ALGEMENE VOORWAARDEN Krattenwasserij The Clean Machine
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
a.
b.

c.

Werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren door Krattenwasserij The Clean Machine.
Partijen:
1. Opdrachtgever:
de natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden
worden verricht
2. Aannemer:
The Clean Machine, te Bunschoten, KVK nummer 310.32522
Objecten:
De schoon te maken fust (bakken, kratten, emmers etc).

Artikel 2 Offerte
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
Artikel 3 Opdrachtbevestiging
a.

b.
c.

Nadat door de aannemer de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending aan de
opdrachtgever van de opdrachtbevestiging, mag de aannemer er van uitgaan, dat de opdrachtgever zich met
opdrachtbevestiging volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst
van de opdrachtbevestiging de aannemer middels aangetekend schrijven van het tegendeel bericht.
De voorwaarden, gesteld op de opdrachtbevestiging, zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen
geldende overeenkomst.
Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging te zijn akkoord
gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering der
werkzaamheden wordt begonnen.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst
Wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen, zijn, behoudens in de gevallen
genoemd in artikel 5 lid b en artikel 8 lid c van deze Algemene Voorwaarden, voor partijen slechts bindend, indien
die wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen, in de vorm van een aanvullingsclausule op de
oorspronkelijke opdrachtbevestiging.
Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
a.
b.

c.

De werkzaamheden zullen overeenkomstig de opdrachtbevestiging worden uitgevoerd.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk, wenselijk of
mogelijk zijn, kan de aannemer, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht
wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien de aldus gewijzigde werkzaamheden tenminste een
vergelijkbare kwaliteit garanderen en de afwijkingen aan de opdrachtgever worden medegedeeld.
Indien het de aannemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen
van het overeengekomene noodzakelijk zijn, en indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard dienen te
gaan met prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming
van het bepaalde in artikel 4. Komen partijen niet tot overeenstemming over de prijsaanpassing dan heeft de
aannemer de mogelijkheid de overeenkomst per direct eenzijdig te beëindigen.

Artikel 6 Contractnaleving en controle

a.

b.

c.

Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de
uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate afwijkt van het overeengekomene in de
opdrachtbevestiging, of indien de opdrachtgever constateert, dat het resultaat van de verrichte
werkzaamheden duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de opdrachtgever de aannemer
onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking.
Bedoelde schriftelijke inkennisstelling bevat tenminste:
1. een nauwkeurige omschrijving van datum, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;
2. een redelijke termijn waarbinnen de aannemer de geconstateerde afwijking dient te herstellen.
Indien door de aannemer de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke
wijze wordt hersteld, staat het de opdrachtgever vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder
rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. De opdrachtgever zal de aannemer hiervan bij
aangetekend schrijven in kennis stellen.
Van ontbinding van de overeenkomst zal evenwel geen sprake zijn, indien de geconstateerde afwijking de
eerste door de opdrachtgever aan de aannemer gemelde afwijking is binnen een periode van 6 maanden, of
indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij redelijke afweging van de belangen van de
opdrachtgever en de aannemer een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen
leiden.

Artikel 7 Hulpmiddelen
Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs
inbegrepen. De aannemer is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 8 Prijs
a.

b.
c.

d.

De prijs is gebaseerd op de bij de in de opdrachtbevestiging genoemde volumes per periode en de
beschreven staat van de objecten naar aanleiding van het opgegeven gebruik. De prijs wordt uitgedrukt in
een vaste prijs (exclusief BTW), per eenheid die wordt gewassen en is gebaseerd op de mix zoals die wordt
aangetroffen in een proefpartij die voorafgaand aan het afsluiten van de overeenkomst wordt gewassen.
Boven de prijs per eenheid worden aanvullende kosten slechts doorberekend door de aannemer indien dit is
vastgelegd in de opdrachtbevestiging.
Indien in de in lid a. van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van
de aannemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en
met inachtneming van artikel 4 geschieden.
De aannemer heeft de mogelijkheid om periodiek een inflatiecorrectie toe te passen op de contractsprijs.
Dergelijke aanpassingen geschieden maximaal eenmaal per jaar.

Artikel 9 Betaling
a.

b.

c.
d.

Facturering zal plaatsvinden op de in de offerte genoemde tijdstippen. Indien de offerte hierover niets
naders regelt, vindt facturering plaats uiterlijk in de derde week van de kalendermaand of vierwekelijkse
periode. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
Indien betaling niet binnen de in lid a van dit artikel genoemde termijn is geschied is opdrachtgever na
ommekomst van die termijn, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning ter zake nodig is, in verzuim en
over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand of, indien hoger, de
wettelijke rente. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.
De in het bezit van de aannemer zijnde kopie van de aan opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig
bewijs van verschuldigdheid van de rente op de dag, waarop de renteberekening aanvangt.
De opdrachtgever dient de factuur meteen nauwgezet te controleren. Reclames inzake de hoogte van de
factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan de aannemer te worden
kenbaar gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft opdrachtgever zijn (eventuele) rechten ter zake
verwerkt. Een reclame doet niets af aan de betalingsverplichting.

e.
f.

g.

De aannemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever ondanks sommatie
weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.
Alle kosten vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening
van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom met een
minimum van € 150,00. Deze kosten zullen, zodra rechtsbijstand door aannemer is ingeroepen
respectievelijk door aannemer ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening
worden gebracht en door opdrachtgever verschuldigd zijn. Het vorenstaande laat onverlet het recht van
aannemer om hogere kosten in rekening te brengen indien hetgeen op basis van genoemd percentage is
berekend, niet kostendekkend is.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zijn (vermeende) vorderingen op de aannemer te verrekenen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
a.

b.

c.
d.
e.

De aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan objecten van de opdrachtgever, wanneer die
schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q. nalatigheid van de aannemer of diens
personeel bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan niet meer
belopen dan de vervangingswaarde van de betreffende objecten.
De aannemer is nimmer aansprakelijk voor directe materiële - en gevolgschade welke wordt veroorzaakt
door (schoongemaakte) objecten die zijn beschadigd dan wel lek zijn. De aannemer vergoedt aan de
opdrachtgever de in rekening gebrachte schoonmaakkosten van dergelijke objecten.
Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is de aannemer niet aansprakelijk.
De opdrachtgever vrijwaart de aannemer voor aanspraken van derden wegens bij, of ten gevolge van, de
uitvoering van de door aannemer uitgevoerde werkzaamheden geleden schade.
De opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 14 dagen na het schadevoorval te melden.

Artikel 11 Beschadiging / breuk
De door opdrachtgever aangeleverde objecten betreffen gebruikte goederen, waarin begrepen zijn items die niet
meer gebruikt kunnen worden in verband met beschadiging / lekkage. De beschadigde / lekke objecten worden
door aannemer uitgesorteerd en de aannemer zorgt voor de afvoer van deze objecten. Hiervoor worden door de
aannemer geen kosten in rekening gebracht. Eventuele opbrengsten van dit afval komen toe aan de aannemer.

Artikel 12 Duur van de overeenkomst en beëindiging
a.
b.

c.

De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is
overeengekomen.
Beëindiging van de overeenkomst kan, door beide partijen, slechts bij aangetekend schrijven geschieden. De
opzegtermijn bedraagt in alle gevallen minimaal 3 maanden en vangt aan:
op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied.
Opzegging geschiedt tegen het einde van de kalendermaand.
Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd de gesloten overeenkomst ook met
onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist,
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat:
1. de wederpartij surséance van betaling aanvraagt;
2. de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 13 Overmacht
De aannemer is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever leidt indien de aannemer door overmacht niet
in staat is binnen de afgesproken levertijden te leveren.

Artikel 14 Geschillen
a.

b.

Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst zullen, met uitsluiting
van de burgerlijke rechter en van hoger beroep, ter berechtiging worden voorgelegd aan de kantonrechter
te Amersfoort. Een geschil is aanwezig, wanneer één van partijen verklaart dat zulks het geval is.
De betreffende verklaring dient per aangetekend schrijven aan de wederpartij te worden medegedeeld.
Behandeling van een geschil door de kantonrechter te Amersfoort schorst de mogelijkheid de overeenkomst
als ontbonden te beschouwen op grond van feiten welke aanleiding waren tot het gerezen geschil.
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