Algemene leveringsvoorwaarden – Ampulz bv
1.
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Algemene bepalingen
De algemene leveringsvoorwaarden van Ampulz prevaleren boven
afwijkende voorwaarden van opdrachtgever. Van deze voorwaarden
afwijkende bepalingen binden Ampulz slechts voor zover en indien deze
afwijkende bepalingen met Ampulz uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
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Aanbieding offertes adviezen
Alle aanbiedingen blijven gedurende door Ampulz aan te geven termijn
geldig. Indien geen termijn wordt genoemd zijn de aanbiedingen van
Ampulz vrijblijvend.
De van een aanbieding deel uitmakende documenten zijn niet bindend en
blijven het (intellectuele) eigendom van Ampulz. Deze mogen niet zonder
toestemming worden gebruikt of aan derden ter beschikking worden
gesteld of op andere wijze openbaar gemaakt.
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Totstandkoming van de overeenkomst
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kan Ampulz nimmer eerder
gehouden worden met de uitvoering van het werk aan te vangen, dan
nadat Ampulz alle daarvoor noodzakelijke gegevens (w.o.
(inkoop)overeenkomst) in haar bezit heeft en Ampulz de overeengekomen
(termijn)betalingen heeft ontvangen.
Omvang van het werk
De opdracht omvat het complete werk, zoals die door Ampulz in de
aanbieding is omschreven.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoren de
navolgende werkzaamheden, leveringen en voorzieningen niet tot de
verplichtingen van Ampulz. Opdrachtgever is gehouden er voor zorg te
dragen dat deze leveringen, werkzaamheden en voorzieningen naar de
eis van het werk zo tijdig, voorafgaand aan de aanvang van de
werkzaamheden, zijn verricht, dat de montage van het door Ampulz
aangenomen werk geen vertraging ondervindt:
meer hulp voor het verplaatsen van stukken, welke redelijkerwijs niet door
twee mensen te hanteren zijn, alsmede de te bezigen hijs- en/of
hefwerktuigen;
het verrichten van hulpwerkzaamheden door middel van het ter
beschikking stellen van een kraan van voldoende lengte en vermogen om
niet met de hand verplaatsbare en moeilijk hanteerbare stukken te
plaatsen inclusief het maken van de desbetreffende sparingen en het
achteraf dichtmaken daarvan;
de levering van brandstoffen en hulpmaterialen zoals perslucht, water,
elektriciteit, nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden, alsmede
voor eventuele beproeving en inbedrijfstelling. De kosten zijn voor
rekening van de opdrachtgever;
het voor de oplevering van de installatie(s) in gebruik stellen en/of houden
daarvan ten gerieve van de opdrachtgever;
verlichting van de bouwplaats zodanig dat het montagewerk doorgang kan
vinden;
de geschiktheid van de toegangswegen tot de plaats van het werk;
het leveren en in bouwkundige constructies aanbrengen van ankerrails,
schroefhulzen en boorankers.
Uitvoering van de overeenkomst
Behoudens het bepaalde in artikel 4 van deze voorwaarden is
opdrachtgever verplicht:
Er voor te zorgen dat Ampulz tijdig kan beschikken over de voor het werk
benodigde goedkeuringen, zoals vergunningen en ontheffingen;
Zorg te dragen voor het aanvragen van de aansluitingen van de installaties
op het net van het desbetreffende nutsbedrijf, respectievelijk op de diverse
openbare transmissienetten; aansluitkosten zijn voor rekening van de
opdrachtgever;
Erop toe te zien dat door derden uit te voeren werkzaamheden (zoals
bouwkundige werkzaamheden) en/of leveringen, die niet tot het werk van
Ampulz behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van
het werk daarvan geen vertraging ondervindt;
Het risico te aanvaarden voor de ondeugdelijke nakoming van de
overeenkomst die te wijten is aan de door opdrachtgever voorgeschreven
hulppersonen;
Het risico te aanvaarden voor schade die te wijten is aan onrechtmatige
daden van nevenaannemers en hun hulppersonen;
Te dulden dat Ampulz naam aanduidingen en/of reclame op het werk of
aan het werk aanbrengt.
Levering, emballage
Tenzij anders overeengekomen komen alle met de levering of de
uitvoering daarvan samenhangende kosten van verpakking, vervoer,
opslag en installatie van de levering, alsmede de kosten van verzekering
van vervoer, opslag voor rekening van de opdrachtgever. Bij interpretatie
van de leveringscondities zijn de meest recente Incoterms, uitgegeven
door de Internationale Kamer van Koophandel, van toepassing.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het op zijn kosten verwijderen of
verwerken van verpakkingen, vuil, afval en overtollig materiaal voor zover
afkomstig van of verband houdende met onder de overeenkomst vallende
levering van zaken of uitvoering van werkzaamheden.
Slechts duurzame emballage, mits in goede bruikbare staat, wordt tegen
kostprijsvergoeding door Ampulz teruggenomen. Dergelijke emballage
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wordt afzonderlijk op de afleveringsdocumenten/factuur vermeld op
kostprijsbasis.
Indien de geretourneerde duurzame emballage in duidelijk minder goede
staat is dan toen zij door de opdrachtgever werd ontvangen, is Ampulz
gerechtigd hiervoor een vergoeding te berekenen. De opdrachtgever is
niet bevoegd om eenzijdig de waarde van de emballage in mindering te
brengen op het aan Ampulz verschuldigde.
Meer/minderwerk/extra kosten
Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
in geval van bestek wijzigingen (wijzigingen in het bestek, hekwerk of de
voorwaarden van uitvoering van het werk);
in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en van
verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
in de gevallen als in deze algemene contractvoorwaarden is bepaald.
Verrekening van meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de
eerstvolgende
betalingstermijn.
Is
er
geen
termijnbetaling
overeengekomen dan geldt als betalingstermijn 30 dagen vanaf het
moment waarop het meerwerk is voltooid.
Verrekening van minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.
Indien het totaal van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft heeft
Ampulz recht op een bedrag gelijk aan 15% van het verschil tussen de
totalen.
Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat aanspraken van
Ampulz op verrekening van meerwerk onverlet. Het bepaalde in artikel 7A:
1646 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Wanneer kostenverhogende omstandigheden ontstaan die niet te wijten
zijn aan Ampulz en Ampulz opdrachtgever daarop heeft gewezen, heeft
Ampulz het recht die kostenverhogingen als meerwerk in rekening te
brengen.
Betaling
Een beroep op enige aftrek of schuldvergelijking is nimmer aan
opdrachtgever toegestaan en opdrachtgever doet hiervan uitdrukkelijk
afstand.
Opdrachtgever is in verzuim door het enkele verstrijken van de
betalingstermijn, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling.
Indien de factuur binnen het bovenvermelde betalingstermijn en na
factuurdatum nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is
opdrachtgever aan Ampulz een rente verschuldigd ter grootte van de
wettelijke rente vermeerderd met 2% per jaar over de hoofdsom.
In geval van de buitengerechtelijke invordering of poging daartoe, is
opdrachtgever, naast hoofdsom en rente, incassokosten verschuldigd
welke 15% van de openstaande hoofdsom belopen , met een minimum
van € 160,-- (exclusief B.T.W.).
Levertijd en oplevering
De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen
doch zal nimmer gelden als fatale termijn.
Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft
opdrachtgever nimmer het recht de opdracht te ontbinden of te doen
ontbinden, schadevergoeding te vorderen, dan wel het recht tot nietnakoming van een of meer uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen voor opdrachtgever.
Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
Hetzij wanneer Ampulz aan opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het
werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze het werk goedgekeurd
dan wel aanvaard heeft;
Hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat Ampulz schriftelijk
aan opdrachtgever heeft verklaard dat het werk voltooid, beproefd en
bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed
te keuren dan wel te aanvaarden;
Hetzij wanneer opdrachtgever het werk (voortijdig) in gebruik neemt, met
dien verstande dat door (voortijdige) ingebruikneming van een gedeelte
van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en
die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering
niet in de weg staan.
Oplevering ontslaat Ampulz van alle aansprakelijkheid voor gebreken die
opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.
Na oplevering gaat het risico van het werk over van Ampulz naar
opdrachtgever.
Garantie
Ampulz verbindt zicht, binnen de grenzen van de hiernavolgende
bepalingen, om gebreken die ten tijde van de oplevering reeds aanwezig
waren, doch eerst binnen 12 maanden na de oplevering aan de dag
treden, kosteloos te herstellen. Indien een langere garantietermijn tussen
Ampulz en opdrachtgever overeengekomen wordt, kan dat slechts blijken
uit een schriftelijk stuk, zoals bijvoorbeeld een garantiecertificaat.
De verplichting tot herstel strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde
van de oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich
vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juiste wijze
van gebruik. Zij strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van
onvoldoende onderhoud door opdrachtgever, veranderingen aangebracht
zonder schriftelijke toestemming van Ampulz of door opdrachtgever
uitgevoerde reparaties dan wel normale slijtage of gebreken.
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De ingevolge de garantieverplichting door Ampulz te vervangen
gebrekkige onderdelen worden haar eigendom.
Indien naar het oordeel van Ampulz de kosten van herstel in geen
verhouding staan tot het belang van opdrachtgever bij herstel, heeft
opdrachtgever uitsluitend recht op schadevergoeding.

b.

Aansprakelijkheid
Ampulz is niet aansprakelijk voor schade of kosten, indien deze een gevolg
zijn van:
Fouten in een door opdrachtgever voorgeschreven niet van Ampulz afkomstig
ontwerp of fouten in tekeningen, gegevens of orders van opdrachtgever
afkomstig, waarvan redelijkerwijs niet geacht kan worden dat
aansprakelijkheid ter zake voor rekening en risico van Ampulz dient te komen;
Ondeugdelijkheid dan wel ongeschiktheid van materiaal of onderdelen die
door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, dan wel waarvan de
toepassing door opdrachtgever is voorgeschreven;
Ondeugdelijke uitvoering van de werkzaamheden door derden die door
opdrachtgever tewerk zijn gesteld.
Opdrachtgever is gehouden Ampulz te vrijwaren en schadeloos te stellen ter
zake van aanspraken tot schadevergoeding, welke derden ten laste van
Ampulz mochten maken, indien de schade van derden is veroorzaakt door
schending van octrooi en/of auteursrechten, door gebruik van tekeningen,
gegevens, materialen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijzen
welke aan Ampulz door of vanwege opdrachtgever ter uitvoering van de
opdracht zijn verstrekt of voorgeschreven.
Ampulz is niet aansprakelijk voor gebreken als gevolg van oorzaken gelegen
buiten de installaties.
Na de oplevering is Ampulz niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen aan
het werk dan tot nakoming van de in artikel 10 omschreven
garantieverplichtingen. Overige aansprakelijkheid voor schade, hoe ook
ontstaan, wordt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van
Ampulz, uitgesloten.
Indien in rechte zou komen vast te staan dat Ampulz, niettegenstaande het
hiervoor bepaalde, aansprakelijk is, op welke grond ook, is de
aansprakelijkheid van Ampulz te allen tijde beperkt tot het bedrag gelijk aan
het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij uit hoofde van
overeenkomst van verzekering met Ampulz, aan Ampulz zal worden
uitgekeerd.
Elke aanspraak op vergoeding of herstel vervalt in ieder geval, indien deze
aanspraak niet uiterlijk op de dag van de oplevering respectievelijk op de dag
dat de garantie- periode afloopt kenbaar is gemaakt.
De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van opdrachtgever
jegens Ampulz ingevolge deze voorwaarden, verjaart na verloop van één jaar
nadat opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd.
Indien en voor zover met Ampulz een service-overeenkomst is gesloten zijn cumulatief - de navolgende exoneratiebedingen van toepassing:
Ampulz is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten en/of gebreken, die
bij een redelijke uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden niet
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waarneembaar zijn, dan wel het gevolg zijn van materiaalmoeheid, ouderdom
of slijtage van de installatie(s);
Ampulz is niet aansprakelijk voor storingen, fouten en/of gebreken en de
gevolgen daarvan, indien de door of vanwege de overheid of de daartoe
bevoegde organen vastgestelde voorschriften niet zijn opgevolgd door
opdrachtgever of door personen voor wie opdrachtgever verantwoordelijk is.
Ampulz is niet aansprakelijk voor schade welke direct of indirect het gevolg is
van brand en water, die mocht zijn ontstaan ten gevolge van voornoemde
onderhouds- werkzaamheden, alsmede van het in werking stellen van
sprinklers of andere toestellen ten gevolge van die werkzaamheden,
behoudens bij opzet en grove nalatigheid.
Risico en eigendomsvoorbehoud
Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen - benodigd voor de
uitvoering der opdracht - ter plaatse op het werk zijn aangevoerd, draagt
opdrachtgever de aansprakelijkheid van alle risico’s en schaden, van
welke aard dan ook, die kunnen overkomen aan deze materialen,
onderdelen en gereedschappen, zoals ontvreemding, brand- en/of
waterschade, molest of beschadiging, zulks onverminderd de
bevoegdheid van opdrachtgever aan te tonen dat een en ander het gevolg
is van grove schuld of grove nalatigheid van Ampulz.
De door Ampulz feitelijk geleverde, en nog bij/onder opdrachtgever
bevindende onbetaald gebleven zaken, blijven, tot op moment van
volledige betaling, eigendom van Ampulz.
Ampulz is te allen tijde gerechtigd om geleverde zaken op grond van het
eigendomsvoorbehoud bij opdrachtgever weg te doen halen, indien
opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Ampulz (deels) niet nakomt.
Opdrachtgever is verplicht de medewerking hieraan te verlenen op straffe
van verbeurte van een boete van € 455,-- per dag dat opdrachtgever
hiermede in gebreke is/blijft.
Terugnamen overeenkomstig het in dit artikel gestelde, laat het recht op
schadevergoeding van Ampulz, ingevolge de regels die gelden bij een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenissen,
onverlet.
Slotbepalingen
Op alle overeenkomsten met Ampulz en de overeenkomsten die daaruit
voorvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Elk geschil tussen Ampulz en opdrachtgever, zal met uitsluiting van de
gewone rechter worden berecht door de Raad van Arbitrage voor de
Metaalnijverheid en Handel.
In afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is Ampulz bevoegd
het geschil te laten beslechten door de gewone rechter.
Indien Ampulz kiest voor de gewone rechter, zal de Rechtbank te ‘sGravenhage bij uitsluiting bevoegd zijn, tenzij Ampulz verkiest de rechter
te adiëren welke de Wet aanwijst. Het bepaalde in dit lid is niet van
toepassing indien de Kantonrechter de (absoluut) bevoegde rechter is om
van het geschil kennis te nemen.
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