ALGEMENE VOORWAARDEN
Van de Vennootschap onder Firma DECOLIGHTS
Gevestigd te Duiven, KvK Arnhem - 360.41606

ALGEMEEN
Art. 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
De voorwaarden hebben betrekking op alle overeenkomsten welke tussen Decolights en diens wederpartij

c. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of
afvoer van materialen en werktuigen;
d. electriciteit en water.

tot stand zijn gekomen dan wel tot stand gaan komen,
tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is vastgelegd.

Art. 10 Intellectueel eigendom / Auteursrecht
Tekeningen, ontwerpen, technische beschrijvingen en berekeningen die door Decolights v.o.f. vervaardigd zijn, blijven
ook eigendom van Decolights v.o.f. (I.E.).

Opdrachtgever is niet gerechtigd een vergoeding te vra-

Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of wor-

gen aan opdrachtnemer voor in art. 5 genoemde zaken.

den getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te

Decolights is niet gebonden aan de algemene voor-

verkrijgen of een vergelijkbaar eindresultaat.

waarden van de wederpartij tenzij deze door

Indien de opdrachtgever zelf zorg draagt voor de levering

Decolights uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde

als diens intellectueel eigendom nimmer worden gekopieerd

onderdelen van het werk, is deze zelf aansprakelijk indien

of anderszins worden vermenigvuldigd of nagebootst door

Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst

dit niet of niet tijdig geschiedt.

tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.

Ook mogen ontwerpen van Decolights v.o.f., aangemerkt

derden. Voorgaand op straffe van een dwangsom per
uitgevoerd ornament / feestverlichtings-object met een

Art. 6 Meer- minderwerk

minimum van € 750,= / voorts € 85,= per stuk.

Door een mondelinge of schriftelijke verstrekking van

Het werk omvat uitsluitend de in de offerte gespecificeerde

Op de door Decolights v.o.f. uitgebrachte offertes is Wet-

een opdracht aan Decolights is de opdrachtgever ge-

werkzaamheden. De kosten van noodzakelijk meerwerk zijn

artikel 1019 van toepassing nader te behandelen in art. 10

houden aan de algemene voorwaarden van Decolights.

voor rekening van de opdrachtgever.
Meerwerk zal worden berekend op basis van gebruikte

Art. 11 Betaling

Opdrachtgevers zijn verenigingen, overheden, onder-

materialen en gewerkte uren.

1. Betaling dient te geschieden binnen de betreffende

nemingen of particulieren. Bij overeenkomsten met parti-

Het artikel 7A:1646BW is hierop niet toepasbaar.

culieren gelden deze voorwaarden niet. Hierbij gelden
de wettelijke rechten van de consument.

op de factuur bepaalde termijn welke ook met de
opdrachtgever is overeengekomen.

Art.7 Opschorting en intrekken
Indien de opdrachtgever de aanschaf of uitvoering tijdelijk

2. Opdrachtnemer is gerechtigd indien de betaling van de
factuur niet binnen de gestelde termijn is ontvangen

Art. 2 Offerte

opschort dan wel geheel intrekt op grond van een niet aan

aan de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening

Offertes worden schriftelijk uitgebracht en gelden voor

de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak, is de opdracht-

te brengen, gerekend vanaf de op de factuur vermelde

minimaal 30 dagen. De geldigheidsduur van de offerte

nemer gerechtigd tot vergoeding van geleden schade.

kan in overleg met de opdrachtgever worden verlengd.

De offertes van Decolights worden gedateerd en deze

datum.
3. Na deugdelijke in gebreke stelling is de opdrachtnemer

Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt is hij verplicht

gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom en rente

tot overname van de hiervoor reeds ingekochte materialen

om, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door

datum is van toepassing op hetgeen in deze algemene

of diensten tegen kostprijs. Opdrachtnemer is verplicht een

de niet tijdige betaling veroorzaakt , te vorderen.

voorwaarden is bepaald.

gedateerde nota te overleggen.

Hieronder zijn tevens begrepen de kosten van de ad-

Alle in deze offerte vermelde bedragen zijn exclusief

Opdrachtnemer is gerechtigd de nakoming van haar

caat, de deurwaarder en het incassobureau.

het percentage voor BTW, tenzij anders vermeld.

prestatie op te schorten of in te trekken indien er gegronde
vrees bestaat dat niet of niet tijdig aan haar verplichtingen

Art. 3 Algemene voorwaarden opdrachtgever

zal voldoen.

4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de
hoofdsom met een minimum van € 125,=
5. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar
wanneer de opdrachtgever in verzuim / gebreke is.

Eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever laten echter de toepasselijk-

Art. 8 Klachten en garantie

Art. 12 Ontbinding

heid van de voorwaarden van de opdrachtnemer

Opdrachtgever dient binnen 8 dagen na levering van goede-

Indien één der partijen in gebreke blijft nadat deze in ge-

onverlet.

ren of diensten deze te inspecteren en eventuele defecten

breke is gesteld door de wederpartij, dan is deze laatste

of gebreken schriftelijk te melden aan de opdrachtnemer.
Algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing
op de daarvoor bestemde / bepaalde opdracht.

gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
Het recht tot ontbinding van de overeenkomst bestaat in

Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld eventuele

ieder geval indien de wederpartij:

defecten of gebreken te kunnen controleren.

>In staat van faillissement geraakt.

Art. 4 Verplichtingen van de opdrachtnemer

>Surséance van betaling- of schuldensanering aanvraagt.

Opdrachtnemer verplicht zich tot het opgedragen werk

Opdrachtnemer vermeldt in haar offerte de garantietermijn

volgens de wettelijke bepalingen en volgens de over-

van de te leveren goederen en/of diensten en is daaraan

>Zijn ondercurratele-stelling wordt verlangd / aangevraagd.
>Er enig beslag op diens zaken of vorderingen wordt gelegd.

eenkomst, uit te voeren.

gehouden jegens de opdrachtgever.

Bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van de onder-

Art. 5 Verplichtingen van de opdrachtgever

Opdrachtnemer verplicht zich zaken te vervangen of aan te

De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer

passen zoals is overeengekomen in de offerte.

neming van de opdrachtgever.

op tijd kan beschikken over:
a. de voor opzet van het werk benodigde gegevens en

Art. 13 Eigendomsvoorbehoud
De opdrachtnemer behoudt zich het eigendom voor

Art. 9 Aansprakelijkheid

van de geleverde goederen of diensten totdat de op-

goedkeuringen ( zoals vergunningen, ontheffingen en

Opdrachtnemer is niet verplicht geleden bedrijfs- en/of

drachtgever volledig aan zijn verplichtingen heeft

beschikkingen enz.);

gevolgschade van een opdrachtgever, niet zijnde consu-

voldaan.

b. het terrein en/of ruimte waar het werk moet worden
uitgevoerd;

ment, te vergoeden voor een hoger bedrag dan het bedrag
waarvoor deze wettelijk is verzekerd volgens diens
B.A.-verzekering

