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Algemene voorwaarden van Van der Jagt Sloop en Recycling gevestigd te Krimpen aan den IJssel
Artikel 1
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn - met uitsluiting van eventueel door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden - de onderhavige voorwaarden van toepassing. Al onze aanbiedingen en prijzen zijn vrijblijvend.
Artikel 2
De opdrachtgever is verplicht zonder aanspraak op vergoeding van water en elektriciteit alsmede desgevraagd opslagruimte voor
materiaal ter beschikking te stellen.
Artikel 3
De uitvoering der opdrachten geschiedt uitsluitend op aanwijzing en onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
Artikel 4
Noch wij, noch de door ons te werk gestelden, zijn aansprakelijk voor schade aan het werk, materieel en materiaal, alsmede aan het
werk en de eigendommen van de opdrachtgever en van derden, waaronder begrepen schade ontstaan in geval van doorboren, -zagen, -hakken, of beschadigingen enz. van leidingen, bedradingen, kabels, wapening, installaties, constructies e.d. Deze uitsluiting van
aansprakelijkheid geldt derhalve voor schade, ontstaan door het gebruik van water, (kracht)stroom en perslucht, alsmede voor schade
ontstaan door het overschrijden van uitvoerings- of levertijd, bevuiling en het (om)vallen enz. van boorkernen, uitgezaagd of gesloopte materialen en puin. De opdrachtgever vrijwaart ons ter zake van het direct of indirect ten gevolge van de opgegeven opdracht door
derden geleden schade.
Artikel 5
Obstakels dienen door de opdrachtgever van te voren verwijderd te zijn. Alle prijzen van boor-, zaag- en sloopwerk zijn gebaseerd op
normale bewapening. Bij overmatige en/of zogenoemde langswapening zal een nader te bepalen toeslag in rekening gebracht worden, welke gebaseerd is op de extra slijtage.
Artikel 6
Reclames moeten binnen 10 dagen na de factuurdatum schriftelijk en aangetekend bij ons zijn ingediend onder nauwkeurige opgave
van de feiten waarop de reclame betrekking heeft. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder dat
enige ver- rekening of korting is toegestaan. Bij niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd na het verstrijken van het betalingstermijn een
vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedrage van 1 % per maand of gedeelte daarvan over het totale bedrag der factuur,
zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Wanneer wij genoodzaakt zijn een onbetaald gebleven factuur ter incasso in handen te
geven aan derden zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever een vergoeding te berekenen wegens alle buitengerechtelijke kosten door
ons ter zake gemaakt, alsmede een boete - ten behoeve van ons - van 10% plus € 12,- van de totale verschuldigde som.
Artikel 7
Alle geschillen zullen met uitzondering van elke andere gerechtelijke instantie worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde
rechter binnen het arrondissement Rotterdam, behoudens hoger beroep.
Aldus Krimpen aan den IJssel, de directie van Van der Jagt Sloop en Recycling B.V.
Alle diensten en leveringen volgens algemene voorwaarden gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 4 juni 1985
onder nr. 2344.
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