
Algemene Voorwaarden Hilbert Tjalkens (leverancier) opgemaakt mei 2011

1. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De offerte is een half jaar geldig en
verplicht u tot niets. 

2. Opdrachten zijn slechts bindend indien zij door de opdrachtgever schriftelijk of per email zijn
bevestigd, een aanbetaling geldt als bevestiging van de gemaakte offerte. De opdrachtgever is steeds
verplicht de leverancier volledig in te lichten over de door hem vereiste kwaliteitseisen, bij gebreke
waarvan leverancier, indien dit na aanvaarding van de opdracht blijkt, gerechtigd is de overeenkomst
te ontbinden zonder dat daardoor voor de opdrachtgever enig recht op een vergoeding uit welken
hoofde dan ook ontstaat. 

3. De levertijd gaat in op de datum waarop de aanbetaling binnen is bij de leverancier, er wordt
gewerkt met een aanbetaling van 50%. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke
oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.

4. Leveringen: leverancier is gerechtigd een opdracht in deelleveringen te splitsen en per deellevering
een factuur te sturen. Wanneer deze facturen niet binnen de termijn genoemd in de factuur worden
betaald, heeft de leverancier het recht de afgesproken levertijd te verlengen met de tijd dat de betaling
niet binnen is. Hiervan wordt de opdrachtgever schriftelijk (kan ook per email zijn) op de hoogte
gesteld. 

5. Risico’s en transport: goederen die door de opdrachtgever in bewaring worden gegeven bij
leverancier zijn voor risico van de leverancier voor de tijd dat ze bij hem in het atelier zijn. Tijdens
transport blijven ze voor risico van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

6. Wijziging opdracht: alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de opdrachtgever,
hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering
noodzakelijk is, kunnen alleen schriftelijk of per email worden aangevraagd. Wanneer daaraan meer
kosten zijn verbonden wordt de opdrachtgever hier altijd eerst van op de hoogte gesteld. Wijzigingen
in de opdracht kunnen leiden tot een nieuwe offerte en een langere levertijd. 

7. Betalingsvoorwaarden: facturen dienen 14 dagen na datum van de opgemaakte factuur te worden
betaald. Bij levering kan gevraagd worden het produkt direkt af te rekenen, danwel contant, danwel
per internetoverschrijving. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de leverancier gerechtigd
incassokosten te vorderen op de opdrachtgever.  

8. Eigendomsvoorbehoud: zo lang de opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele
overeengekomen bedrag heeft verricht blijven alle geleverde goederen eigendom van Hilbert Tjalkens.
Ingeval de opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover de leverancier niet
nakomt is leverancier zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk
geval ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van
Hilbert Tjalkens op vergoeding van gemaakte kosten en gedane arbeid. 

9. Ontbinding
Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze
voorwaarden niet nakomt heeft leverancier het recht alle met de betrokken opdrachtgever gesloten
overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie
vereist is en onverminderd het recht van Hilbert Tjalkens op vergoeding van de gemaakte kosten en
vergoeding van het tot dan toe gedane werk. 


