
ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle 
overeenkomsten van M de Rooij Soundservice gevestigd te Werkendam hierna te noemen de gebruiker. De 
opdrachtgever/koper/huurder zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij. Anders luidende 
voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide 
partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren 
en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als 
instemming met de toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van 
deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Overeenkomsten en 
aanvullingen/wijzigingen daarop worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend. 

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN EN PRIJZEN 
1. Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een 
offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het 
recht het aanbod binnen vijf dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 
2. De omvang van de verplichtingen van de gebruiker wordt uitsluitend bepaald door de orderbevestiging, tenzij 
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Na acceptatie van de aanbieding door de wederpartij zal de 
gebruiker de opdracht schriftelijk bevestigen. De overeenkomst is voor de gebruiker eerst bindend, indien wederpartij 
de schriftelijke bevestiging voor akkoord ondertekend aan de gebruiker heeft geretourneerd. 
3a. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de bestelde 
zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, 
arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te 
berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden 
uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in 
rekening te brengen, dan wel het bepaalde in de vorige zin toe te passen. 
b. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt 
dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend/in 
rekening gebracht. Bij prijsverhogingen op kortere termijn is die wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 
4. Alle prijsopgaven en de prijzen die in rekening gebracht worden zijn exclusief BTW en luiden in Nederlandse 
Gulden of in Euro, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken. 

ARTIKEL 3: INSCHAKELING DERDEN 
De gebruiker is bevoegd ter uitvoering van het over eengekomene derden in te schakelen.
Indien de opdracht met zich meebrengt dat de gebruiker met meerdere derden dient samen te werken, heeft de 
wederpartij de verplichting om in overleg en met instemming van de gebruiker een leider onder hen aan te stellen, 
alsmede een onderlinge taakverdeling te bepalen. De wederpartij kan deze bevoegdheid in overleg met de gebruiker 
en afhankelijk van de instemming van de gebruiker, aan hem delegeren.

 ARTIKEL 4: LEVERING/VERRICHTE WERKZAAMHEDEN 
1. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen nimmer worden 
beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering/beëindiging van 
de werkzaamheden dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. 
2. Bij levering/verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering/fase als een afzonderlijke transactie 
beschouwd. 
3. Indien het niet mogelijk blijkt de goederen aan de wederpartij te leveren, behoudt de gebruiker zich, 
nadat hij de wederpartij in gebreke heeft gesteld, en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is 
verstreken, het recht voor de zaken/materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn 
aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Het voorafgaande laat de verplichting 
van de wederpartij de overeengekomen koopprijs te voldoen onverlet. 
4. Levering geschiedt éénmalig op een door de wederpartij opgegeven adres ook al zijn de bestelde zaken 
door de wederpartij bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd. De wederpartij 
staat alsdan in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is 
verantwoordelijk voor de uitlading/lossing. 
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