
Algemene verkoop, leverings en aannemingsvoorwaarden van Houthoff Zoo Design b.v. te Rotterdam 

 

Artikel  1 : Toepasselijkheid 

Deze algemene verkoop, levering’s en aannemingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door ons uitgebrachte 
offertes en met ons gesloten overeenkomsten, evenals op alle handelingen die hiermee samenhangen of hieruit 
voortvloeien, behoudens andersluidend schriftelijk beding. 

Artikel  2 : Offerte en totstandkoming overeenkomst 

Elk, van ons uitgegane offerte is vrijblijvend. Een overeenkomst komt slechts tot stand op basis van een offerte aan ons 
gegeven opdracht:-door ons binnen 10 werkdagen na het geven van de opdracht schriftelijk wordt geaccepteerd, of
    -gevolgd wordt door uitvoering van de opdracht, of     
    -gevolgd wordt door de ondertekening van de overeenkomst door ons en de opdrachtgever. 

Artikel  3: Hoofdelijkheid 

Indien twee of meer personen gezamenlijk een opdracht aan ons verstrekken dan is elk van hen hoofdelijk 
aansprakelijk voor al hetgeen uit de overeenkomst voortvloeit.. 

Artikel  4: (op)leveringen 

4.1   Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, zullen opgegeven (op)levertermijnen nooit zijn te beschouwen als fatale 
termijnen. Bij niet tijdige (op)levering dienen wij schriftelijk in gebreke worden te gesteld. Overschrijding van de 
opgegeven (op)levertijden zal niet leiden tot enige vergoedingsplicht van ons en geeft de opdrachtgever evenmin het 
recht de overeenkomst te ontbinden. 

4.2    Alle opgelopen vertragingen buiten onze schuld zoals: wijzigingen in het bestek, ontwerp, weersomstandigheden, 
vertragingen andere partijen, enz., enz., zullen worden doorberekend als meerwerk. 

4.3    De artistieke vormgeving van een object/project is altijd ter interpretatie van Houthoff Zoo design en is bindend, 
tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

4.4    Ingeval van faillissement, surseance van betaling of bij beslaglegging bij de opdrachtgever zijn wij gerechtigd de 
(op)levering zonder nadere aankondiging te beëindigen dan wel op te schorten. 

4.5    In de hoeveelheid goederen die wij leveren, zijn minimale afwijkingen die vallen binnen de gebruikelijke of 
redelijke toleranties, zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever toegelaten, zonder dat wij tot 
verdergaande verplichtingen gehouden zijn. 

4.6    De opdrachtgever is gerechtigd om gedurende 30 dagen na de (op)levering herstel of verbetering te verlangen 
van de gebreken welke veroorzaakt zijn door onze schuld of nalatigheid, zonder dat wij tot verdergaande 
verplichtingen gehouden zullen zijn. De opdrachtgever dient ons hiervan schriftelijk in kennis te stellen.. 

Artikel  5: Overmacht: 

5.1   Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de (verdere) uitvoering van de overeenkomst 
tengevolge van overmacht niet mogelijk is, dan wel door een niet toerekenbare tekortkoming aanzienlijk bezwaarlijk 
mogelijk is dan bij het aangaan van de verbintenis was voorzien, hebben wij het recht, zonder tot enige schadevoering 
gehouden te zijn, de uitvoering van de verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis ontbonden te verklaren. 



5.2    Als overmacht wordt onder meer (maar niet uitsluitend) verstaan: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of 
belemmeringen zoals stormschade en andere natuurrampen, brand, belemmeringen door derden, gehele of 
gedeeltelijke werkstakingen, explosie, oproer, oorlog, nagenoeg algehele ziekte van werknemers en alle andere 
omstandigheden,  gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van ons vallen. 

Artikel  6: Verplichtingen van de opdrachtgever: 

6.1    Opdrachtgever is jegens ons steeds verplicht, tenzij anders overeengekomen, om zijn/haar kosten zorg te dragen 
voor het volgende:                                          
  a) het leveren van de benodigde elektriciteit.      
  b) het leveren van het benodigde leidingwater.      
  C)een standplaats voor ons materiaal in de onmiddellijke omgeving van de werkplaats.  
  d) eventuele vergunningen, toestemmingen of ontheffingen.     
  e)ongehinderd ons werk kunnen uitvoeren.       
  f)overleg met politie , brandweer en andere instanties, partijen of aannemers.   
  g)afbakening en/of afsluiting van de plaats van werkzaamheden.  

6.2    Indien de opdrachtgever niet, niet geheel of tijdig aan een of meer van de in artikel 6.1 genoemde verplichtingen 
voldoet, zijn wij gerechtigd zelf de nodige voorzieningen te treffen, terwijl de opdrachtgever die in dat kader door ons 
te maken kosten op eerste verzoek aan ons dient te voldoen. 

Artikel  7: Prijzen en betaling: 

7.1    De prijzen, opgegeven in onze offerte(s) zijn 3 maanden geldig. Komt binnen deze termijn de offerte niet tot 
stand, dan zijn wij gerechtigd de prijzen, zo nodig, aan te passen. 

7.2   Alle opgegeven prijzen zijn exclusief de ten tijde geldende omzetbelasting. 

7.3   Alle prijzen zijn gebaseerd op normale werkomstandigheden, hetgeen betekent indien zich omstandigheden 
voordoen op basis waarvan niet op normale wijze gewerkt kan worden en de opdrachtgever wenst dat doorgewerkt 
wordt, wij gerechtigd zijn een bijkomende prijs aan opdrachtgever in rekening te brengen voor de uren en kosten die 
wij noodzakelijk achten om door te kunnen werken. 

7.4   Alle facturen zijn betaalbaar op ons vestigingsplaats te Rotterdam binnen 30 dagen na factuurdatum. 

7.5   Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, zal met ingang van de vervaldatum van de factuur een rente 
verschuldigd zijn van 1,5% per maand, alsmede een bedrag ter zake van administratieve vergoeding c.q. 
buitengerechtelijke incassokosten, welk bedrag gesteld kan worden op 15% van de openstaande factuur, met een 
minimum van € 223,50 Bij het uitblijven van betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum zal de opdrachtgever van 
rechtswege in verzuim zijn. 

7.6   Opdrachtgever dient 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden 15% van de aanneemsom aanbetaald 
te hebben.  Bij werken waarvan de totale prijs meer dan € 11.000,00 bedraagt, zullen wij de werkzaamheden in 
termijnen van € 5.000,00  of hoger in rekening brengen. Deze termijnen zullen op een door ons bepaald tijdstip worden 
verzonden aan opdrachtgever en evenredig zijn aan de voortgang van de werkzaamheden. 

7.7   Indien de opdrachtgever niet binnen 10 dagen na verzending van de factuur schriftelijk tegen (de inhoud van) de 
factuur bij ons heeft gepresenteerd of gereclameerd, wordt de opdrachtgever geacht de factuur te hebben 
goedgekeurd. 

7.8   Indien en voor zover de opdrachtgever de aan ons verstrekte opdracht met onze overeenstemming intrekt, 
verbeurt opdrachtgever aan ons een onmiddellijk opeisbaar bedrag gelijk aan 25% van de overeengekomen som voor 



het werk, onverminderd ons het recht om verdere schadevergoeding te vorderen en onverminderd het recht op 
betaling van het reeds uitgevoerde werk. 

 

 

Artikel  8: Eigendomsvoorbehoud 

8.1   Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom, tot op het moment van de volledige betaling aan ons van 
alle door ons geleverde of te leveren zaken of krachten. 

8.2   De door ons vervaardigde of verstrekte tekeningen, modellen, berekeningen, beschrijvingen e.d. blijven ons 
eigendom en mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet aan derden ter inzage worden verstrekt. 

8.3   Zolang de opdrachtgever in gebreke is met de voldoening aan enige verplichting jegens ons, blijven wij eigenares 
van de op het werk aangevoerde, doch nog niet verwerkte materialen. 

 

Artikel  9: aansprakelijkheid 

9.1   Indien en voor zover wij jegens opdrachtgever gehouden zijn tot vergoeding van schade, zullen wij aan de 
opdrachtgever nimmer een groter bedrag aan schade behoeven uit te keren dan het bedrag dat wij in dat kader 
kunnen verhalen op onze verzekeraar. 

9.2  Wij kunnen nimmer gehouden worden tot betaling van gevolgschade, zoals bedrijfsschade ect, en wij zijn nimmer 
gehouden tot voldoening van schade aan afnemers/opdrachtgever van onze opdrachtgever. 

9.3   Wij kunnen voorts nimmer gehouden worden tot vergoeding van schade die is ontstaan als een normaal 
bijverschijnsel van de aan ons opgedragen werkzaamheden. 

Artikel  10: Geschillen 

10.1   Op alle overeenkomsten die met ons worden gesloten evenals op alle offerte Is het Nederlands recht van 
toepassing. 

10.2   Alle geschillen naar aanleiding van offertes en/of overeenkomsten en betalingen, waarop deze bepalingen van 
toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van onze vestigingsplaats. 

Aldus gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Rotterdam. 

 

       

 

 

 

 

 



 

 


