Hoveniersbedrijf Herman de Vries
Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al en overeenkomsten hoe dan ook genaamd door
Hoveniersbedrijf Herman de Vries, Herman de Vries gevestigd te Luxwoude.
Artikel 2 Geldigheid

voor de

2.1 Uitsluitend voor zover aanbiedingen en/of offertes schriftelijk door de Vries zijn bevestigd,zijn deze
Vries bindend.
2.2 Aan eigenschappen, maten gewichten alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen
De Vries bij
de aanbieding verstrekt, kunnen door de opdrachtgever geen rechten worden ontleend
tenzij niet te goeder
verstrekt

Artikel 3 Kwaliteit
3.1 Geringe afwijkingen in kwaliteit kleur,soort of ondergeschikte veranderingen in ontwerp, geven
geen reden tot
ontbinding en/of schadevergoeding.
Artikel 4 Wijziging van de opdracht
4.1 Later wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht,die hogere kosten veroorzaken,worden aan de
opdrachtgever doorberekend ook indien vooraf een vast bedrag is overeengekomen
4.2 Indien voorhanden is de opdrachtgever gehouden zonder enige vergoeding daarvoor te kunnen
verlangen
water en elektriciteit alsmede opslagruimte aan de Vries ter beschikking te stellen.
Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1 Aansprakelijk uit hoofde van welke schade dan ook is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van
de
opdracht.
5.2 De Vries is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van diens ondergeschikten en/of
door hem
ingeschakelde derden, behoudens in geval van opzet of grove schuld
5.3 Alle aanspraken van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook vervallen binnen 1 jaar na het moment
waarop
opdrachtgever daarmee bekend werden of hadden kunnen zijn.
Artikel 6 Betalingen
6.1 Betalingen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
6.2 Iedere verrekening of opschorting is daarbij uitgesloten.
6.3 Bij het uitblijven van tijdige betaling is opdrachtgever is opdrachtgever zonder nadere
ingebrekestellingonverminderd het recht van De Vries op vertragingsrente - buitenrechtelijke
kosten die 15% van de hoofdsom
bedragen met een minimum van € 50,Artikel 7 Geschillen

rechter

7.1 Alle geschillen van welke aard dan ook zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde
binnen het arrondissement Leeuwarden.
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