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Algemene verkoopsvoorwaarden Janse Geveltechniek 
 
Artikel 1: Rechten van intellectuele  
                  Eigendom 
1.1 Tenzij anders is overeengekomen, 

behoud opdrachtnemer de 
auteursrechten en alle rechten van 
industriële eigendom op de door hem 
gedane aanbieding, verstrekte 
ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen 
enz. 

Artikel 2: Adviezen, ontwerpen en  
                  materialen  
2.1    Opdrachtgever kan geen rechten   
         ontlenen aan adviezen en informatie 
         die hij van de opdrachtnemer krijgt als 
         deze geen directe betrekking hebben  
         op de opdracht. 
2.2    Opdrachtgever is verantwoordelijk  
         voor de door of namens hem   
         aangeleverde tekeningen, tenzij 
         opdrachtnemer zelf is wezen inmeten. 
Artikel 3: Levertijd 
3.1    De levertijd wordt door 
          opdrachtnemer 
         bij benadering vastgesteld 
3.2    Bij vaststelling van de levertijd gaat 
          de  
         opdrachtnemer er van uit dat hij de  
         opdracht kan uitvoeren onder de  
         omstandigheden die hem op dat 
         moment bekend zijn. 
3.3    De levertijd gaat in wanneer over alle 
         technische  details overeenstemming 
         is 
         bereikt , alle noodzakelijke gegevens, 
         definitieve tekeningen enz. in het 
         bezit zijn van de opdrachtnemer, de 
         overeengekomen (termijn)betaling is 
         ontvangen en aan de noodzakelijke  
         voorwaarden voor de uitvoering van 
         de opdracht is voldaan. 
3.4 Als er sprake is van andere 

omstandigheden dan die bij de 
opdrachtnemer bekend waren toen hij 
de levertijd vaststelde, kan de 
opdrachtnemer de levertijd verlengen 
met de tijd die nodig is om de 
opdracht onder deze omstandigheden 
uit te voeren. Als de werkzaamheden 
niet in de planning van de 
opdrachtnemer kunnen worden 
ingepast, zullen deze worden afgerond 
zodra zijn planning dit toelaat. Als er 
sprake is van meerwerk wordt de 
levertijd verlengd met de tijd die 
nodig is om de materialen en 
onderdelen daarvoor te laten leveren 
en om het meerwerk te verrichten.. 
Als het meerwerk niet in de planning 
past zal dit pas uitgevoerd worden 
zodra de planning dit toelaat. Als er 
sprake is van onwerkbaar weer wordt 
de levertijd verlengd met de daardoor 
ontstane stagnatietijd.. 

3.5 Overschrijding van de 
overeengekomen levertijd geeft in 
geen geval recht op schadevergoeding, 
tenzij dit schriftelijk is 
overeengekomen 

 

Artikel 4: Omvang van het werk 
4.1   Opdrachtgever moet er voor zorgen dat  
        alle vergunningen, ontheffingen en  
        andere beschikkingen die noodzakelijk  
        zijn om het werk uit te voeren tijdig  
        verkregen zijn. 
4.2   In de prijs van het werk zijn niet  
        inbegrepen:    
        a. kosten ter voorkoming of beperking 
        van schade aan of bij het werk  
        aanwezige zaken. 
        b. de kosten van afvoer van materialen, 
        bouwstoffen of afval, tenzij dit  
        schriftelijk in de orderbevestiging is 
        aangegeven. 
Artikel 5: uitvoering van het werk 
5.1   opdrachtgever zorgt ervoor dat de  
        opdrachtnemer zijn werkzaamheden  
        ongestoord en op het overeengekomen  
        tijdstip kan uitvoeren en bij zijn  
        werkzaamheden de beschikking krijgt  
        over de benodigde voorzieningen  
        zoals:    
        - gas, water, elektriciteit  
        - afsluitbare droge opslagruimte 
5.2   Opdrachtgever is aansprakelijk voor  
         alle schade als gevolg van diefstal,  
         verbranding of beschadiging van  
         gereedschappen, materialen en andere  
         zaken van de opdrachtnemer die zich  
         bevinden op de plaats waar de     
         werkzaamheden worden verricht. 
5.3 Wanneer opdrachtgever zijn 

verplichtingen zoals in de vorige leden 
staat beschreven niet nakomt en 
daardoor vertragingen in de uitvoering 
zullen ontstaan, is in geen geval de 
werknemer verantwoordelijk hiervoor. 

Artikel 6: Reclamaties 
6.1 Opdrachtgever kan op een gebrek in 

prestatie geen beroep meer doen als 
hij niet binnen 14 dagen nadat hij het 
gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs 
had behoren te ontdekken schriftelijk 
bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.  

Artikel 7: Niet afgenomen zaken 
7.1 Wanneer zaken na het verstrijken van 

de levertijd niet zijn afgenomen, 
blijven deze ter beschikking staan van 
de opdrachtgever. Niet afgenomen 
zaken worden voor rekening en risico 
van de opdrachtgever opgeslagen. 

Artikel 8: Betalingen 
8.1 Betalingen worden gedaan op de door 

werknemer aangegeven bankrekening. 
8.2 Tenzij anders is aangegeven vind een 

betaling als volgt plaats: 
         a.  Bij balieverkoop contant 
         b.  Als termijnbetaling is   
              overeengekomen:  
              - 50% vooraf betaling 
              - tussentermijn betalingen 
              - overige bedragen na levering 
          c. In alle overige gevallen binnen 7 
             dagen na factuurdatum. 
8.3 Wanneer de betalingen niet hebben  
          plaatsgevonden binnen de gestelde 
          termijn is de opdrachtgever aan de  
          opdrachtnemer alle   
           

       buitengerechtelijke kosten 
       verschuldigd  
        Met een minimum van € 50,- 
       De kosten worden berekend op basis 
       van 
       de volgende tabel: 
       - over de eerste € 3000,-   15% 
       - over het meerdere tot € 6000,-  
         10% 
       - over het meerder tot € 15.000,-  
         8% 
       - over het meerdere tot € 60.000,-   
         5% 
       - over het meerdere vanaf € 60.000,-  
         3% 
8.4 Ongeacht de overeengekomen 

betalingsconditie is de opdrachtgever 
verplicht op verzoek van 
opdrachtnemer een naar diens oordeel 
voldoende zekerheid voor betaling te 
verstrekken. Als de opdrachtgever 
daar niet aan voldoet, raakt hij direct 
in verzuim. Opdrachtnemer heeft in 
dat geval het recht de overeenkomst te 
ontbinden en zijn schade op de 
opdrachtgever te verhalen. 

8.5 De volledige vordering tot betaling is 
onmiddellijk opeisbaar als:    

         - een betalingstermijn is overschreden 
         - de opdrachtgever (natuurlijk   
           persoon) onder curatele wordt  
           gesteld of komt te overlijden 
8.6 Als opdrachtnemer in een  
         gerechtelijke procedure in het gelijk  
         wordt gesteld, komen alle kosten die  
         hij in verband met deze procedure  
         heeft gemaakt voor de rekening van  
         de opdrachtgever. 
Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud en  
                  Pandrecht 
9.1 Na levering blijft opdrachtnemer 

eigendom van de geleverde zaken, 
zolang opdrachtgever; 
a. tekortschiet of tekort zal 

schieten in de nakoming van zijn 
verplichtingen uit deze 
overeenkomst of andere 
gelijksoortige overeenkomsten: 

b. Voor verrichte of nog te 
verrichten werkzaamheden uit 
zodanige overeenkomsten niet 
betaald of zal betalen 

c. Vorderingen die voortvloeien uit 
het niet nakomen van 
bovengenoemde 
overeenkomsten, zoals schade, 
boete en koten nog niet heeft 
voldaan 

d. De goederen blijven onze 
eigendom totdat deze totaal 
vereffend zijn. Bij niet betaling, 
ook in het geval van een 
faillissement, hebben wij het 
recht de goederen terug te 
vorderen zonder dat enige 
gerechtelijke tussenkomst 
vereist is. De kosten die dit met 
zich mee zal brengen komen 
voor  rekening van de 
opdrachtgever. 

 


