
ALGEMENE VOORWAARDEN EUROPARTS ZWEMBADEN V.O.F. 
 
 
 
Artikel 1. Algemeen  

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van en alle overeenkomsten door Europarts 
Zwembaden V.O.F. (gevestigd te Olen 4, 5694NP, Son en Breugel) voor zover hiervan door 
opdrachtnemer/opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.  

2. 2. In onze voorwaarden wordt de aanbieder/verkoper gedefinieerd als opdrachtnemer, zijn wederpartij als 
opdrachtgever.  

 
Artikel 2. Offertes  

1. Alle offertes of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders uitdrukkelijk is afgesproken.  
2. Elke aanbieding of offerte is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en 

gedurende normale werkuren.  
3. Indien de opdracht voor het werk niet aan opdrachtnemer wordt gegund, heeft opdrachtnemer het recht om alle 

kosten voor het maken van een offerte te factureren aan opdrachtgever.  
 
Artikel 3. Overeenkomst  

1. Een overeenkomst komst uitsluitend tot stand door de schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer, door betaling van 
een (aan-)betaling / 1e termijnbedrag of door feitelijke uitvoering door opdrachtnemer van de opdracht.  

2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet 
dan nadat en voor zover door hem schriftelijk zijn bevestigd.  

3. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer in overleg, al dan niet schriftelijk is vastgelegd, 
met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging 
uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt aangeleverd en/of aangebracht dan wel boven de in het contract of de 
opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgestelde werkzaamheden wordt gepresteerd. Opdrachtnemer is gerechtigd 
meerwerk apart in rekening te brengen aan opdrachtgever.  

 
Artikel 4. Prijzen  

1. De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering 
vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af-fabriek op datum van de aanbieding, tenzij anders is 
overeengekomen. Onder fabriek wordt verstaan het adres van de opdrachtnemer.  

2. Indien na datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren, zoals lonen, grondstoffen, 
inkoopmaterialen etc. een verhoging ondergaan, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs 
dienovereenkomstig te verhogen.  

3. Extra bewerkelijke delen en wijzigingen of veranderingen door opdrachtgever aangegeven, zijn in principe voor 
opdrachtgever. Zie hiervoor de bepaling over meerwerk Art.3 lid 3.  

4. De emballage is niet in de prijs inbegrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Emballage wordt niet 
teruggenomen.  

 
Artikel 5. Tekeningen, berekeningen, gereedschappen e.d.  

1. In catalogussen, brochures, afbeeldingen, tekeningen e.d. vermelde gegevens en prijzen zijn slecht bindend indien en 
voor zover deze uitdrukkelijk door partijen zijn opgenomen in een door hen ondertekend contract of een door de 
opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.  

2. De door opdrachtnemer uitgebrachte offerte, evenals de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, 
berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven eigendom, ongeacht of 
daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De informatie die ten grondslag ligt aan de fabricage- en 
constructiemethoden, producten e.d. blijft exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook al zijn daarvoor kosten 
in rekening gebracht. Alleen met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer wordt e.e.a. gekopieerd, aan derden 
getoond, bekend gemaakt of gebruikt.  

 
Artikel 6. Levertijd, levering en risico  

1. De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen en is nimmer bindend tenzij een genoemde termijn 
uitdrukkelijk en schriftelijk als fataal is gekwalificeerd.  

2. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt levering af magazijn opdrachtnemer. Tijdstip van levering is het moment 
van aflevering bij opdrachtgever.  

3. Direct nadat product als geleverd geldt draagt opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan 
of door het product mocht ontstaan, behouden voor zover aan grove schuld van de opdrachtnemer te wijten.  

 
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud  

1. Opdrachtnemer blijft eigenaar van alle geleverde producten en dienst ongeacht de levering aan opdrachtgever, totdat 
alles wat door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is uit hoofde van leveringen en werkzaamheden, 
inclusief rente en kosten, volledig aan opdrachtgever is voldaan.  

2. Indien opdrachtgever in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen tekortschiet of opdrachtnemer goede gronden 
heeft te vrezen dat hij in die verplichting te kort zal schieten, is opdrachtnemer gerechtigd de onder 
eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen.  

3. Na terugneming zal opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaard, tot een maximum van de 
oorspronkelijke koopprijs verminder met de kosten die opdrachtnemer heeft moeten maken voor de terugneming.  

 
Artikel 8. Betaling  

1. Betaling dient te geschieden 14 dagen na factuurdatum zonder korting of verrekening, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen.  

2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zekerheid in de vorm van een aanbetaling, waarborg en/of 
bankgarantie te verlangen.  



3. Bij overschrijding van enige betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling 
is vereist en is opdrachtgever vanaf dat moment een rente verschuldigd conform wettelijke rente, ook indien uitstel 
van betaling wordt overeengekomen  

4. Indien opdrachtnemer overgaat tot invordering van enige verschuldigd bedrag dan is opdrachtgever aan 
opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd voor alle te maken kosten, welke kosten gefixeerd zullen worden 
overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en minimaal € 250,00 zullen bedragen, 
e.e.a. onverminderd de wettelijke proceskosten welke de rechte zal opleggen indien het tot een gerechtelijke 
procedure dient te komen.  

5. De door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en 
vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, ook als opdrachtgever vermeldt dat de voldoening 
betrekking heeft op een andere factuur.  

 
Artikel 9. Garantie en klachten  

1. Opdrachtnemer staat in voor een goede, deugdelijke en vakbekwame uitvoering van een aangenomen opdracht ten 
aanzien van de constructie en materiaal. Op alle geleverde zaken geldt de van toepassing zijnde fabrieksgarantie. De 
duur van de garantie op montagewerkzaamheden bedraagt 12 maanden bij normaal gebruik. De garantie houdt in dat 
opdrachtnemer naar haar keuze voor haar rekening de zaken zal herstellen of de zaken zal vervangen. Alle 
vervangen zaken worden eigendom van opdrachtnemer.  

2. De garantie is niet van toepassing indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig 
of onoordeelkundig gebruik, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand of waterschade, de normale 
slijtage, of indien de zaken door anderen dan opdrachtnemer zijn gewijzigd of worden onderhouden.  

3. Aanspraken uit hoofde van garantie moeten binnen de gestelde termijn schriftelijk worden ingediend met vermelding 
van de van de aard van het gebrek. Opdrachtnemer moet in de gelegenheid worden gesteld worden gesteld zich ter 
plaatse van het gebrek op de hoogte te stellen.  

4. Klachten dienen uiterlijk 8 dagen na de ontdekking schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld.  
 
Artikel 10 Aansprakelijkheid  

1. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is opdrachtnemer slechts aansprakelijk 
voor vervangende schadevergoeding, behalve indien schade het gevolg is van ernstige schuld of grove nalatigheid 
van opdrachtnemer. De term vervangende schadevergoeding houdt in dat opdrachtgever enkel gehouden is de 
waarde van de achtergebleven prestatie te vergoeden.  

2. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen 
aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade wegens 
gederfde winst.  

 
Artikel 11 Overmacht, opschorting en ontbinding.  

1. Geen der partijen is verplicht tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van 
overmacht.  

2. Onder overmacht wordt in deze verstaan elke van de wil van de opdrachtgever of opdrachtnemer onafhankelijke 
omstandigheid, ook als was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst blijvend of tijdelijk 
verhinderd, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, 
brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van opdrachtnemer of leveranciers.  

3. Indien de overmacht de verplichting langer dan 2 maanden opschort, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst 
te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.  

4. In het algemeen is opdrachtnemer verder nog gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden indien de 
opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst of deze 
algemene voorwaarden mocht voorvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of 
onder curatele toekomende rechten. In de voornoemde gevallen is elke vordering van opdrachtnemer op 
opdrachtgever terstond en geheel opeisbaar.  

 
Artikel 12 Gebruik Installaties  

1. Opdrachtgever dient zich te houden aan de voorschriften van opdrachtnemer betreffende het gebruik van 
installaties/producten. Eventuele schade die het gevolg is van het vroegtijdig in gebruik nemen van de 
installatie/producten zijn voor rekening van de opdrachtgever.  

 
Artikel 13 Toepasselijk recht  

1. Op alle offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan door de opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht 
van toepassing.  

 
Artikel 14. Bevoegde rechter  

1. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de terzake bevoegde burgerlijke rechter.  
 
 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s Hertogenbosch 


