ALGEMENE VOORWAARDEN TIMMERFABRIEK J. VAN DER VLIET

Artikel 1.
Definities
1. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap Timmerfabriek J. van der Vliet B.V.,
gevestigd aan de Nijverheidstraat 10 te Nederhemert, gebruiker van deze Algemene
Voorwaarden.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer, verder te
noemen: Van der Vliet, de opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of
tot het verrichten van werkzaamheden.
Artikel 2.
Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle
overeenkomsten van koop en verkoop en op alle overeenkomsten tot het verrichten
van werkzaamheden van Van der Vliet.
2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze
door Van der Vliet schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever
worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Het door Opdrachtgever accepteren en behouden van een offerte of een
opdrachtbevestiging, waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt
als een toestemming met de toepassing hiervan.
5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze
algemene voorwaarden laat de toepassing van de overige bepalingen onverlet.
Artikel 3.
Overeenkomsten, offertes en aanbiedingen
1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de opdracht door Van
der Vliet. Van der Vliet is gerechtigd om bestellingen te weigeren dan wel bepaalde
voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien
een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Van der Vliet dit binnen tien (10)
werkdagen na ontvangst van de bestelling mee.
2. Alle offertes en aanbiedingen van Van der Vliet zijn geheel vrijblijvend. Zij zijn geldig
gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Van der Vliet is
slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever
schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
3. Van der Vliet behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het
bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften of uitzonderlijke
prijsstijgingen van grondstoffen of transportkosten noodzakelijk is.
4. Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, tekeningen, voorbeelden van
bescheiden, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere
omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk
anders overeengekomen zijn.
5. De in het vorige lid van dit artikel genoemde monsters, brochures, tekeningen,
voorbeelden van bescheiden, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten
en andere omschrijvingen blijven te allen tijde eigendom van Van der Vliet, tenzij
partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
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Artikel 4.
Uitvoering overeenkomst
1. Van der Vliet zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap – indien van toepassing conform
KOMO-certificering - uitvoeren.
2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Van der Vliet aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig
aan Van der Vliet worden verstrekt.
3. Van der Vliet heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het
moment waarop Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft
voldaan.
4. Van der Vliet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Van der
Vliet is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens.
5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Van
der Vliet het recht bepaalde werkzaamheden (in onderaanneming) te laten verrichten
door derden.
6. Indien er sprake is van een levering van producten zal Van der Vliet bij de uitvoering
van de bestelling de groots mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
7. Indien een bestelling hetzij door tijdelijk niet meer verkrijgbaar zijn, hetzij om andere
redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Opdrachtgever hiervan - uiterlijk tien
(10) dagen nadat de bestelling bij Van der Vliet is geplaatst - bericht.
Artikel 5.
Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te
vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld,
kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Van der
Vliet zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
3. Indien de wijzigingen van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of
kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Van der Vliet Opdrachtgever hierover
tevoren inlichten.
4. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Van der Vliet aan Opdrachtgever
aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een
overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
5. Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de gangbare, daarvoor ingeplande tijd.
Indien een opdracht op verzoek van Opdrachtgever moet worden bespoedigd worden
overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening gebracht.
Artikel 6.
Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Van der Vliet tijdig kan beschikken over voor
de opdracht benodigde gegevens en goedkeuring zoals vergunningen, ontheffingen
en beschikkingen.
2. Van der Vliet op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de
plaats(en) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht. De
plaats(en) dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere
overheidsvoorschriften.
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3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Van der Vliet tijdig kan beschikken over
voldoende gelegenheid aanvoer, opslag en afvoer van (bouw)materialen en
hulpmiddelen. Tevens dienen er voldoende mogelijkheden te zijn voor het aansluiten
van elektrische apparaten, verlichting, perslucht, water en alle overige voor een in de
offerte omschreven werkzaamheden gangbare aansluitmogelijkheden. De
energiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
4. De plaats(en) waar de werkzaamheden dienen plaats te vinden dienen vrij te zijn van
overtollige materialen e.d.
5. Indien Opdrachtgever materialen of gereedschappen van Van der Vliet, nodig voor de
uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is Opdrachtgever
verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of
beschadiging heeft Van der Vliet het recht dit aan Opdrachtgever in rekening te
brengen.
6. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren
werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de aannemer behoren,
zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen
vertraging ondervindt.
7. Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van Opdrachtgever of
door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is Opdrachtgever verplicht Van der
Vliet over het al voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen,
alsmede voor de opdracht reeds gemaakte kosten.
8. Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of
waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit
aan Van der Vliet kan worden toegerekend, is Van der Vliet gerechtigd tot een
evenredig deel van de overeengekomen prijs op grond van de verrichte arbeid en
gemaakte kosten.
9. Opdrachtgever staat Van der Vliet toe naamsduidingen en reclame op het werkterrein
aan te brengen, tenzij Opdrachtgever hier vooraf mondeling dan wel schriftelijk
bezwaar tegen maakt.
10. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Van der
Vliet gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot aan alle
verplichtingen is voldaan. De kosten in verband met de vertraging komen volledig
voor rekening van Opdrachtgever.
Artikel 7.
Prijzen en betalingen
1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting, tenzij anders is
overeengekomen.
2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de
hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
3. Van der Vliet heeft het recht voorwaarden te verbinden aan de uitvoering van een
opdracht zoals het vragen van een vooruitbetaling.
4. Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting
van de Opdrachtgever tegen deze en andere werkzaamheden niet op.
Artikel 8.

Rente en Incassokosten

1. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever vanaf de dag dat
betaling had moeten plaatsvinden in verzuim.
2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen,
dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een
rente verschuldigd van 1% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke
rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare
bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot
en met het moment van voldoening van het volledige bedrag.
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3. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Van der Vliet is Opdrachtgever een
bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd.
4. Indien Van der Vliet haar vordering ter incasso uitbesteedt, verbeurt de
opdrachtgever tevens een contractuele boete ten bedrage van 15% over het
verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,--, onverminderd de verschuldigde
[contractuele] rente.
5. Indien Van der Vliet echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding door
Opdrachtgever in aanmerking.
6. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op
Opdrachtgever worden verhaald.
7. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
Artikel 9.
Eigendomsvoorbehoud
1. Van der Vliet behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot
op het tijdstip waarop de Opdrachtgever jegens Van der Vliet aan al zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het
betalen van de koopprijs, te vermeerderen met vorderingen terzake van verrichte
werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen terzake
eventuele schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van
verplichtingen aan de zijde van de Opdrachtgever.
2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende
zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door Van der Vliet
slechts in het kader van een normale bedrijfsvoering worden doorverkocht.
4. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de Opdrachtgever onmiddellijk
de beslagleggende gerechtsdeurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op
de eigendomsrechten van Van der Vliet.
5. Opdrachtgever is verplicht Van der Vliet op de hoogte te stellen van het feit dat
derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een
eigendomsvoorbehoud rust.
6. Voor het geval dat Van der Vliet haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare
toestemming aan Van der Vliet of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen
te betreden waar de eigendommen van Van der Vliet zich bevinden en die zaken
mede terug te nemen.
Artikel 10.
Meer- en minderwerk
1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen Van der Vliet en
Opdrachtgever overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk te worden
bevestigd.
2. Van der Vliet zal op verzoek van Opdrachtgever alle door deze aangegeven
veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en
met het recht het meerwerk te verrekenen.
3. Indien Opdrachtgever de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk schorst,
worden voorzieningen, die Van der Vliet ten gevolge van de schorsing moet treffen,
als meerwerk verrekend.
4. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te
zeggen. Van der Vliet heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd
met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en
verminderd met de door de beëindiging bespaarde kosten.
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5. Indien tussen het sluiten van de datum van de overeenkomst en de aflevering de
kostprijs van bestelde zaken/gebuikte materialen stijgt, en/of door de overheid en/of
vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of
sociale bepalingen, is Van der Vliet gerechtigd deze verhogingen aan de
Opdrachtgever door te berekenen.
6. De prijzen voor producten zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst voor Van der Vliet geldende omstandigheden, zoals onder meer
valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen,
heffingen en belastingen die direct of indirect van Van der Vliet worden geheven of
door derden ten laste van Van der Vliet worden gebracht. Indien deze
omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering
wijzigen, heeft Van der Vliet het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de
Opdrachtgever door te berekenen.
Artikel 11.
Op- en aflevering
1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk na opneming is
goedgekeurd door de Opdrachtgever.
2. Het werk wordt ook geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik
wordt genomen.
3. Voor het werk geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen. In deze onderhoudstermijn
zal Van der Vliet eventuele kleine gebreken(die niet aan de goedkeuring in de weg
mogen staan) herstellen.
4. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. de
werkzaamheden moet zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale
termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn.
5. Bij (op)levering in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke
transactie beschouwd en kan door Van der Vliet per transactie worden gefactureerd.
6. Het risico betreffende geleverde zaken gaat over op Opdrachtgever op het moment
van levering.
7. Indien als gevolg van overmacht of voor rekening van de Opdrachtgever komende
omstandigheden, de Van der Vliet het werk niet binnen de gestelde termijn kan
afleveren, heeft Van der Vliet recht op een verlenging van de termijn, zodanig van
duur als deze redelijkerwijze voortvloeit uit die overmacht of de voor Opdrachtgever
komende omstandigheid.
8. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering van goederen op het met
Opdrachtgever overeengekomen leveringsadres. Opdrachtgever is gehouden op
voormeld adres ‘voor ontvangst’ van de geleverde zaken te tekenen.
9. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de
overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan
Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van
de Opdrachtgever of van een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde worden
gebracht.
10. De Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop
hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
11. Indien de Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van
informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering
bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de Opdrachtgever nadat Van
der Vliet hem hiervan in kennis heeft gesteld. De Opdrachtgever zal in dat geval alle
aanvullende kosten verschuldigd zijn.
Artikel 12.
Garantie en aansprakelijkheid
1. Van der Vliet garandeert dat de door haar geleverde producten vrij zijn van welke
gebreken ook indien door de Opdrachtgever gekozen is voor fabricage en levering
onder de KOMO-voorwaarden;
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2. Van der Vliet is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de door haar geleverde
zaken, tenzij wordt aangetoond dat er sprake is van opzet of grove schuld.
3. Van der Vliet is nimmer aansprakelijk voor geleden (bedrijfs)schade en/of andere
gevolgschade van opdrachtgever, tenzij de verzekeraar van Van der Vliet deze
schade erkent en dekt.
4. Indien Van der Vliet toch aansprakelijkheid mocht worden gesteld, dan zal deze
aansprakelijkheid het bedrag dat aan Opdrachtgever in rekening is gebracht, danwel
de dekking welke door de verzekeraar van Van der Vliet wordt gegeven c.q. erkend,
niet te boven gaan.
5. De Opdrachtgever verliest zijn rechten jegens Van der Vliet en is aansprakelijk voor
alle schade en vrijwaart Van der Vliet tegen iedere aanspraak van derden ter zake
van schadevergoeding indien en voor zover:
a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van - en/of
adviezen van Van der Vliet strijdig gebruik en/of foutief onderhoud van - en/of
ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken c.q. het resultaat van
verrichte werkzaamheden, door de Opdrachtgever;
b. voormelde schade is ontstaan door fouten en/of onjuistheden tekeningen,
berekeningen, gegevens, materialen e.d. die door Opdrachtgever aan de Van der
Vliet zijn verschaft en/of voorgeschreven;
c. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens Opdrachtgever aan
Van der Vliet;
d. voormelde schade is ontstaan doordat de Opdrachtgever zelf of een derde in
opdracht van Opdrachtgever reparaties of andere bewerkingen/werkzaamheden aan
het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Van der Vliet.
Artikel 13.
Intellectuele eigendomsrechten
1. Van der Vliet is en blijft rechthebbende op bestaande en/of toekomstige rechten van
intellectuele eigendom die voortkomen uit c.q. ontstaan tijdens c.q. verband houden
met de (uitvoering van) de overeenkomst.
2. De uitvoering van de in het vorige lid vermelde rechten - openbaarmaking of
overdracht daaronder begrepen - is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van
de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden.
3. Ingeval door Opdrachtgever een gebruikersrecht wordt verkregen, geldt dit slechts
voor eigen gebruik, waardoor Opdrachtgever niet gerechtigd is tot het gebruik anders
dan voor eigen gebruik, verveelvoudiging openbaarmaking of het op een andere
wijze kenbaar maken aan derden.
Artikel 14.
Overmacht
1. Ingeval nakoming van datgene waartoe Van der Vliet krachtens de met
Opdrachtgever gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten
is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van Van der Vliet en/of aan de
zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of
toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan
de zijde van Van der Vliet, is Van der Vliet gerechtigd de tussen partijen gesloten
overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de
Opdrachtgever gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten
zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming
zullen onder meer worden verstaan; oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en
buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden
of dreiging van deze e.d. omstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of
andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of
niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Van der Vliet, diens toeleveranciers of derden die
door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
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Artikel 15.
Opschorting en ontbinding
1. Van der Vliet is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien:
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. Na het sluiten van de overeenkomst Van der Vliet ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de
verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de
Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting
slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
c. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen
voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze
zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is Van der Vliet bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet
langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Van der Vliet op
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Van der Vliet de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de Wet en overeenkomst.
Artikel 16.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten
waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter in Nederland.
3. Partijen zullen niet eerder een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het
uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 17

Toepasselijkheid voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met
Van der Vliet worden aangegaan.
2. Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van opdrachtgever zijn niet
van toepassing.
Artikel 18

Datum en deponering

Deze voorwaarden zijn door Van der Vliet gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel Midden-Nederland op 3 november 2009.
-o-o-o-o-o-o-o-o-
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