
!
Algemene	  offerte-‐	  leverings-‐	  en	  	  
betalingsvoorwaarden	  van	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  
	  	  !
	  	  
ArAkel	  1.	  WERKINGSSFEER	  
1.	  	  Deze	  voorwaarden	  zijn	  van	  toepassing	  	  op	  alle	  overeenkomsten	  en	  offertes	  tot	  levering	  	  
van	  beAmmeringen,	  project-‐	  en	  kantoorinrichAng,	  meubelen	  alsmede	  op	  alle	  andere	  
goederen	  en	  bijhorende	  werkzaamheden	  die	  in	  het	  werk	  zijn	  begrepen,	  ongeacht	  of	  de	  
opdracht	  d.m.v.	  inschrijving	  op	  aanbesteding	  is	  verkregen,	  dan	  wel	  anderszins.	  !
2.	  	  Behoudens	  het	  overige	  in	  deze	  Algemene	  Voorwaarden	  bepaalde,	  zijn	  de	  door	  
wederparAj	  gehanteerde	  Algemene	  (inschrijvings-‐)	  Voorwaarden	  niet	  van	  toepassing,	  tenzij	  
deze	  uitdrukkelijk	  schriUelijk	  door	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  is	  aanvaard.	  !
3.	  Het	  mogelijk	  niet	   van	   toepassing	   zijn	   van	  een	   (deel	   van	  een)	  bepaling	   van	  deze	  algemene	  
voorwaarden	  laat	  de	  toepasselijkheid	  van	  de	  overige	  bepalingen	  onverlet.	  !!
ArAkel	  	  2.	  	  INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN	  VAN	  DE	  AANVRAGER	  
1.	  	  De	  inschrijvingsvoorwaarden	  dienen	  gelijk	  te	  zijn	  voor	  alle	  inschrijvers.	  Bij	  ongelijkheid	  
gelden	  voor	  de	  inschrijvers	  de	  gunsAgste	  inschrijvingsvoorwaarden.	  !
2.	  	  De	  door	  de	  wederparAj	  te	  verschaffen	  gegevens	  dienen	  te	  voldoen	  aan	  redelijke	  eisen	  van	  
duidelijkheid	  en	  nauwkeurigheid	  en	  geheel	  overeen	  te	  stemmen	  met	  de	  bijbehorende	  
tekeningen.	  Aantallen	  van	  arAkelen	  dienen	  precies	  te	  zijn	  aangegeven.	  Een	  aanvraag,	  die	  niet	  
aan	  deze	  voorwaarden	  voldoet,	  kan	  om	  deze	  reden	  worden	  geweigerd	  en	  worden	  
teruggezonden.	  !!
ArAkel	  3.	  	  AUTEURSRECHT	  
1.	  	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  behoudt	  zich	  alle	  intellectuele	  absolute	  rechten	  
(octrooirecht,	  auteursrecht,	  merkenrecht	  	  ed.)	  voor	  op	  de	  door	  hem	  bij	  de	  adviesvoorstellen	  
cq	  offerte	  verstrekte	  ontwerpen,	  aZeeldingen	  en	  tekeningen	  /	  schetsen.	  Deze	  stukken	  
blijven	  ongeacht	  de	  situaAe	  haar	  eigendom,	  tenzij	  een	  afzonderlijk	  bedrag	  voor	  de	  
overdracht	  van	  deze	  rechten	  schriUelijk	  is	  overeengekomen.	  !
2.	  	  Zonder	  schriUelijke	  toestemming	  van	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  mogen	  de	  door	  de	  
hem	  verstrekte	  tekeningen,	  ontwerpen,	  aZeeldingen,	  schetsen	  en	  /	  of	  offertes	  niet	  worden	  
gekopieerd,	  aan	  derden	  worden	  verschaU	  of	  op	  enige	  andere	  wijze	  worden	  gebruikt.	  !
3.	  	  De	  door	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  verstrekte	  tekeningen,	  ontwerpen,	  aZeeldingen,	  
schetsen	  en	  /	  of	  offertes	  moeten	  binnen	  14	  dagen	  na	  de	  datum,	  dat	  beslist	  is	  dat	  VAN	  MEIJL	  
INTERIEURBOUW	  geen	  opdracht	  voor	  de	  uitvoering	  van	  het	  werk	  zal	  worden	  verleend,	  
franco	  aan	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  worden	  terug	  gezonden,	  tenzij	  schriUelijk	  anders	  is	  
overeengekomen.	  !
4.	  	  De	  wederparAj,	  die	  handelt	  in	  strijd	  met	  hetgeen	  bepaald	  is	  in	  arAkel	  3,	  lid	  2	  en/of	  3,	  is	  ter	  
zake	  van	  schadevergoeding	  aan	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  een	  bedrag	  verschuldigd	  gelijk	  



aan	  10%	  van	  het	  bedrag	  van	  de	  bij	  de	  aanbieding	  gedane	  prijsopgaaf,	  welk	  bedrag	  de	  
wederparAj	  in	  dat	  geval	  op	  de	  1e	  aanmaning	  van	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  aan	  deze	  zal	  
voldoen.	  Door	  deze	  betaling	  gaan	  het	  eigendom	  en	  de	  rechten	  niet	  over.	  !
5.	  	  De	  wederparAj	  verplicht	  zich	  tot	  geheimhouding	  van	  de	  door	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  
aan	  hem	  ter	  beschikking	  gestelde	  vertrouwelijke	  bedrijfsgegevens.	  !!
ArAkel	  4.	  	  STELPOSTEN	  
Tenzij	  schriUelijk	  anders	  overeengekomen,	  zijn	  in	  de	  prijs	  van	  offertes	  voor	  opdrachten	  tot	  
levering	  van	  een	  ter	  plaatste	  te	  stellen	  en	  /	  of	  te	  monteren	  inrichAng	  of	  gedeelte	  daarvan	  
niet	  begrepen:	  
a.	  bouwkundige	  werkzaamheden	  als	  hak-‐,	  breek-‐,	  grond-‐,	  metsel-‐,	  stukadoors,-‐	  Ammer-‐,	  
schilders-‐,	  behang-‐,	  herstel-‐,	  of	  ander	  bouwkundig	  werk	  van	  welke	  aard	  dan	  ook,	  noch	  de	  
kosten	  van	  het	  aansluiten	  op	  het	  hoofdbuizennet	  van	  de	  riolering,	  gas,	  water	  of	  elektriciteit,	  
het	  schoonmaken	  van	  vloeren,	  wanden	  en	  plafonds	  of	  het	  reinigen	  van	  andere	  zaken	  dan	  het	  
te	  leveren.	  
b.	  de	  meerhulp	  voor	  het	  verplaatsen	  van	  delen	  welke	  niet	  tot	  de	  opdracht	  behoren,	  alsmede	  
de	  hiertoe	  in	  te	  zecen	  hijs-‐,	  hefwerktuigen	  en	  takels.	  !!
ArAkel	  5.	  	  PROJECT	  EN	  ADVIESKOSTEN	  
De	  kosten	  voor	  het	  uitbrengen	  van	  een	  voorstudie	  en	  /	  of	  werkplekonderzoek	  zijn	  voor	  	  
rekening	  van	  de	  opdrachtgever.	  !!
ArAkel	  6.	  	  OFFERTES	  
1.	  	  Alle	  geoffreerde	  prijzen	  zijn	  neco,	  exclusief	  omzetbelasAng	  en	  zijn	  gebaseerd	  op	  
uitvoering	  in	  de	  normale	  uren	  en	  op	  kostenfactoren	  zoals	  die	  ten	  Ajde	  van	  het	  
totstandkomen	  van	  de	  overeenkomst	  gelden.	  In	  geval	  van	  levering	  of	  montage	  buiten	  de	  
normale	  werkuren	  wordt	  op	  het	  normale	  uurtarief	  een	  toeslag	  berekend	  van;	  
-‐	  30%	  op	  normale	  werkdagen	  na	  19.00	  uur,	  met	  dien	  verstande	  dat	  gedurende	  de	  nacht	  
(24.00	  –	  6.00	  uur)	  de	  toeslag	  40%	  bedraagt.	  
-‐	  60%	  op	  zaterdag	  
-‐	  100%	  op	  zon-‐	  en	  feestdagen	  !
2.	  	  Niecegenstaande	  de	  levering	  en	  /	  of	  montage	  voor	  een	  vaste	  prijs,	  al	  dan	  niet	  inbegrepen	  
in	  een	  	  prijs	  voor	  levering	  en	  montage	  tezamen,	  behoudt	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  zich	  
met	  betrekking	  tot	  de	  levering	  en	  /	  of	  montagewerkzaamheden,	  welk	  na	  afloop	  van	  twee	  
maanden	  na	  overeenkomstdatum	  worden	  verricht,	  het	  recht	  voor	  aan	  de	  wederparAj	  een	  
evenredige	  prijsverhoging	  in	  rekening	  te	  brengen	  conform	  geldende	  CBS	  prijsindexering,	  
prijsverhoging	  door	  leveranciers	  en	  bij	  andere	  prijsbepalende	  factoren.	  !



!!
3.	  	  Indien	  toepassing	  van	  lid	  2	  mocht	  leiden	  tot	  een	  prijsverhoging	  van	  10%	  of	  meer	  dan	  
heeU	  de	  wederparAj	  het	  recht	  de	  overeenkomst	  te	  ontbinden	  mits	  wederparAj	  dit	  binnen	  14	  
dagen	  na	  bekendmaking	  schriUelijk	  kenbaar	  maakt	  aan	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW.	  !
4.	  	  Alle	  aanbiedingen,	  offertes,	  prijslijsten,	  leverAjden,	  etc	  van	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  
zijn	  vrijblijvend.	  Een	  offerte	  is	  voor	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  slechts	  bindend	  indien	  zulks	  
uitdrukkelijk	  schriUelijk	  op	  de	  offerte	  is	  vermeld	  dan	  wel	  anderszins	  uitdrukkelijk	  schriUelijk	  
aan	  de	  wederparAj	  is	  medegedeeld.	  Een	  offerte	  welke	  voor	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  op	  
grond	  van	  het	  hier	  bepaalde	  bindend	  is	  vervalt	  na	  afloop	  van	  30	  dagen	  na	  de	  offertedatum.	  !
 5.	   Indien	  tussen	  de	  datum	  van	  het	  sluiten	  van	  de	  overeenkomst	  en	  de	  aflevering	  de	  
kostprijs	   van	   de	   bestelde	   zaken/gebruikte	   materialen	   stijgt	   en/of	   door	   overheid	   en/of	  
vakorganisaties	  wijziging	  wordt	  gebracht	  in	  lonen,	  arbeidsvoorwaarden	  of	  sociale	  bepalingen,	  is	  
VAN	   MEIJL	   INTERIEURBOUW	   gerechtigd	   deze	   verhogingen	   aan	   de	   wederpartij	   door	   te	  
berekenen.	   Mocht	   tussen	   voormelde	   data	   een	   nieuwe	   prijslijst	   door	   VAN	   MEIJL	  
INTERIEURBOUW	  en/of	   toeleveranciers	  worden	  uitgegeven	  en	   in	  werking	   treden,	  dan	   is	  VAN	  
MEIJL	   INTERIEURBOUW	  gerechtigd	  daarin	  vermelde	  prijzen	  aan	  de	  wederpartij	   in	  rekening	  te	  
brengen.	  
Ingeval	  de	  wederpartij	  een	  natuurlijk	  persoon	  is	  die	  niet	  handelt	  in	  de	  uitoefening	  van	  een	  
beroep	  of	  bedrijf,	  geldt	  dat	  prijsverhogingen	  3	  maanden	  na	  totstandkoming	  ervan	  in	  
bovenbedoelde	  zin	  mogen	  worden	  doorberekend/in	  rekening	  gebracht.	  Bij	  prijsverhogingen	  op	  
kortere	  termijn	  is	  die	  wederpartij	  bevoegd	  de	  overeenkomst	  te	  ontbinden.	  !
6.	  	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  behoudt	  zich	  het	  recht	  voor	  tot	  kleine	  wijzingen	  in	  de	  
construcAe,	  voor	  zover	  hierdoor	  geen	  wezenlijke	  veranderingen	  in	  het	  werk	  worden	  
gebracht.	  In	  de	  offerte	  wordt	  opgenomen	  op	  welke	  wijze	  eventueel	  meer-‐	  of	  minderwerk	  
wordt	  afgerekend.	  !
7.	  	  Werktekeningen	  worden	  eenmaal	  ter	  controle	  aangeboden	  waarna	  eventuele	  wijzigingen	  
worden	  verwerkt.	  De	  tekeningen	  zijn	  dan	  definiAef	  en	  worden	  in	  4-‐voud	  aan	  de	  wederparAj	  
ter	  beschikking	  gesteld.	  !
8.	  	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  behoudt	  zich	  het	  recht	  voor	  kosten	  van	  levering	  en	  /	  of	  
montage	  aan	  de	  wederparAj	  in	  rekening	  te	  brengen,	  tenzij	  schriUelijk	  anders	  
overeengekomen	  is.	  !
9.	  	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  is	  niet	  tot	  nalevering	  van	  eenmaal	  geleverde	  producten	  
gehouden,	  indien	  deze	  producten	  uit	  producAe	  zijn	  genomen	  of	  uit	  het	  verkoopprogramma	  
zijn	  komen	  te	  vervallen.	  !!



!
ArAkel	  7.	  	  VERANTWOORDELIJKHEID	  VOOR	  HET	  WERK	  
1.	  	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  is	  verantwoordelijk	  voor	  het	  deugdelijk	  uitvoeren	  van	  het	  
werk.	  !
2.	  	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  aanvaardt	  bij	  offerte	  geen	  verantwoordelijkheid	  voor	  een	  
door	  of	  namens	  de	  wederparAj	  uitgewerkt	  ontwerp,	  noch	  voor	  de	  eventueel	  bij	  dit	  ontwerp	  
gegeven	  specificaAe	  van	  afmeAngen,	  maten	  en	  materialen.	  !
3.	  	  In	  geval	  van	  opdracht	  neemt	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  bij	  ontwerpen,	  die	  hij	  niet	  zelf	  
heeU	  gemaakt,	  alleen	  de	  verantwoordelijkheid	  op	  zich	  voor	  de	  juiste	  montage	  en	  voor	  de	  
deugdelijkheid	  van	  de	  gebezigde	  materialen,	  zulks	  echter	  niet	  voor	  die	  onderdelen,	  waarvoor	  
in	  de	  aanvraag	  uitdrukkelijk	  een	  bepaald	  merk	  of	  behandeling	  van	  materialen	  is	  
voorgeschreven.	  !
	   4.	  Indien	  de	  wederpartij	  tekeningen	  of	  informatie	  aanlevert	  (bijvoorbeeld	  inhoudende	  
maten),	  dan	  staat	  de	  wederpartij	  in	  voor	  de	  juistheid	  van	  die	  tekeningen	  of	  informatie	  en	  kan	  
VAN	   MEIJL	   INTERIEURBOUW	   nimmer	   verantwoordelijk	   worden	   gehouden	   voor	   afwijkingen,	  
schades	  en	  /	  of	  extra	  kosten	  die	  in	  ruimste	  zin	  in	  verband	  met	  deze	  afwijkingen	  moeten	  worden	  
gemaakt	  dan	  wel	  ontstaan.	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  is	  gerechtigd	  dergelijke	  kosten	  aan	  de	  
wederpartij	   in	   rekening	   te	   brengen,	   terwijl	   wederpartij	   nimmer	   een	   beroep	   kan	   doen	   op	  
garanties	   betreffende	   zaken	   of	  materialen	   die	   zijn	   geleverd	   als	   gevolg	   van	   bedoelde	   onjuiste	  
tekeningen	   of	   informatie,	   noch	   kan	   wederpartij	   in	   verband	   met	   bedoelde	   afwijkingen	  
reclameren.	  !
5.	  	  Wenst	  de	  wederparAj	  bij	  opdracht	  de	  verantwoordelijkheid	  voor	  het	  door	  of	  namens	  hem	  
gemaakte	  ontwerp	  aan	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  over	  te	  dragen,	  dan	  zal	  deze	  niet	  
gehouden	  zijn	  zulks	  te	  aanvaarden	  dan	  nadat	  hem	  voldoende	  Ajd	  is	  gelaten	  omtrent	  deze	  
opdracht	  een	  beslissing	  te	  nemen,	  waarbij	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  het	  gehele	  ontwerp	  
moet	  kunnen	  bestuderen	  en	  narekenen	  en	  hem	  alle	  daarop	  betrekking	  hebbende	  gegevens	  
en	  bescheiden	  moeten	  zijn	  verstrekt.	  Van	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  kan	  niet	  gevergd	  
worden,	  dat	  hij	  zulks	  kosteloos	  doet,	  tenzij	  reeds	  uit	  de	  aanvraag	  is	  gebleken	  dat	  de	  
wederparAj	  de	  verantwoordelijkheid	  op	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  wil	  overdragen.	  !
6.	  	  Stelt	  de	  wederparAj	  materialen	  of	  onderdelen	  voor	  verdere	  verwerking	  of	  montage	  
beschikbaar,	  dan	  is	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  	  verantwoordelijk	  voor	  een	  correcte	  
verwerking	  cq	  montage.	  Echter	  nimmer	  voor	  de	  materialen	  of	  onderdelen	  zelf.	  VAN	  MEIJL	  
INTERIEURBOUW	  is	  niet	  aansprakelijk	  voor	  schade	  door	  dood	  of	  lichamelijk	  letsel,	  gevolg	  
schade	  of	  schade	  uit	  enige	  andere	  hoofde,	  die	  verband	  houdt	  met	  de	  (ondeugdelijkheid	  van)	  
de	  door	  de	  wederparAj	  beschikbaar	  gestelde	  materialen	  of	  onderdelen	  voor	  verdere	  
verwerking	  of	  montage,	  ongeacht	  verwerking	  of	  bewerking	  daarvan	  door	  VAN	  MEIJL	  
INTERIEURBOUW	  of	  derden.	  De	  wederparAj	  vrijwaart	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  geheel	  
tegen	  alle	  aansprakelijkheden	  tot	  vergoeding	  van	  schade	  van	  personeel	  van	  VAN	  MEIJL	  
INTERIEURBOUW	  of	  derden,	  waaronder	  begrepen	  schade	  uit	  of	  ten	  gevolge	  van	  
productaansprakelijkheid.	  Het	  voorgaande	  behoudens	  opzet	  of	  grove	  schuld	  zijdens	  VAN	  
MEIJL	  INTERIEURBOUW.	  !
	   	  !



!
	   7.	   Het	   werk	   wordt	   als	   opgeleverd	   beschouwd,	   indien	   het	   is	   goedgekeurd	   dan	   wel	  
geacht	   wordt	   te	   zijn	   goedgekeurd.	   Als	   de	   dag,	   waarop	   het	   werk	   is	   of	   geacht	   wordt	   te	   zijn	  
goedgekeurd,	   geldt	   als	   dag	   waarop	   het	   werk	   als	   opgeleverd	   wordt	   beschouwd.	   Na	   de	   dag	  
waarop	  het	  werk	  als	  opgeleverd	  wordt	  beschouwd	   is	  VAN	  MEIJL	   INTERIEURBOUW	  niet	  meer	  
aansprakelijk	  voor	  tekortkomingen	  aan	  het	  werk.	  !!
ArAkel	  8.	  	  GUNNING	  
1.	  	  De	  overeenkomst	  komt	  tot	  stand	  indien	  een	  aanbod	  van	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  
door	  de	  wederparAj	  wordt	  aanvaardt	  binnen	  de	  geldigheidstermijnen	  van	  de	  offerte	  als	  
bedoeld	  in	  arAkel	  6	  lid	  4	  en	  de	  offerte	  niet	  inmiddels	  door	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  is	  
herroepen	  of	  ingetrokken.	  !
2.	  	  Indien	  de	  wederparAj	  een	  mondelinge	  toezegging	  doet	  ter	  gunning	  van	  de	  opdracht,	  zal	  
de	  wederparAj	  dit	  binnen	  7	  dagen	  ook	  middels	  een	  schriUelijke	  mededeling	  kenbaar	  dienen	  
te	  maken	  onder	  vermelding	  van	  de	  datum	  der	  mededeling,	  welke	  bevesAging	  als	  volledig	  
bewijs	  geldt.	  Als	  binnen	  7	  dagen	  na	  een	  mondelinge	  toezegging	  geen	  schriUelijke	  
mededeling	  is	  gedaan	  van	  gunning	  aan	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  door	  de	  wederparAj,	  zal	  
VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  de	  opdracht	  schriUelijk	  bevesAgen	  aan	  de	  wederparAj	  onder	  
vermelding	  van	  de	  datum	  der	  mededeling.	  De	  inhoud	  van	  deze	  opdrachtbevesAging	  is	  
bindend	  voor	  de	  wederparAj,	  tenzij	  deze	  binnen	  14	  dagen	  na	  verzending	  van	  de	  
opdrachtbevesAging	  de	  juistheid	  daarvan	  schriUelijk	  heeU	  betwist.	  !
3.	  	  Alle	  prijswijzingen	  worden	  verrekend	  overeenkomsAg	  het	  gestelde	  in	  arAkel	  6	  lid	  2,	  tenzij	  
de	  mededeling	  van	  gunning	  gedaan	  wordt	  op	  de	  dag	  liggende	  na	  de	  uiterste	  datum	  van	  
gestanddoening	  van	  de	  offerte	  (arAkel	  6	  lid	  4)	  in	  welk	  geval	  de	  prijswijzingen	  sinds	  de	  laatste	  
dag	  der	  gestanddoening	  zullen	  worden	  verrekend.	  !!
ArAkel	  9.	  	  WIJZIGING	  
Wijzigingen	  in	  de	  overeenkomst	  en	  afwijkingen	  van	  deze	  Algemene	  Voorwaarden	  zullen	  
slechts	  van	  	  kracht	  zijn	  indien	  dit	  schriUelijk	  tussen	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  en	  
wederparAj	  is	  overeengekomen.	  !!
ArAkel	  10.	  	  ONTBINDING	  OVEREENKOMST	  
1.	  	  Indien	  de	  wederparAj	  niet,	  niet	  Ajdig	  of	  niet	  behoorlijk	  voldoet	  aan	  de	  verplichAngen,	  
welke	  voor	  hem	  uit	  enige	  op	  grond	  van	  deze	  voorwaarden	  met	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  
gesloten	  overeenkomst	  voortvloeien,	  alsmede	  ingeval	  van	  schorsing	  van	  betaling,	  van	  
aanvraag	  of	  verlening	  van	  surseance	  van	  betaling,	  tot	  failliet	  verklaring	  of	  liquidaAe	  van	  de	  
zaken	  van	  de	  wederparAj	  of	  van	  diens	  overlijden,	  of	  indien	  de	  wederparAj	  door	  beslaglegging	  
of	  anderszins	  de	  beschikking	  over	  zijn	  vermogen	  verliest,	  is	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  per	  
direct	  gerechAgd	  de	  overeenkomst	  of	  gedeelten	  daarvan,	  die	  nog	  moeten	  worden	  
uitgevoerd,	  zonder	  ingebrekestelling	  en	  zonder	  dat	  enige	  rechterlijke	  tussenkomst	  is	  vereist,	  
te	  ontbinden	  en	  het	  door	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  geleverde,	  voor	  zover	  dit	  nog	  niet	  
betaald	  is,	  terug	  te	  nemen,	  onverminderd	  het	  recht	  op	  vergoeding	  van	  eventueel	  verlies,	  
winstderving	  en	  andere	  schade,	  die	  door	  een	  en	  ander	  mocht	  ontstaan.	  !



2.	  	  In	  de	  gevallen	  genoemd	  in	  lid	  1,	  is	  ieder	  vordering,	  welke	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  ten	  
laste	  van	  de	  wederparAj	  heeU	  direct	  opeisbaar.	  !
3.	  	  Onder	  de	  in	  lid	  1	  van	  dit	  arAkel	  genoemde	  omstandigheden	  is	  ook	  de	  wederparAj	  
gerechAgd	  de	  overeenkomst	  te	  ontbinden,	  alsdan	  zal	  de	  wederparAj	  aan	  VAN	  MEIJL	  
INTERIEURBOUW	  een	  schadevergoeding	  verschuldigd	  zijn	  als	  bedoeld	  in	  lid	  4	  van	  dit	  arAkel,	  	  
onverminderd	  het	  recht	  voor	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  om	  het	  hogere	  bedrag	  van	  de	  
schade	  als	  bedoeld	  in	  lid	  1	  op	  te	  eisen.	  !
4.	  	  In	  geval	  van	  ontbinding,	  zoals	  vermeld	  in	  lid	  3,	  is	  de	  wederparAj	  ter	  zake	  van	  
schadevergoeding	  aan	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  een	  bedrag	  verschuldigd	  gelijk	  aan	  de	  tot	  
dat	  moment	  gemaakte	  kosten,	  vermeerderd	  met	  25%	  over	  het	  resterende	  bedrag	  van	  de	  bij	  
de	  offerte	  gedane	  prijsopgave,	  tenzij	  de	  parAjen	  schriUelijk	  een	  hoger	  bedrag	  of	  percentage	  
zijn	  overeengekomen.	  !!
ArAkel	  11.	  	  TRANSPORT/LEVERING/LEVERTIJD	  
 1.	  Verzending	  van	  bestelde	  zaken	  geschiedt	  op	  een	  door	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  
te	  bepalen	  wijze,	  doch	  voor	  rekening	  en	  risico	  van	  de	  wederpartij.	  !
	   2.	  VAN	  MEIJL	   INTERIEURBOUW	   is	  niet	  aansprakelijk	  voor	   schade,	  van	  welke	  aard	  en	  
vorm	  dan	  ook,	  die	  verband	  houdt	  met	  het	  transport,	  al	  dan	  niet	  aan	  de	  zaken	  geleden.	  !
	   3.	  De	  wederpartij	  dient	  zich	  tegen	  voormelde	  risico's	  behoorlijk	  te	  verzekeren.	  !
4.	  Levering	  geschiedt	  éénmalig	  op	  een	  door	  de	  wederpartij	  opgegeven	  adres	  ook	  al	  zijn	  de	  
bestelde	  zaken	  door	  de	  wederpartij	  bestemd	  om	  over	  verschillende	  adressen	  te	  worden	  
gedistribueerd.	  De	  wederpartij	  staat	  alsdan	  in	  voor	  een	  goede	  bereikbaarheid	  van	  de	  plaats	  van	  
bestemming/losplaats	  en	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  uitlading/lossing.	  !
5.	  De	  leverAjd	  gaat	  in	  zodra	  de	  overeenkomst	  tot	  stand	  is	  gekomen	  en	  alle	  voor	  de	  aanvang	  
van	  de	  uitvoering	  van	  het	  werk	  noodzakelijke	  gegevens	  in	  het	  bezit	  zijn	  van	  VAN	  MEIJL	  
INTERIEURBOUW.	  De	  wederparAj	  is	  verplicht	  alle	  gegevens	  	  en	  keuzebepalingen,	  welke	  nodig	  
zijn	  voor	  de	  aanvang	  van	  het	  werk,	  Ajdig	  ter	  kennis	  te	  brengen	  van	  VAN	  MEIJL	  
INTERIEURBOUW.	  !
6.	  	  De	  opgegeven	  leveringstermijnen	  zijn	  niet	  te	  beschouwen	  als	  fatale	  termijnen.	  Door	  de	  
enkele	  overschrijding	  van	  deze	  termijn	  is	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  derhalve	  niet	  van	  
rechtswege	  in	  verzuim	  en	  kan	  de	  wederparAj	  niet	  tot	  ontbinding	  van	  de	  desbetreffende	  
overeenkomst	  overgaan.	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  moet	  derhalve	  eerst	  terzake	  in	  
gebreke	  worden	  gesteld.	  !



ArAkel	  12.	  	  WIJZIGINGEN	  IN	  HET	  AANGENOMEN	  WERK	  
1.	  	  Alle	  	  wijzigingen	  in	  het	  aangenomen	  werk,	  hetzij	  door	  bijzondere	  opdracht	  van	  de	  
wederparAj,	  hetzij	  als	  gevolg	  van	  wijziging	  van	  de	  bouw	  of	  veroorzaakt	  doordat	  de	  verstrekte	  
gegevens	  niet	  overeenstemmen	  met	  de	  werkelijke	  uitvoering	  van	  de	  bouw,	  worden,	  wanneer	  
daaruit	  meer-‐	  of	  minderkosten	  ontstaan,	  als	  meer-‐	  of	  minder	  verrekend.	  !
2.	  	  Meer-‐	  en	  minderwerk	  	  zullen	  onaoankelijk	  van	  de	  verplichAng	  tot	  betaling	  der	  hoofdsom,	  
naar	  billijkheid	  worden	  in	  rekening	  worden	  gebracht	  dan	  wel	  verrekend.	  !!
ArAkel	  13.	  	  NIET	  TOEREKENBARE	  TEKORTKOMING	  
Indien	   de	   normale	   uitvoering	   of	   aflevering	   van	   het	   werk	   is	   belemmerd	   door	   een	   niet	  
toerekenbare	  tekortkoming,	  is	   	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  gerechAgd	  de	  overeengekomen	  
leverAjd	   te	   overschrijden	   met	   tenminste	   de	   duur	   der	   periode	   van	   niet	   toerekenbare	  
tekortkoming.	  Als	  omstandigheden	  waarin	  sprake	  zal	  zijn	  van	  niet	  toerekenbare	  niet-‐nakoming	  
zullen	  onder	  meer	  worden	  verstaan	  wanneer	  er	  zich	  feiten	  voordoen	  waaronder	  het	  van	  VAN	  
MEIJL	  INTERIEURBOUW	  in	  redelijkheid	  niet	  kan	  worden	  gevergd	  dat	  hij	  uitvoering	  geeft	  aan	  de	  
overeenkomst	  met	  de	  wederpartij,	  alsmede	  omstandigheden	  zoals	  oorlog,	  oproer,	  mobilisatie,	  
binnen-‐	   en	   buitenlandse	   onlusten,	   overheidsmaatregelen,	   staking	   en	   uitsluiting	   door	  
werklieden	  of	  dreiging	  van	  deze	  en	  dergelijke	  omstandigheden	  /	  verstoring	  van	  de	  ten	  tijde	  van	  
het	   aangaan	   van	   de	   overeenkomst	   bestaande	   valutaverhoudingen	   /	   bedrijfsstoringen	   door	  
brand,	  ongeval	  of	  andere	  voorvallen	  /	  natuurverschijnselen,	  al	  het	  voorgaande	  onverschillig	  of	  
de	   niet	   of	   niet-‐tijdige	   nakoming	   plaatsvindt	   bij	   VAN	   MEIJL	   INTERIEURBOUW,	   diens	  
toeleveranciers	   of	   derden	   die	   door	   hem	   voor	   de	   uitvoering	   van	   de	   overeenkomst	   zijn	  
ingeschakeld.	  !!
	  ArAkel	  14.	  	  MINIMUM	  EISEN	  WERKRUIMTE	  
Tenzij	  schriUelijk	  anders	  is	  overeengekomen,	  is	  de	  wederparAj,	  	  op	  strafffe	  van	  vergoeding	  
van	  schade	  en	  kosten,	  verplicht	  te	  zorgen;	  
a.	  dat	  de	  plaats,	  waar	  de	  te	  monteren	  goederen	  en	  /	  of	  gereedschappen	  opgeborgen	  moeten	  
worden	  of	  	  waar	  de	  aflevering	  moet	  geschieden,	  zodanig	  is	  dat	  beschadiging,	  in	  welke	  vorm	  
en	  op	  welke	  wijze	  	  dan	  ook,	  of	  ontvreemding	  niet	  zal	  kunnen	  plaatsvinden;	  
b.	  de	  toegang	  tot	  de	  plaats,	  waar	  de	  aflevering,	  montage	  en	  of	  afwerking	  moet	  geschieden,	  
onbelemmerd	  en	  toereikend	  is	  en	  voorts	  alle	  medewerking	  verleend	  wordt	  om	  een	  vloce	  
aflevering,	  montage	  en	  /	  of	  afwerking	  te	  garanderen;	  
c.	  dat	  alle	  noodzakelijke	  veiligheids-‐	  en	  voorzorgsmaatregelen	  zijn	  genomen	  en	  worden	  
gehandhaafd,	  alsmede	  dat	  alle	  maatregelen	  zijn	  genomen	  en	  worden	  gehandhaafd	  teneinde	  
in	  het	  kader	  van	  montage/	  installaAe	  aan	  de	  toepasselijke	  overheidsvoorschriUen	  te	  voldoen;	  
d.	  dat	  ondervloeren	  vrij	  zijn	  van	  kalk-‐,	  cement-‐	  en	  vuilresten	  en	  van	  losse	  gedeelten,	  zo	  
nodig,	  tenzij	  schriUelijk	  anders	  is	  overeengekomen,	  volledig	  vlak	  en	  waterpas	  zijn	  en	  
bezemschoon	  ter	  beschikking	  worden	  gesteld;	  	  
e.	  dat	  in	  de	  ruimte	  waar	  gewerkt	  moet	  worden,	  is	  gezorgd	  voor	  elektriciteit,	  licht,	  water,	  
venAlaAe	  en	  zonodig	  verwarming;	  
f.	  dat,	  indien	  ook	  anderen	  in	  de	  betreffende	  ruimte	  werkzaamheden	  moeten	  verrichten,	  deze	  
werkzaamheden	  zijn	  beëindigd,	  voordat	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  zijn	  werkzaamheden	  
aanvangt,	  zodat	  deze	  aldaar	  onbelemmerd	  zijn	  arbeid	  kan	  verrichten;	  	  
g.	  dat	  in	  geval	  van	  verbouwingswerkzaamheden	  en	  /	  of	  vernieuwing	  van	  het	  interieur,	  de	  
(bedrijfs)ruimte	  gedurende	  het	  verrichten	  van	  de	  werkzaamheden	  voor	  het	  publiek	  gesloten	  
is.	  	  



!!
ArAkel	  15.	  	  RISICO	  EN	  OPSLAG	  
1.	  	  Tenzij	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  schriUelijk	  anders	  heeU	  verklaard,	  is	  het	  risico	  
betreffende	  diefstal	  of	  schade	  van	  de	  goederen,	  materialen	  en	  uitgevoerde	  werkzaamheden	  
voor	  rekening	  van	  de	  wederparAj	  vanaf	  het	  moment	  van	  aanlevering	  der	  goederen	  en	  
materialen	  op	  de	  plaats	  van	  bestemming,	  respecAevelijk	  vanaf	  het	  AjdsAp	  van	  aanvang	  der	  
werkzaamheden.	  !
2.	  	  Indien	  buiten	  de	  schuld	  van	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  de	  aanlevering	  van	  goederen	  en	  
materialen	  (nog)	  niet	  op	  de	  plaats	  van	  installaAe	  of	  verwerking	  kan	  geschieden,	  worden	  de	  
goederen	  voor	  rekening	  en	  risico	  van	  de	  wederparAj	  (Ajdelijk)	  opgeslagen.	  Naar	  redelijkheid	  
kan	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  hiervoor	  een	  vergoeding	  in	  rekening	  brengen	  aan	  de	  
wederparAj.	  !
3.	  	  Indien	  de	  wederparAj	  achterstallig	  is	  in	  het	  betalen	  van	  enige	  termijn,	  is	  VAN	  MEIJL	  
INTERIEURBOUW	  gerechAgd	  de	  goederen	  voor	  rekening	  en	  risico	  van	  de	  wederparAj	  op	  te	  
slaan	  en	  de	  eerste	  oplevering	  uit	  te	  stellen	  totdat	  alle	  vervallen	  termijnen	  zullen	  zijn	  betaald.	  
Naar	  redelijkheid	  kan	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  voor	  deze	  opslag	  een	  vergoeding	  aan	  de	  
wederparAj	  in	  rekening	  brengen.	  !!
ArAkel	  16.	  	  EIGENDOMSVOORBEHOUD	  
1.	  	  De	  door	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  geleverde	  zaken	  blijven	  het	  eigendom	  van	  VAN	  
MEIJL	  INTERIEURBOUW	  totdat	  de	  wederparAj	  alle	  navolgende	  verplichAngen,	  	  uit	  alle	  met	  
VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  gesloten	  overeenkomsten,	  heeU	  nagekomen;	  
a.	  de	  tegenprestaAe	  met	  betrekking	  tot	  het	  geleverde	  of	  de	  te	  leveren	  zaak	  zelf;	  
b.	  de	  tegenprestaAe	  met	  betrekking	  tot	  krachtens	  de	  overeenkomst	  door	  VAN	  MEIJL	  
INTERIEURBOUW	  verrichte	  of	  	  te	  verrichten	  diensten;	  
c.	  eventuele	  vorderingen	  wegens	  niet	  nakoming	  door	  de	  wederparAj	  van	  een	  overeenkomst.	  !
2.	  	  Door	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  afgeleverde	  zaken	  die	  krachtens	  lid	  1	  onder	  het	  
eigendomsvoorbehoud	  vallen,	  mogen	  slechts	  in	  het	  kader	  van	  een	  normale	  
bedrijfsuitoefening	  worden	  doorverkocht.	  Overigens	  is	  de	  wederparAj	  niet	  bevoegd	  de	  zaken	  
te	  verpanden	  of	  hier	  enig	  ander	  recht	  op	  te	  vesAgen.	  !
3.	  	  Indien	  de	  wederparAj	  zijn	  verplichAngen	  niet	  nakomt	  of	  er	  gegronde	  vrees	  bestaat	  dat	  hij	  
zulks	  niet	  zal	  doen,	  is	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  gerechAgd	  afgeleverde	  zaken	  waarop	  het	  
in	  lid	  1	  bedoelde	  eigendomsvoorbehoud	  rust	  bij	  de	  wederparAj,	  of	  derden	  die	  de	  zaak	  voor	  
de	  wederparAj,	  houden	  weg	  te	  halen.	  De	  wederparAj,	  alsmede	  voor	  bedoelde	  derden,	  zijn	  
verplicht	  hiertoe	  alle	  medewerking	  te	  verlenen.	  !
4.	  	  Indien	  derden	  enig	  recht	  op	  de	  onder	  eigendomsvoorbehoud	  geleverde	  zaak	  willen	  
vesAgen	  of	  doen	  gelden,	  is	  de	  wederparAj	  verplicht	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  zo	  snel	  als	  
redelijkerwijs	  verwacht	  mag	  worden	  hiervan	  op	  de	  hoogte	  te	  stellen.	  !
5.	  	  De	  wederparAj	  verplicht	  zich:	  
a.	  de	  onder	  eigendomsvoorbehoud	  geleverde	  zaken	  te	  verzekeren	  en	  verzekerd	  te	  houden	  	  
tegen	  brand-‐	  ,	  ontploffing-‐	  en	  waterschade	  alsmede	  tegen	  diefstal,	  en	  de	  polis	  op	  verzoek	  
van	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  te	  tonen;	  



b.	  alle	  aanspraken	  op	  verzekeraars	  met	  betrekking	  tot	  de	  onder	  eigendomsvoorbehoud	  
geleverde	  zaken	  te	  verpanden	  aan	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  door,	  ten	  behoeve	  van	  VAN	  
MEIJL	  INTERIEURBOUW,	  hierop	  een	  hoogst	  gerangschikt	  pandrecht	  te	  vesAgen	  op	  de	  manier	  
die	  wordt	  voorgeschreven	  	  in	  art.	  3:239	  BW;	  
c.	  de	  onder	  eigendomsvoorbehoud	  geleverde	  zaken	  te	  merken	  als	  het	  eigendom	  van	  VAN	  
MEIJL	  INTERIEURBOUW;	  
d.	  op	  andere	  manieren	  medewerking	  te	  verlenen	  aan	  alle	  redelijke	  maatregelen	  die	  VAN	  
MEIJL	  INTERIEURBOUW	  ter	  bescherming	  van	  haar	  eigendom	  met	  betrekking	  tot	  de	  zaken	  zelf	  
wil	  treffen	  en	  welke	  de	  wederparAj	  niet	  onredelijk	  hinderen	  in	  de	  normale	  uitoefening	  van	  
haar	  bedrijf.	  
	  	  !
ArAkel	  17.	  	  	  BETALING	  EN	  ZEKERHEIDSSTELLING	  
1.	  	  Tenzij	  schriUelijk	  anders	  is	  overeengekomen	  dient	  betaling,	  zonder	  enige	  korAng	  en	  /	  of	  
aUrek,	  welk	  niet	  uitdrukkelijk	  door	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  is	  toegestaan,	  	  binnen	  14	  
dagen	  na	  factuurdatum	  door	  overschrijving	  op	  de	  bankrekening	  van	  VAN	  MEIJL	  
INTERIEURBOUW	  geschieden	  of,	  indien	  dit	  schriUelijk	  is	  overeengekomen,	  contant	  te	  
geschieden.	  !
2.	  	  De	  in	  lid	  1	  genoemde	  termijn	  geldt	  als	  fatale	  termijn.	  !
3.	  	  Tenzij	  anders	  is	  overeengekomen,	  dient	  betaling	  van	  de	  overeengekomen	  prijs	  bij	  	  5000	  
euro	  of	  meer	  (excl.	  OmzetbelasAng)	  ,	  als	  volgt	  te	  geschieden:	  
-‐	  30	  %	  	  bij	  opdracht	  	  	  	  
-‐	  60	  %	  	  bij	  het	  voor	  verzending	  gereed	  zijn	  van	  de	  zaken	  
-‐	  10	  %	  	  na	  	  (op)levering	  !
In	  geval	  van	  consumentenkoop	  geldt	  dat	  betaling	  als	  volgt	  dient	  te	  geschieden:	  
-‐	  30%	  bij	  opdracht	  
-‐	  60%	  bij	  levering	  van	  de	  goederen	  en	  materialen	  op	  locaAe,	  vóór	  aanvang	  van	  de	  installaAe	  
van	  de	  goederen	  en	  materialen.	  
10%	  na	  (op)levering	  !
4.	  	  Bij	  niet	  betaling	  binnen	  de	  gestelde	  termijn	  (30	  dagen	  na	  factuurdatum)	  is	  de	  wederparAj,	  
vanaf	  het	  moment	  dat	  hij	  in	  verzuim	  is,	  over	  het	  opeisbare	  bedrag	  een	  rente	  verschuldigd	  
gelijk	  aan	  de	  geldende	  wecelijke	  rente.	  !!
5.	  	  Bij	  niet	  betaling	  binnen	  de	  gestelde	  termijn	  (30	  dagen	  na	  factuurdatum)	  ontvangt	  de	  
wederparAj	  binnen	  één	  week	  een	  betalingsherinnering.	  Indien	  hierna	  ook	  geen	  betaling	  
volgt	  zal	  een	  aangetekend	  schrijven	  volgen	  met	  een	  betalingsverzoek.	  Wanneer	  ook	  hierop	  
geen	  betaling	  volgt,	  zal	  na	  60	  dagen	  de	  vordering	  uit	  handen	  gegeven	  worden	  bij	  jusAAa	  /	  
ultumoo	  te	  Woerden.	  De	  buitengerechtelijke	  incassokosten	  worden	  hierbij	  gesteld	  op	  15%	  
van	  het	  verschuldigde	  bedrag	  met	  een	  minimum	  van	  €	  150,00.	  !
6.	  	  Door	  de	  wederparAj	  gedane	  betalingen	  strekken	  steeds	  ter	  voldoening	  van	  alle	  
verschuldigde	  rente	  en	  kosten	  en	  vervolgens	  van	  opeisbare	  facturen	  die	  het	  langst	  
openstaan,	  zelfs	  al	  vermeldt	  de	  wederparAj	  dat	  de	  betaling	  betrekking	  heeU	  op	  een	  latere	  
factuur.	  !



7.	  	  Betaling	  dient	  te	  geschieden	  in	  euro’s.	  Als	  datum	  van	  betaling	  geldt	  de	  dag	  waarop	  de	  
bank	  het	  tegoed	  van	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  heeU	  gecrediteerd	  of	  VAN	  MEIJL	  
INTERIEURBOUW	  het	  verschuldigde	  bedrag	  contant	  heeU	  ontvangen.	  !
8.	  	  In	  geval	  van	  liquidaAe,	  insolvenAe,faillissement	  of	  surseance	  van	  betaling	  van	  de	  
wederparAj	  dan	  wel	  indiende	  wederparAj	  anderziens	  het	  beheer	  over	  diens	  vermogen	  
verliest,	  zullen	  de	  verplichAngen	  van	  de	  wederparAj	  onmiddellijk	  opeisbaar	  zijn.	  !
9.	  	  Is	  de	  wederparAj	  in	  gebreke	  of	  in	  verzuim	  met	  het	  nakomen	  van	  de	  verplichAng(en),	  dan	  
is	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  gerechAgd	  zonder	  ingebrekestelling	  alle	  gerechtelijke	  kosten	  
in	  rekening	  te	  brengen.	  Indien	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  aantoont	  noodzakelijk	  hogere	  
kosten	  gemaakt	  te	  hebben,	  komen	  ook	  deze	  in	  aanmerking	  voor	  vergoeding	  door	  de	  
wederparAj,	  dan	  wel	  zullen	  deze	  op	  de	  wederparAj	  worden	  verhaald.	  
	  	  
10.	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  is	  gerechAgd	  een	  gedeelte	  van	  de	  prijs	  en	  /	  of	  anderszins	  
door	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  op	  grond	  van	  de	  	  overeenkomst	  gefactureerde	  bedragen	  
bij	  vooruitbetalingen	  te	  verlangen,	  dan	  wel	  een	  bankgaranAe	  te	  verlangen.	  !
11.	  	  De	  wederparAj	  is	  verplicht	  om	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  op	  diens	  eerste	  verzoek	  
zekerheid	  te	  stellen	  voor	  de	  nakoming	  van	  al	  zijn	  verplichAngen	  uit	  de	  overeenkomst,	  bij	  
gebreke	  waarvan	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  gerechAgd	  is	  de	  nakoming	  van	  haar	  
verplichAngen	  op	  te	  schorten.	  Deze	  bepaling	  geldt	  ook	  indien	  krediet	  bedongen	  is.	  Weigering	  
van	  de	  wederparAj	  de	  verlangde	  zekerheid	  te	  stellen,	  geeU	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  het	  
recht	  de	  overeenkomst	  zonder	  gerechtelijke	  tussenkomst	  te	  ontbinden.	  !
12.	  Voor	  zover	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  andere	  	  vorderingen	  op	  de	  wederparAj	  mocht	  
hebben	  dan	  de	  vorderingen	  waarop	  arAkel	  16	  betreffende	  het	  eigendomsvoorbehoud	  van	  
toepassing	  is,	  is	  de	  wederparAj	  verplicht	  ter	  zake	  van	  zodanige	  vorderingen	  op	  het	  eerste	  
verzoek	  van	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  zekerheid	  te	  verschaffen.	  !!



!
ArAkel	  18.	  	  GARANTIE	  
1.	  	  Na	  de	  eerste	  oplevering	  van	  het	  werk	  geldt	  een	  garanAetermijn	  van	  drie	  maanden.	  Indien	  
de	  wederparAj	  een	  natuurlijk	  persoon	  is	  die	  niet	  handelt	  in	  de	  uitoefening	  van	  een	  bedrijf	  of	  
beroep	  geldt	  een	  garanAetermijn	  van	  12	  maanden.	  Indien	  op	  geleverde	  zaken	  door	  de	  
fabrikant	  een	  afwijkende	  kortere	  termijn	  wordt	  gehanteerd	  dan	  geldt	  deze	  afwijkende	  
garanAetermijn.	  !
2.	  	  Voor	  fabricagefouten	  welke	  naar	  	  hun	  aard	  na	  langere	  Ajd	  kunnen	  worden	  ontdekt	  geldt	  
een	  garanAetermijn	  van	  een	  jaar	  na	  opleverdatum	  cq	  levering.	  !
3.	  	  Indien	  parAele	  (op)	  levering	  van	  het	  werk	  plaatsvindt,	  begint	  de	  garanAetermijn	  te	  lopen	  
bij	  de	  oplevering	  van	  deze	  gedeelten.	  !
4.	  	  De	  garanAeplicht	  vervalt	  ten	  aanzien	  van	  die	  onderdelen	  van	  het	  werk	  waaraan	  gebreken	  
kleven,	  indien	  hieraan	  door	  wederparAj	  dan	  wel	  door	  derden	  reparaAes	  of	  andere	  
werkzaamheden	  zijn	  verricht	  	  zonder	  schriUelijke	  toestemming	  van	  VAN	  MEIJL	  
INTERIEURBOUW.	  !
5.	  	  Geen	  garanAe	  zal	  gelden	  voor	  door	  wederparAj	  	  of	  in	  zijn	  opdracht	  door	  derden	  geleverd	  
materiaal	  of	  aandeel	  in	  het	  werk,	  tenzij	  verricht	  met	  uitdrukkelijke	  toestemming	  van	  VAN	  
MEIJL	  INTERIEURBOUW.	  !
6.	  	  Herstellingen	  of	  veranderingen,	  welke	  met	  lid	  5	  verband	  houden,	  worden	  door	  VAN	  MEIJL	  
INTERIEURBOUW	  niet	  dan	  voor	  rekening	  van	  de	  wederparAj	  uitgevoerd,	  tenzij	  VAN	  MEIJL	  
INTERIEURBOUW	  zijn	  goedkeuring	  had	  gegeven	  conform	  het	  in	  lid	  5	  bepaalde.	  !
7.	  	  Indien	  een	  ruimte	  waarin	  de	  producten	  zijn	  geplaatst,	  voor	  de	  eerste	  oplevering	  	  in	  
gebruik	  wordt	  genomen,	  geschiedt	  dit	  geheel	  voor	  risico	  van	  de	  wederparAj.	  !
8.	  	  Geen	  garanAe	  geldt	  t.a.v.	  glas,	  verkleuring	  van	  hout	  en	  voor	  ondergeschikte	  
kleurafwijkingen	  van	  hout	  en	  andere	  materialen.	  !
9.	  	  GaranAe	  geldt	  alleen	  bij	  gebruik,	  waartoe	  de	  producten	  volgens	  opdracht	  zijn	  bestemd.	  
Indien	  omtrent	  de	  gebruiksbestemming	  niets	  anders	  is	  overeengekomen,	  geldt	  garanAe	  	  
alleen	  bij	  normaal	  gebruik.	  !
10.	  	  GaranAe	  geldt	  slechts	  bij	  normale	  omstandigheden.	  Hieronder	  wordt	  onder	  meer	  
verstaan	  het	  niet	  blootstellen	  aan	  te	  grote	  vochAgheid	  of	  droogte,	  koude,	  hice	  enz.	  !!
ArAkel	  19.	  	  	  RECLAMES/RETOURZENDINGEN	  
	   1.	   De	   wederpartij	   is	   verplicht	   direct	   bij	   het	   in	   ontvangst	   nemen	   van	   de	   zaken	   tot	  
controle	   ervan	   over	   te	   gaan.	   Indien	   zichtbare	   defecten	  worden	   geconstateerd,	   dient	   zulks	   te	  
worden	  aangetekend	  op	  de	  vrachtbrief	  en/of	  begeleidingsbon	  en	  binnen	  24	  uur	  ter	  kennis	  van	  
VAN	   MEIJL	   INTERIEURBOUW	   te	   worden	   gebracht.	   zulks	   met	   onmiddellijke	   schriftelijke	  
bevestiging.	  	  
	   Overige	  reclames,	  ook	  ter	  zake	  van	  verrichte	  werkzaamheden,	  dienen	  per	  aangetekend	  
schrijven	  binnen	  8	  dagen	  na	  ontvangst	  van	  de	  zaken	  door	  de	  wederpartij	  te	  worden	  gemeld.	  	  



	   VAN	   MEIJL	   INTERIEURBOUW	   dient	   in	   staat	   te	   worden	   gesteld	   de	   klacht	   te	  
onderzoeken.	  !
	   2.	   Indien	   bovengemelde	   reclame	   niet	   binnen	   de	   daar	   bedoelde	   termijnen	   aan	   VAN	  
MEIJL	   INTERIEURBOUW	   is	   kenbaar	   gemaakt,	   worden	   de	   zaken	   geacht	   in	   goede	   staat	   te	   zijn	  
ontvangen.	  !
3.	  Reclames	  schorten	  de	  betalingsverplichting	  van	  de	  wederpartij	  niet	  op.	  	  !
4.	  Indien	  retourzending	  noodzakelijk	  blijkt	  geschiedt	  die	  slechts	  voor	  rekening	  en	  risico	  van	  VAN	  
MEIJL	   INTERIEURBOUW	   indien	   laatstgenoemde	   daarmee	   zijn	   uitdrukkelijke	   schriftelijke	  
instemming	  vooraf	  heeft	  betuigt.	  Indien	  de	  retourzending	  betrekking	  heeft	  op	  een	  reclame	  als	  
hierboven	  bedoeld,	  geschiedt	  de	  retourzending	  slechts	  voor	  rekening	  en	  risico	  van	  VAN	  MEIJL	  
INTERIEURBOUW	   indien	   de	   reclame	   door	   hem	   gegrond	   is	   verklaard.	   In	   dergelijke	   gevallen	  
geschiedt	  retourzending	  op	  een	  door	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  te	  bepalen	  wijze.	  !
5.	   Indien	   de	   zaken	   na	   aflevering	   van	   aard	   en/of	   samenstelling	   zijn	   veranderd,	   geheel	   of	  
gedeeltelijk	  zijn	  be-‐	  of	  verwerkt,	  beschadigd	  of	  overgepakt,	  vervalt	  elk	  recht	  op	  reclame.	  !
6.	  De	  rechtsvordering	  uit	  hoofde	  van	  een	  verborgen	  gebrek	  is	  niet	  ontvankelijk,	  indien	  zij	  wordt	  
ingesteld	  na	  verloop	  van	  vijf	  jaren	  na	  de	  dag,	  waarop	  het	  werk	  volgens	  artikel	  7	  lid	  7	  is	  of	  geacht	  
wordt	  te	  zijn	  goedgekeurd.	  !!
ArAkel	  20.	  	  GESCHILLEN	  
1.	  	  Op	  elke	  overeenkomst	  tussen	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  en	  wederparAj	  is	  het	  
Nederlands	  recht	  van	  toepassing.	  !
2.	  	  Tenzij	  wecelijke	  bepalingen	  zich	  daartegen	  verzecen,	  zullen	  eventuele	  geschillen	  worden	  
gebracht	  voor	  de	  	  bevoegde	  rechter	  in	  de	  plaats	  waar	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  is	  
gevesAgd.	  !
3.	  	  Ondanks	  het	  bepaalde	  in	  lid	  2	  is	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  echter	  gerechAgd	  een	  
geschil	  aan	  te	  brengen	  voor	  de	  	  rechter	  die	  zonder	  het	  beding	  van	  lid	  2	  bevoegd	  zal	  zijn	  van	  
de	  vordering	  kennis	  te	  nemen.	  !
	  	  
ArAkel	  21.	  	  AANSPRAKELIJKHEID	  
1.	  	  De	  aansprakelijkheid	  van	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  voor	  schade	  	  veroorzaakt	  door	  
gebreken	  van	  het	  geleverde	  is	  beperkt	  tot	  het	  neco	  factuurbedrag.	  !
2.	  	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  is	  nimmer	  aansprakelijk	  voor	  indirecte	  bedrijfsschade	  of	  
gevolgschade,	  waaronder	  begrepen	  schade	  van	  /	  of	  aan	  derden	  of	  winstderving.	  !
3.	  	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  is	  evenmin	  aansprakelijk	  voor	  schade	  die	  verband	  houdt	  met	  
door	  de	  wederparAj	  voorgeschreven	  construcAe	  of	  materialen	  of	  door	  de	  wederparAj	  of	  in	  
zijn	  opdracht	  door	  derden	  geleverd	  materiaal	  of	  aandeel	  in	  het	  werk.	  !
4.	  	  Ingeval	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW	  aansprakelijk	  mocht	  zijn	  voor	  schade	  (buiten	  opzet	  
en	  grove	  schuld	  door	  VAN	  MEIJL	  INTERIEURBOUW),	  is	  de	  aansprakelijkheid	  van	  VAN	  MEIJL	  



INTERIEURBOUW	  beperkt	  tot	  die	  schade	  en	  maximaal	  tot	  die	  bedragen	  waartegen	  VAN	  
MEIJL	  INTERIEURBOUW	  verzekerd	  is,	  dan	  wel	  redelijkerwijs	  gelet	  op	  de	  in	  de	  branche	  
geldende	  gebruiken,	  verzekerd	  had	  behoren	  te	  zijn.	  


