ALGEMENE VOORWAARDEN Betreffende de uitvoering van opdrachten tot het verrichten van Diamant Zaag- en Boortechniek PEULEN B.V. gevestigd
en kantoorhoudend aan de INDUSTRIEWEG 153 te (5683 CC) BEST, en KIEENWEG 14, te (5991 EK) BAARLO (L)
Onderstaande algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder
KvK-nummer 17283977 0000
Art.1 ALGEMEEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan ons verstrekte opdrachten, overeenkomsten en de
uitvoering van opdrachten m.b.t. het verrichten van boor- en zaagwerkzaamheden door ons bedrijf.
Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
2. Onder “de opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die ons een
opdracht verleent of met ons een overeenkomst afsluit tot het verrichten van de in lid 1 genoemde
werkzaamheden.
3. Toepassing van door de opdrachtgever gehanteerde of ingeroepen algemene voorwaarden wordt
nadrukkelijk van de hand gewezen.
Art. 2 AANBIEDINGEN:
1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur
van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Toezending van aanbiedingen en/of documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een opdracht.
3. Aanbiedingen, tekeningen, ontwerpen en berekeningen zijn ons eigendom en mogen zonder onze
toestemming niet gekopieerd worden of aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.
Art.3 OVEREENKOMST:
1. Een overeenkomst geldt onder meer als gesloten indien wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard of
schriftelijk bevestigd. Hierbij is de datum van aanvaarding of bevestiging bepalend.
2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken en/of wijzigingen binden ons slechts voorzover deze door
ons worden aanvaard of bevestigd.
3. Vóór, tijdens en na de uitvoering van de overeenkomst zijn wij gerechtigd de nakoming van onze
verplichtingen op te schorten en van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- alsook
aan de eventuele overige verplichtingen voldaan zal worden op de door ons te bepalen genoegzame wijze.
Art. 4 PRIJZEN:
1. De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende en/of bestaande
prijsbepalende factoren en hebben een geldigheidsduur van twee weken. Na ommekomst van de periode
van twee weken zijn wij gerechtigd om eventuele kostenverhogingen door te berekenen.
2. De prijzen zijn exclusief voorrijkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. De prijzen zijn gebaseerd op betonwerken met een bewapening van ten hoogste een ½%van het geboorde
of gezaagde betonoppervlak. Ingeval de bewapening meer is dan genoemd percentage zullen wij aanspraak
hebben op betaling van meerkosten.
4. Indien boorkernen niet verwijderd kunnen worden in verband met de aanwezigheid van bewapening in de
lengte-richting van de geboorde gaten zullen extra kosten in rekening worden gebracht met een nader te
bepalen toeslag.
5. Alle opgaven van geldbedragen in het kader van deze voorwaarden en overeenkomsten geschieden exclusief
belastingen en heffingen.
Art. 5 UITVOERING:
1. Termijnen worden in beginsel aangehouden doch gelden als streeftermijnen. Overschrijding leidt slechts dan
tot een verplichting tot vergoeding van schade onzerzijds indien er sprake is van opzet of grove schuld.
2. Het benodigde steiger- en/of stutmateriaal dient ter plaatse van het werk opgebouwd c.q aanwezig te zijn,
alles voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Genoemd
materiaal dient te voldoen aan de daaraan op grond van wettelijke regelingen en overheidsvoorschriften te
stellen eisen en blijft na aanvaarding of ingebruikname volledig onder de verantwoordelijkheid van de
opdrachtgever vallen.
3. De plaatsen waar het zaag- en/of boorwerk moet worden verricht dienen ter plekke door de opdrachtgever
aangetekend te zijn.
4. Eventueel aanwezige zaag- en/of boorobstakels dienen door en voor rekening van de opdrachtgever
verwijderd te zijn op het moment dat onze werkzaamheden aanvangen.
5. De opdrachtgever dient te plaatse van het zaag- en boorwerk voor voldoende werkruimte zorg te dragen.
6. Voor werkzaamheden in funderingen e.d. dient door en voor rekening van de opdrachtgever een
werkruimte gegraven te worden van 1,50 m. bij 1,50 m., met een diepte van 0,60 m. onder het hart/zaaglijn
van de te maken sparing.
7. Het opruimen van hak-, boor- en zaagwater, het verwijderen van boorkernen, vastzittende boor-of
zaagbladen, het opruimen van afval, puin, boorkernen en/of gezaagde blokken, ontstaan bij de uitvoering
van het werk, dient te geschieden door en voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
8. In de nabijheid, maximaal 50 m. vanaf de uit te voeren werkzaamheden, dient een deugdelijke aansluiting
van water en elektriciteit- 220V/380V van 32A – aanwezig te zijn, waarvan de kosten voor rekening van de
opdrachtgever zijn. Indien aan bovenstaande elektriciteitsvoorziening niet kan worden voldaan, gebruiken
wij zo mogelijk een noodaggregaat, waarvan de kosten voor rekening van de opdrachtgever zijn. Indien
nodig kan door ons voor het benodigde boor- en zaagwater worden gezorgd, waarvan de kosten dan voor
rekening van de opdrachtgever zijn.
9. Het bijhakken van het door ons uitgevoerde boor- en zaagwerkzaamheden kan worden uitgevoerd met
elektrisch- en/of pneumatisch gereedschap tegen normaal uurloontarief dan wel op aanvraag.
10. Voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van bevuiling, beschadiging en/of wateroverlast dienen door en
voor rekening van de opdrachtgever getroffen te worden.
11. Indien bij de boor- en of zaagwerkzaamheden wateroverlast ontstaat , die een goede voortgang van de
werkzaamheden belet, dan dienen door en voor rekening van de opdrachtgever onmiddellijk voldoende
maatregelen te worden getroffen om die beletsels weg te nemen.
Art. 6 RISICO:
1. Alle eventuele schades ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever aan de voorwaarden, zoals
in het vorige artikel bepaald, zijn voor risico en rekening van de opdrachtgever.
2. Zodra materialen en/of materieel benodigd ter uitvoering van de opdracht ter plaatse zijn aangevoerd en
deze gezien de omstandigheden ter plaatse buiten ons toezicht blijven draagt de opdrachtgever het risico
voor alle schade met inbegrip van diefstal en verduistering.
3. Indien er sprake is van stagnatie van het werk ten gevolge van omstandigheden die buiten onze invloedsfeer
liggen, zullen deze stagnatie en/of wachturen extra in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever
moeten worden betaald.
4. De opdrachtgever draagt het risico van de invloed van de boor- en zaagwerkzaamheden op het betrokken
bouwkundig object, het interieur en de inboedel, met inbegrip van inwendige beschadigingen, tevens
beschadigingen aan leidingen e.d., als mede de gevolgen daarvan, waaronder schade als gevolg van boor- en
zaagwerkzaamheden.
5. Eventuele bevuiling, beschadiging en/of wateroverlast ontstaan bij de uitvoering van de werkzaamheden is
voor risico van de opdrachtgever.
6. De opdrachtnemer neemt uitdrukkelijk afstand van de constructieve gevolgen van de uitgevoerde
werkzaamheden. Bij enige twijfel en zonder dat de opdrachtnemer hiertoe een waarschuwing vooraf dient
te geven, raadpleegt opdrachtgever een deskundig bouwkundig constructeur.
Art. 7 AANSPRAKELIJKHEID
1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, tenzij sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds.

2. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor schade ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door de
opdrachtgever aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 4 en voor hetgeen volgens artikel 5 voor risico
van de opdrachtgever is.
3. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor schade ten gevolge van door ons verrichte werkzaamheden,
indien die verband houden met ondeugdelijke constructie van de betrokken bouwkundige objecten.
4. Onze eventuele aansprakelijkheid zal het totale bedrag - exclusief Omzetbelasting- van de betreffende
opdracht nooit te boven gaan.
Art. 8 OVERMACHT:
1. Onder overmacht wordt mede verstaan: alle van de wil van partijen onafhankelijke of onvoorzienbare
omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer
kan worden verlangd.
2. Onder overmacht onzerzijds in de zin van dit artikel wordt mede verstaan ziekte en afwezigheid van
personen, die betrokken zijn bij de uitvoering van overeenkomsten, alsmede gebreken in materialen en
materieel gebruikt of te gebruiken bij die uitvoering.
3. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard is, hebben wij het recht om de uitvoering van de
overeenkomst te schorsen, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet,
zonder schadeplichtig te zijn.
4. Indien naar ons oordeel de overmacht van blijvende aard is, hebben wij het recht de opdracht te beëindigen,
zonder schadeplichtig te zijn.
5. Ten alle tijde zijn wij gerechtigd betaling te vorderen van hetgeen reeds gepresteerd is.
6. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis
te stellen.
Art. 9 RECLAMERING
1. Reclameringen over uitgevoerde werkzaamheden kunnen uiterlijk worden ingediend bij de voltooiing van de
diverse zelfstandige onderdelen van deze werkzaamheden of, indien dat niet mogelijk mocht zijn, schriftelijk
uiterlijk binnen 7 dagen na bedoelde voltooiing, zulks onder nauwkeurige opgave van de aard en grond van
de klachten.
2. Reclameringen over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 7 dagen na de
factuurdatum.
3. Na het verstrijken van de in de leden 1 en 2 van genoemde tijdsbepalingen wordt de opdrachtgever geacht
het werk resp. de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclameringen niet meer door ons in
behandeling genomen.
Art. 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle geleverde goederen, ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen e.d. blijven ons eigendom tot op het
moment, dat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan, rente en kosten daaronder
begrepen.
2. Ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen e.d., welke door ons geleverd en/of verstrekt zijn, mogen zonder onze
toestemming niet gekopieerd of aan derden ter hand gesteld worden.
3. Goederen, ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen e.d. mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin
strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
4. In geval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie of overlijden van de
opdrachtgever, zijn wij gerechtigd de opdracht zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst geheel of
gedeeltelijk te annuleren dan wel tussentijds te ontbinden en het onbetaald gebleven deel van het geleverde
terug te vorderen. Annulering en terugname laat onverlet ons recht op vergoeding van gederfde winst en
geleden verlies. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de opdrachtgever direct en volledig opeisbaar
zijn.
Art. 11 BETALING
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling contant bij voltooiing te geschieden zonder
enige korting, of, indien wij daarmede instemmen, middels storting of overmaking op een door ons
aangegeven rekening binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. Alle door de opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en
door ons gemaakte invorderingskosten, en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande factuur.
3. Indien de opdrachtgever:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, tot
boedelafstand overgaat, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt
gelegd,
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
c. enige uit kracht der Wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt,
d. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder
begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel
overgaat in/naar een op te richten of reeds bestaande vennootschap dan wel overgaat tot wijziging in de
doelstelling van zijn bedrijf, hebben wij door het enkel plaats vinden van een der bovengenoemde
gevallen het recht, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke
tussenkomst vereist zal zijn, hetzij ieder bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van de
door ons verleende prestaties, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in
zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schades en interesten.
4. Wij zijn bevoegd tot invordering over te gaan na verloop van de termijn van lid 1 van dit artikel.
5. Enig beroep op verrekening door de opdrachtgever met openstaande facturen is niet toegestaan.
Art.12 RENTE EN KOSTEN
1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de
opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 2% per maand
verschuldigd over het nog openstaande bedrag, delen van een maand naar rato in acht te nemen.
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
6. Bij een betalingsherinnering per aangetekend schrijven worden €25,- exclusief BTW per keer in rekening
gebracht. Indien opdrachtnemer tot schriftelijke betalingsherinnering moet overgaan wordt €10,- exclusief
BTW administratiekosten in rekening gebracht.
Art 13 ALGEMENE BEPALINGEN
1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
2. In het geval dat enige bepaling van deze voorwaarden door de bevoegde Rechter nietig of anderszins
onverbindend worden geacht, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en zullen de nietige of
onverbindend verklaarde bepalingen dienen te worden vervangen door geldige bepalingen die zo dicht
mogelijk aansluiten bij de doelstellingen van bovengenoemde bepalingen.
Art. 14 GESCHILLEN
Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden,
voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing
zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard,
zullen worden beslist door de Arrondissementsrechtbank ’s-Hertogenbosch, tenzij op grond van de regels
van absolute competentie de Kantonrechter bevoegd is.
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