden, waaronder de prijs van dat meerwerk, dat
meerwerk kan worden verricht.
9.2 Indien om welke reden dan ook, veelal van praktische aard, tussen Partijen niet uitdrukkelijk – bijvoorbeeld ook
op de wijze als in art. 9.1 omschreven – overeenstemming bereikt is over meerwerk en Huisman desalniettemin
op redelijkheidshalve vast te stellen verzoek van of namens Opdrachtgever meerwerk heeft verricht, is
Opdrachtgever gehouden de gebruikelijke prijs voor dat meerwerk aan Huisman te voldoen.
10. Oplevering
10.1Oplevering van door Huisman afgeronde werkzaamheden vindt plaats in overleg met Opdrachtgever. Partijen
bespreken in dat geval het geleverde werk en eventuele opleverpunten. Indien en voor zover dat opleverpunten
betreffen die geacht worden vervat te zijn in de reikwijdte van de Overeenkomst, gaat Huisman op de kortst
mogelijke termijn tot herstel van die opleverpunten over.
10.2Van oplevering is in ieder geval sprake indien: i. de zaak waaraan Huisman de werkzaamheden heeft verricht, in
gebruik is genomen, of ii. gedurende drie weken nadat Huisman aan de Opdrachtgever bericht heeft dat de
werkzaamheden afgerond zijn en/of het afgeronde werk voor oplevering gereed is, Opdrachtgever niet aan de
oplevering meewerkt of iii. alle door Huisman aan Opdrachtgever gezonden facturen voldaan zijn en/of iv. in ieder
geval immer met verstrijking van een termijn van vijf weken te rekenen vanaf het moment dat Huisman zijn
werkzaamheden heeft afgerond.
10.3Vanaf het moment dat oplevering heeft plaatsgevonden, is het werk voor risico van de Opdrachtgever.
Opdrachtgever blijft gehouden de overeengekomen betalingsverplichtingen aan Huisman na te komen, ongeacht
tenietgang of achteruitgang van het werk c.q. de door Huisman uitgevoerde werkzaamheden, alles in ieder geval
indien zulks niet aan Huisman kan worden toegerekend. Huisman is met oplevering ook ontslagen van iedere
aansprakelijkheid voor eventuele gebreken die Opdrachtgever met oplevering redelijkerwijs had behoren te
ontdekken.
10.4Indien het werk danwel de door Huisman uitgevoerde werkzaamheden gebreken vertoont waarvoor Huisman
aansprakelijk is, geldt dat Opdrachtgever Huisman van dergelijke gebreken op straffe van verval van alle rechten
binnen zeven dagen na ontdekking van die gebreken schriftelijk op de hoogte moet stellen. In alle gevallen geldt
met het oog op eventuele (pretense) schadevorderingen van Opdrachtgever dat die worden beheerst door het
gestelde in art. 7 van de Algemene Voorwaarden. Indien Opdrachtgever Huisman tijdig in kennis stelt van de
geconstateerde gebreken, verkrijgt Huisman een redelijke termijn om de werkzaamheden / het werk alsnog
zonder gebreken af te ronden.
11. Intellectueel eigendomsrechten
11.1Huisman is en blijft de rechthebbende op enig recht van intellectueel en/of industrieel eigendom op al hetgeen zij
ontwerpt, tekent, produceert, ontwikkelt, oplevert en/of bewerkt, in het kader van uitvoering van de Overeenkomst.
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Dergelijke rechten worden nimmer geacht inbegrepen te zijn in de door Huisman geleverde prestaties tenzij
uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
11.2Opdrachtgever is gehouden aan haar opdrachtgevers / klanten het bepaalde in art. 11.1 bekend te maken.
12 Stalling / risico
12.1Indien Huisman vaartuigen, vervoersmiddelen danwel anderszins zaken die niet aan haar toebehoren en in het
van de uitvoering van de Overeenkomst of anderszins op haar Locatie gestald heeft, geldt dat zulks op eigen
risico van Opdrachtgever en/of de eigenaar van die zaken geschiedt. Opdrachtgever is gehouden haar
opdrachtgevers/klanten hierop te wijzen. Opdrachtgever en/of die derde partijen zijn zelf ervoor verantwoordelijk
voor afdoende verzekering van dat risico zorg te dragen.
12.2Enige schade voortvloeiende uit en/of samenhangende met transport van en naar de Locatie, laden en lossen op
de Locatie, hijs- en/of liftwerkzaamheden op de Locatie – alles met betrekking tot zaken als bedoeld in art. 12.1 –
danwel enige soortgelijke handeling ten aanzien van die zaken is uitgesloten. Huisman is daarvoor nimmer
aansprakelijk.
12.3Opdrachtgever vrijwaart Huisman van welke door één of meer derden op Huisman ingestelde schadevordering
als bedoeld in of samenhangend met de situaties omschreven in art. 12.1 en 12.2.
13 Eigendomsvoorbehoud / retentierecht
13.1Alle door Huisman geleverde zaken blijven in eigendom van Huisman, zolang de Opdrachtgever niet aan iedere
betalingsverplichting jegens Huisman voldaan heeft, ongeacht of die betalingsverplichting van doen heeft met de
betreffende levering.
13.2Alle zaken die (nog) in eigendom van Huisman verkeren, mogen niet door Opdrachtgever worden verpand aan
derden. Het is Opdrachtgever nimmer toegestaan op dergelijke zaken rechten aan derden te verstrekken,
ongeacht aard en/of omvang van dergelijke rechten.
13.3Ingeval van enig verzuim van Opdrachtgever terzake verplichtingen uit de Overeenkomst, is Huisman gerechtigd
op op haar Locatie zich bevindende zaken van Opdrachtgever en/of door haar, Opdrachtgever, aan Huisman ter
beschikking gesteld, een retentierecht te vestigen. Opdrachtgever vrijwaart Huisman van elke aansprakelijkheid
voor schade van derden, ingesteld op Huisman vanwege dat retentierecht.
14. Slotbepalingen
14.1Termijnen genoemd in de Overeenkomst / Algemene Voorwaarden gelden immers als fatale termijnen.
Opdrachtgever geraakt door het enkele verloop ervan in verzuim.
14.2Enkel de vennoten van Huisman zijn gerechtigd haar tot nakoming strekkende mededelingen te doen en/of
afspraken te maken. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan mededelingen van en/of afspraken gemaakt
met medewerkers van Huisman.
14.3Ingeval sprake is van een Overeenkomst die (geheel of gedeeltelijk) strekt tot enkel levering van producten/zaken,
staat Huisman niet in voor bepaalde of gewenste kenmerken en/of prestaties van die producten / zaken, althans
niet verder dan dat Huisman van haar leverancier die bepaalde of gewenste kenmerken en/of prestaties
toegezegd heeft gekregen. Huisman is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit en/of
samenhangende met de stelling dat die producten / zaken niet die kenmerken hebben en/of prestaties leveren
anders dan toegezegd door de leverancier van Huisman.
15. Rechts- en forumkeuze
15.1Elk geschil voortvloeiende uit en/of samenhangende met de Overeenkomst danwel elke (rechts)verhouding
tussen Partijen wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht. De werking van internationale wet- en/of
regelgeving (waaronder verdragen) wordt door Partijen uitgesloten.
15.2Uitsluitend de (bevoegde rechter van de) Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen is bevoegd, in eerste aanleg,
van geschillen tussen Partijen kennis te nemen.
__________________________________________________
Scheepsbetimmeringsbedrijf Huisman / Algemene Voorwaarden januari 2021.
______________________________________________________________
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