
Artikel 1. BEGRIPSBEPALING 
1. Onder leverancier wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid VAN KEULEN MOBIELBOUW NIJVERDAL B.V., statutair gevestigd in Nijverdal, 
kantoorhoudende te Nijverdal. 

2. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder afnemer mede begrepen degene in wiens opdracht en voor 
wiens rekening producten worden geleverd en diensten worden verricht. 
3. In deze Algemene Voorwaarden worden onder producten tevens diensten van welke aard dan ook verstaan. 
 
Artikel 2. ALGEMEEN/TOEPASSING 
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij 
leverancier werkzaamheden verricht of producten aan afnemer levert, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk 
schriftelijk anders is overeengekomen. 
2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van afnemer zijn niet van toepassing, tenzij deze door leverancier 
uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 
 
Artikel 3. AANBIEDINGEN 
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding 
een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de leverancier het recht het 
aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 
2. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen e.d. vermelde gegevens zijn niet bindend, behalve voor zover dit 
door partijen uitdrukkelijk is overeengekomen, onverlet de verantwoordelijkheid van de afnemer voor door hem 
verstrekte gegevens, waarbij ten aanzien van stellingen nog geldt, dat deze worden aangeboden en geleverd 
met inachtneming van de gebruikelijke richtlijnen en normen met betrekking tot ontwerp, berekening en 
montage, 
waarbij de afnemer in het bijzonder de verantwoordelijkheid aanvaardt voor de juistheid en volledigheid van de 
aanschaffingsgegevens, welke door hem worden verstrekt. Geringe maatverschillen of ten bate van een goede 
uitvoering gewenste ondergeschikte wijzigingen in constructie of onderdelen blijven voorbehouden. 
3. De uitgebrachte aanbiedingen, alsmede afbeeldingen, tekeningen, maatopgaven, beschrijvingen, ontwerpen 
e.d. door leverancier ter beschikking gesteld of verstrekt, blijven eigendom van de leverancier. 
4. Alle rechten uit hoofde van industriële en intellectuele eigendom, alsmede auteursrechten blijven berusten bij 
de leverancier. 
5. Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale en werkbare 
weersomstandigheden, voor zover van toepassing en gedurende de bij de leverancier geldende werkuren. 
6. Niet van toepassing zijn: 
a. Nutsaansluitingen 
Onder nutsaansluitingen worden verstaan: 
- aansluiting op gasnet 
- aansluiting op waterleidingnet 
- aansluiting op elektriciteitsnet 
- het slaan van de vereiste aarding t.b.v. elektriciteitsnet 
b. Kraanwerkzaamheden 
c. Funderingen 
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen 
 
Artikel 4. OVEREENKOMST 
1. De inhoud van de overeenkomst strekt niet verder dan die leveringen en/of werkzaamheden, welke 
uitdrukkelijk in het bestelde of in de opdrachtaanvaarding of op tekening(en) worden genoemd of omschreven. 
Indien tekeningen afwijken van bestek en/of opdrachtbevestiging, kan aan tekeningen door afnemer geen 
rechten worden ontleend. 

 
Artikel 5. PRIJZEN 
1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (b.t.w.) transport en montage, tenzij anders is overeengekomen. 
2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende 
invoerrechten, belastingen en heffingen. Indien na totstandkoming van de overeenkomst een of meer 
kostprijsfactoren, waaronder begrepen de hierboven genoemde, een verhoging ondergaan, is de leverancier 
gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. 
3. Indien de wederpartij consument is, geldt dat de prijsverhoging drie maanden na de totstandkoming ervan in 
bovenbedoelde zin mag worden doorberekend/in rekening gebracht. De wederpartij heeft alsdan de 
bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. 
 
Artikel 6. ANNULERING 
1. Annulering van de overeenkomst of van de verstrekte opdracht is slechts mogelijk binnen 2 dagen na 
dagtekening van de schriftelijk verstrekte opdracht, en binnen 1 dag na datum waarop mondeling de opdracht 
is verstrekt. 
2. Annulering na schriftelijke opdrachtbevestiging is niet mogelijk, tenzij onder gehoudenheid de volledige 
schade van de leverancier te vergoeden, met een minimum van 20% van de in de opdrachtbevestiging 
genoemde prijzen. 
  



Artikel 7. BETALING 
1. Betaling geschiedt contant of middels storting of overmaking op een door leverancier aangewezen bank- of 
girorekening. Bij opdracht dient binnen 8 dagen na de datum waarop deze is bevestigd 1/3 deel van de 
totaalsom, aan leverancier overgemaakt te worden; 2/3 deel dient binnen 10 dagen na levering te worden 

voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De door de bank, danwel girodienst aangenomen 
valutadatum wordt aangemerkt als betalingsdag. 
2. De afnemer is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken van de geleverde producten, of om welke 
andere reden dan ook, de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten. 
3. Indien het faktuurbedrag niet binnen 10 dagen na levering aan leverancier is betaald, wordt de afnemer 
geacht van rechtswege in verzuim te zijn en wordt hem vanaf dat moment een rente van 1% per maand in 
rekening gebracht. 
4. Alle ter invordering gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de 
afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom, met 
een minimum van € 250,-. 
5. De leverancier is te allen tijde gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, tot de afnemer 
op verzoek en ten genoege van leverancier zekerheid heeft verschaft voor de nakoming van zijn verplichtingen 
uit hoofde van de overeenkomst. 
 
Artikel 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD 
1. Alle geleverde producten blijven eigendom van de leverancier tot het moment van volledige betaling van alle 
vorderingen welke leverancier op de afnemer heeft. 
2. Zolang de eigendom nog niet op de afnemer is overgegaan, is deze niet gerechtigd het geleverde te 
verpanden, te verhuren, in eigendom tot zekerheid over te dragen of op andere wijze aan derden enig recht 
daarop te verlenen. 
3. Indien de afnemer aan enige verplichting jegens leverancier niet voldoet, is deze gerechtigd de geleverde 
producten als zijn eigendom op te vorderen, zowel onder afnemer als onder derden in sub 2 bedoeld. 
 
Artikel 9. LEVERING, RISICO-OVERDRACHT 
1. De levering van de producten geschiedt af fabriek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
Opgegeven levertijden kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij derhalve de leverancier schriftelijk in gebreke te 
stellen. In zulk een geval heeft de afnemer slechts het recht alsnog levering te eisen. 
2. De levering heeft plaats gevonden wanneer de producten, of het belangrijkste gedeelte daarvan, zijn 
afgeleverd op de plaats van bestemming. 
3. De leverancier behoudt zich het recht voor de opdracht in gedeelten te leveren en deze deelleveringen te 
factureren. 
4. Het risico van de producten gaat op de afnemer over, zodra de producten op de plaats van bestemming uit 
het transportmiddel zijn geladen. 
5. Indien de afnemer in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, is de leverancier gerechtigd de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, ofwel de 
producten voor rekening en risico van de afnemer op te slaan en volledige betaling opeisbaar te stellen, alles 
onverminderd het recht op volledige schadevergoeding. 
 
Artikel 10. MONTAGE 
1. Montage wordt geacht te kunnen geschieden onder normale werkomstandigheden en gedurende voor de 
leverancier geldende, normale werkuren. Indien de werkzaamheden, geheel of ten dele, plaats moeten vinden 
buiten de normale werkuren, gelden de toeslagen voor het uurloon zoals vermeld in artikel 3, lid 5. 
2. De afnemer zorgt voor eigen rekening en risico: 
a. Dat licht- en krachtstroom op redelijke afstand beschikbaar zijn. 

b. Dat de aangevoerde producten met daarvoor geschikte transportmiddelen, naar de plaats van montage 
vervoerd kunnen worden. Andere werkzaamheden, ook van derden, mogen ongestoorde voortgang van het 
transport niet verhinderen. 
c. Dat de werkzaamheden, welke niet tot de opdracht van de leverancier behoren, op de juiste wijze en tijdig 
zijn verricht. 
d. Dat werken van derden niet de montage en voortgang van het werk hinderen. 
3. Alle werkzaamheden die buiten de opdracht vallen, worden de afnemer in rekening gebracht, alsmede alle 
door de afnemer gewenste bijkomende werkzaamheden. Werkzaamheden die buiten de opdracht vallen dienen 
door de afnemer schriftelijk gemeld te worden. 
 
Artikel 11. RECLAMERING 
1. Reclamering terzake van manco’s, abusievelijke leveringen, schade, uitwendig waarneembare gebreken dient 
te geschieden binnen 14 dagen na aflevering, bij overschrijding van welke termijn elke eventuele afspraak 
tegen leverancier vervalt en de leverancier geacht wordt op juiste wijze aan zijn verplichtingen te hebben 
voldaan. 
2. De producten dienen zich, bij reclamering, nog te bevinden in de staat waarin zij zijn afgeleverd. 
 
Artikel 12. UITVOERING 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden, mogen geleverde producten 
afwijken van hetgeen is omschreven in de opdracht, indien de afwijking betreft geringe maatverschillen of in de 
ondergeschikte wijzigingen in de constructie of onderdelen ten behoeve van een goede uitvoering van de 
overeenkomst. 
  



Artikel 13. OVERMACHT, OPSCHORTING EN ONTBINDING 
1. Indien de leverancier door overmacht, daaronder is mede begrepen stagnatie in het vervoer, 
weersomstandigheden, bedrijfsstoringen, overheidsbesluiten en maatregelen van welke aard dan ook, of 
andere buitengewone omstandigheden niet of niet tijdig in staat is zijn verplichtingen na te komen, heeft deze 

het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, 
ofwel – bij blijvende verhindering – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst 
ontbonden te verklaren. 
2. Indien de afnemer:  
a. surseance van betaling aanvraagt, of 
b. in staat van faillissement wordt verklaard, of 
c. onder curatele wordt gesteld, of 
d. zijn onderneming liquideert of zeggenschap daarin overdraagt, of 
e. overlijdt, of 
f. met enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst in gebreke blijft, is leverancier bevoegd de 
overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden te verklaren zonder enige nadere aanmaning en zonder dat 
daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist. 
 
Artikel 14. GARANTIE 
1. De afnemer kan geen andere rechten of garanties doen gelden dan die welke zijn vermeld in de eventueel bij 
de geleverde producten behorende garantieverplichtingen van derden. Op dak-, wand- en vloerconstructie 
bedraagt de garantietermijn 3 jaar, daaronder begrepen de garantie op waterdichtheid van het dak 
2. Indien blijkt dat afnemer of derden binnen de garantietermijn als bedoeld in het vorige lid zonder 
voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van leverancier reparaties en/of wijzigingen aan het betreffende 
product te hebben uitgevoerd, vervalt iedere garantieverplichting van de zijde van de leverancier, onder 
wijzigingen zijn mede te verstaan het betreden van het 
dak en het plaatsen van goederen daarop. 
 
Artikel 15. AANSPRAKELIJKHEID 
1. Leverancier is slechts dan aansprakelijk voor door hem verrichte diensten en geleverde producten, indien de 
afnemer door middelen rechtens aantoont en bewijst, dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld 
van leverancier. 
2. Schadevergoeding is immer beperkt tot de in de hoofdsom voor de verrichte diensten en/of geleverde 
producten gefactureerde bedragen waaraan of waardoor de schade is opgetreden. 
3. Schade dient, direct na ontdekking, telefonisch aan de leverancier gemeld te worden en schriftelijk te worden 
bevestigd. Bij niet tijdige voldoening daaraan vervallen alle aanspraken ter zake van afnemer op leverancier. 
4. Elke vordering terzake van bedrijfsschade of andere indirekte of gevolgschade van welke aard dan ook is 
uitgesloten. De afnemer vrijwaart leverancier tegen alle aanspraken van derden terzake van door deze 
eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald. 
 
Artikel 16. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 
1. Op overeenkomsten tussen leverancier en zijn afnemers is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. 
2. Alle geschillen, daaronder begrepen incasso, worden in eerste instantie voorgelegd aan de bevoegde rechter 
te Almelo. 
3. Binnen een maand nadat de leverancier aan de afnemer, die consument is, kenbaar heeft gemaakt dat de 
zaak aan de Rechter zal worden voorgelegd, kan de afnemer kenbaar maken dat hij kiest voor de beslechting 
van het geschil door de wettelijk bevoegde Rec 
 


