
Algemene voorwaarden

Artikel1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden; opdrachtgever: de wederpartij van de 
gebruiker.
Andere opdrachtgevers zijn: huurders welke producten tegen betaling voor een bepaalde of onbepaalde periode in gebruik hebben.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en door ons gesloten overeenkomsten, behoudens wijzigingen welke beide parijen uitdrukkelijk 
schriftelijk overeenkomen. Verwijzing door de opdrachtgever naar eigen voorwaarden wordt door ons niet aanvaart, tenzij wij schriftelijk van aanvaarding blijk 
geven.
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden 
betrokken.
2.3. Bij meer dan een Huurder zijn Huurders tegenover gebruiker hoofdelijk verbonden voor al het geen uit of in verband met het gehuurde verschuldigd is. 
Eventuele rechtsopvolgers zijn eveneens hoofdelijk verbonden.

Artikel 3. Offertes

3.1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2. De door de gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de 
offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
3.3. De prijzen In de genoemde offertes zijn exclusief B.T.W. , tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van 
de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten 
door derden.
4.3 . Indien voor montage van het product toestemming van een derde nodig Is dan draagt opdrachtgever tljdig
zorg voor de verkrijglng van de toestemming. Van de toestemming doet hlj schrlftelijk aan gebrulker blljken. Het nlet verkrljgen van de vereiste 
toestemming(en) komt geheel voor risico van de opdrachtgever. Aan een derde te betalen vergoeding voor het plaatsen en geplaatst houden van welke aard 
dan ook, komen geheel voor rekenlng van de opdrachtgever, ook indien door gebruiker voldaan.
4.4. Huurder bepaalt de plaats, waar het gehuurde wordt opgerlchl Hij ondelZoekt of en staat ervoor In dat het gehuurde op de plaats van oprlchting veilig en 
zonder schade aan andermans zaken en/of Inbreuk op andermans rechten kan worden opgerlcht. Hij IIcht de Verhuurder In over de aanwezlgheld van 
leidlngen, kabels, buizen en andere werken op of in de grond

Artlkel 5. Contractsduur; ultvoeringstermljn

5.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tljd, tenzlj partljen ultdrukkelljk en schrlftelljk anders overeenkomen.
5.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooilng van bepaalde werkzaamheden een termljn
overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de ultvoeringstermljn dlent de
opdrachtgever gebrulker schriftelijk In gebreke te stellen.

Artlkel 6. Wljziglng van de overeenkomst

6.1. Indien tljdens de uitvoering van de overeenkomst blljkt dat voor een behoorlljke uitvoerlng het noodzakelijk Is om de te verrichten werkzaamheden te 
wijzigen of aan te wllen, zullen partljen tijdig en In onderling overleg de overeenkomst dlenovereenkomstig aanpassen.
6.2. Indien partljen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstlp van voltooilng van de uitvoering daardoor worden 
beinvloed. Gebruiker zal de opdrachtgeverzo spoedlg mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.3. Indlen de wljzlging of aanvulllng op de overeenkomst tinanciele en/of kwalitatieve consequentles hebben, zal de gebruiker de opdrachtgever hlerover 
tevoren inlichten.
6.4. Indlen een vast honorarium Is overeengekomen zal gebruiker daarblj aangeven In hoeverre de wljzlglng of aanvulllng van de overeenkomst een 
overschrljdlng van dlt honorarium tot gevolg heeft.
6.5. In afwljklng van lid 3 zal gebruiker geen meeritosten In rekening kunnen brengen Indlen de wljzlglng of aanvulJlng het gevolg is van omstandlgheden die 
aan haar kunnen worden toegerekend.
6.6. De stljglng van kosten die voor Verhuurder na drle maanden na het slulten van de overeenkomst optreden -
bljvoorbeeld stijglng van de aankoopprijzen, lonen, transportkosten, mag gebrulker aan de opdrachtgever
doorberekenen. Een stijglng van de BTW of andere overheidshefflngen mag steeds worden doorberekend.

Artlkel7. Betallng

7.1. Betallng dlent blnnen de op de factuur vermelde termljn te geschieden. De betallng geschledt zonder enlge aftrek of schuldvergelljking, tenzlj de 
gebrulker de betreffende tegenvordering ultdrukkelljk heeft eritend, dan wel dat deze vordering in rechte is vastgesteld en de uitspraak onherroepelljk Is 
geworden.
7.2. Blj nlet-tljdlge betallng is de opdrachtgever zonder Ingebrekestelllng of te zljn aangemaand, een rente van 1 % per maand verschuldigd aan de 
gebrulker, vanaf de vervaldatum. Indien de wettelljke rente hoger Is dan 1% per maand dan is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldlgd. Een 
gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een volle maand.
7.3. Blj nlet-tijdlge betallng Is de gebrulker voorts gerechtlgd om, voor zover het betreffende product nog nlet Is afgeleverd de betreffende levering en 
toekomstlge opdrachten op te schorten tot het volledige verschuldlgde bedrag Is voldaan.
7.4.lndlen de opdrachtgever ook na schriftelljke aanmaning het verschuldlgde bedrag nlet voldoet, dan Is de gebrulker gerechtigd om de overeenkomst 
zonder rechtellJke tussenkomst, mlddels een schrlftelljke veritlaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks onverminderd het recht van gebrulker op 
schadevergoeding.
7.5. Blj opdrachten met een looptijd van meer dan 30 dagen zullen de verschuldigde kosten periodlek In rekenlng worden gebracht.
7.6. In geval van IIquidatle, fallllssement of surseance van betallng van de opdrachtgever zullen de vorderlngen van gebruiker en de verplichtingen van de 
opdrachtgever tegenover gebrulker onmlddellljk opelsbaar zljn.
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7.7. Door de opdrachtgever gedane betallngen strekken steeds te afdoening in de eerste plaats van alle
verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opelsbare facturen die het langst open staan, zelfs al
vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoenlng betrekklng heeft op "n latere factuur.

Artlkel 8. Incassokosten

8.1. Is de opdrachtgever In gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zljn verpllchtlngen, dan komen alle redelijke kosten ter veritrijglng 
van voldoening bulten rechte voor rekenlng van opdrachtgever. In leder geval is de opdrachtgever verschuldlgd:
- over heteerste €3000.00 15%
- over het meerdere tot €7000.00 10%
- over het meerdere tot € 15000.008%
- over het meerdere tot€ 70000.005%
- over het meerdere3%
8.2. Indlen gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelljkerwijs noodzakelljk waren, komen deze ook voor vergoeding In aanmerklng.

Artlkel 9. Aansprakelljkheid

9.1. Indlen gebruiker aansprakelljk is, dan Is die aansprakelljkheid als volgt begrenst:
- De In deze voorwaarden opgenomen beperitlngen van de aansprakelljkheld gelden nlet Indlen schade te wljten is aan opzet of grove schuld van gebrulker of 
haar ondergeschlkten.
. Gebrulker Is nimmer aansprakelljk voor gevolgschade.
9.2. Voor schade die aan de opdrachtgever of aan derden direct of indirect als gevolg van van het gebrulk van de goederen zou kunnen ontstaan, is gebruiker 
niet aansprakelljk, zelfs nlet indlen deze schade het gevolg mocht zljn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van aanwezlgheid van een 
constructlefout In de goederen. Opdrachtgever zal gebrulker voor alle aanspraak van derden vrijwaren.
Tevens is gebrulker nlet aansprakelljk voor schades aan goederen (roerend en/of onroerend) die door het product blj onrechtmatig gebruik is ontstaan. Ook Is 
gebrulker nlet aansprakelljk voor letsel aan
personen en/of dieren met alle gevolgen van dien (dood, Invalide etc.).

Artlkel10. Huurclausule

10.1.0pdrachtgever mag het gehuurde nlet zonder voorafgaande schriftelljke toestemmlng van gebrulker aan een ander onderverhuren of wederverhuren of 
anderszins In gebrulk geven. Opdrachtgever mag het gehuurde ultslultend overeenkomstig de overeengekomen bestemmlng gebrulken. Opdrachtgever zal in 
of aan het gehuurde geen veranderingen aanbrengen. Het beplakken, beschllderen of anderszlns bewerken van het gehuurde is nlet toegestaan. 
Opdrachtgever neemt alle In redelljkheld te vergen maatregelen tot voorkoming van schade aan of het verlles van het gehuurde. Vanaf het moment van 
afglfte van het gehuurde, ziJnde in het geval van aflevering door gebruiker op een door opdrachtgever aangewezen locatle het moment van aankomst op de 
locatie, tot het moment van teruggave van het gehuurde dlt Is blj het volledlg retoumeren. Komt en blijft het gehuurde geheel voor rekenlng en rlsico van 
opdrachtgever: schade aan of verlles van het gehuurde uit welke oorzaak ook dient opdraehtgever aan gebruiker te vergoeden, behoudens voor zover 
opdraehtgever onomstotelijk aantoont dat de sehade of het verlies het gevolg Is van nalatigheid die of van &en v66r de afgifte aanwezig gebrek in het 
gehuurde dan aan de gebruiker kan worden toegerekend. De sehade of het verlles wordt vergoed op basis van nieuwprijs van de betreffende goederen. Tenzij 
anders overeengekomen sluit opdraehtgever naar genoegen van gebrulker een verzekering tegen het voormelde rlsloo van sehade en verlles en draagt hlj de 
reehten op uitkering uit die verzekering aan gebrulker over. Opdraehtgever toont op eerste verzoek aan gebruiker de polls.
10.2.0pdraehtgever zal het gehuurde terstond na afgifte, blj instal/atie door gebrulker na instal/atle, 'nauwgezet op eventuele maneo's en/of gebreken 
eontroleren en eventueel vastgestelde maneo's en/of gebreken terstond na vaststelltng mondellng met sehrlfteJljke bevestiging aan gebruiker melden een en 
ander op straffe van verval van het recht om op manoo's en/of gebreken, welke redelijkerwijs ontdekt en gemeld hadden kunnen worden een beroep te 
kunnen doen. Gebreken die bij een nauwgezette eontrole na afglfte nlet ontdekt hadden kunnen worden maar nadlen worden ontdekt, dienen op straffe van 
verval van het reeht om er een beroep op te doen terstond na ontdekklng mondeJlng met schriftelljke bevestiglng aan gebrulker worden gemeld. T/jdig 
gemelde maneo's en gebreken zal gebruiker ongedaan maken door aanvulling respectlevel/jk, naar keuze van opdraehtgever, reparatie of vervanglng. AI/een 
maneo's en gebreken die overeenkomstlg het In de vorige al/nea bepaalde tijdig hebben gemeld, geven een grond voor ontbindlng van de huurovereenkomst 
door opdraehtgever maar dat sleehts Indlen gebrulker na aanmanlng daartoe niet erln slaagt de maneo's en/of gebreken blnnen redelijke termljn en een 
aanvaardbare mate ongedaan te maken en verder sleehts voor zover Instandhouding van de overeenkomst In redelljkheid niet van Huurder kan worden 
gevergd.

Artlkel11. Blj montage

11.1.Het terrein waarop het gehuurde dient te worden geplaatst, dlent horlzontaal en geegallseerd te zljn. Gebrulker kan van Opdraehtgever verlangen dat 
deze een andere locatle aanwijst, Indien de door opdraehtgever aangewezen locatie hem ongeschikt en/of onveilig en/of nlet zonder risloo voor sehade 
voorkomt. Op het nlet gebrulk maken door gebruiker van deze bevoegdheid kan opdraehtgever zleh nlet jegens gebrulker beroepen. Huurder staat ervoor in 
dat op de clag, die voor het afleveren en/of monteren van het gehuurde door gebrulker is overeengekomen, het betreffende terrein geheel vrij en ontrulmd is 
en goed te berljden ook door zware vraehtauto's. Voorzlenlngen die voor Hn en ander nodig zljn door opdrachtgever getroffen en komen geheel voor zijn 
rekenlng. Schade aan het terrein en/of gebouwen, leidlngen, bulzen of andere voorwerpen op of In de grond als gevolg van het plaatsen en geplaatst houden 
van het gehuurde komtlblljft voor rekening van Huurder.

Artlkel12.0vermaeht

12.1.0nder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het geen opdat gebled In de wet en jurlsprudentie wordt begrepen, al/e van 
buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doeh waardoor gebruiker nlet In staat is haar verplichtlng 
na te komen. In elk geval zul/en gelden: slecht weer, brand, explosie of uitstromlng van gevaarlljke stoffen en/of gassen of gevaar daarvoor, tekort schieten 
van de opdraehtgever of derden zoals toeleveranelers en transporteurs, ziekte van nlet eenvoudig te vervangen personeel, staking, bezetting of blokkade en 
overheldsmaatregelen.
12.2.Gebruiker heeft ook het reeht zieh op ovennacht te beroepen, indlen de omstandlgheld die (verdere) nakomlng verhlnderd, Intreedt nadat gebruiker 
haar verbintenis had moeten nakomen.
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12.3.Tljdens overmaeht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de perlode waarln door ovennacht nakomlng van de verpllchtlngen door 
gebruiker nlet mogelijk Is langer duurt dan 2 maanden zljn belde partljen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er In dat geval een verpllehtlng 
tot sehadevergoedlng bestaat.
12.4.lndlen gebrulker blj het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtlngen heeft voldaan Is zlj gerechtlgd het al ultgevoerde e.q. 
ultvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdraehtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter 
nlet als het al ultgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heefl

Artikel13. Geschlllenbeslechting

13.1.De reehter in de woonplaats van de gebruiker is blj ultslulting bevoegd van geschillen kennls te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd Is. Nlettemln 
heeft gebrulker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde reehter.

Artlkel14. Garantle

14.1.Voor goederen en producten die door ons worden afgeleverd en geplaatst geven wij geen verdere garantie dan de sehrlftelljke garantle van de 
leveraneler waarvan wlj onze producten betrekken.
14.2.Ultzonderlngen op artlkel14.1 zljn de folie en de vlaggenmasten welke wljplaatsen. De Folie Is tot wlndkracht zeven met een wlndsnelheld van 80 Kmluur 
gegarandeerd. Voor de vlaggenmasten geldt dat blj wlndkraeht zeven met een windsnelheld van 80 KmIuur de klant (gebruiker) de vIaggen ult de masten 
dient te verwljderen.
14.3.Bij een diseussle over het hler bovengenoemde kunnen we desgevraagd blj HWS Nederland tegen vergoeding van de kosten binnen 3 dagen de 
weergegevens opvragen.

Artikel15. ToepasseJljk reeht

15.1.0p elke overeenkomst tussen gebrulker en opdrachtgever Is Nederlands recht van toepasslng

Artlkel16. Wljzlglng en vlndplaats van de voorwaarden

16.1 Deze voorwaarden zljn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden onder nummer .'." .
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.

Garant Groep BV - Kopersslagerstraat 47 - 8601 WL Sneek
Tel. 0515 - 41 53 06 - Fax. 0515 - 42 00 95 - www.GarantGroepbv.nl - Service@garantgroepbv.nl

Rek.nr. 29.51.61.698 - K.v.K. 01114883 - BTW nr. NL8160.76.881.B01


