Algemene voorwaarden EKK Colourful Landscaping
Artikel 1 Algemeen
1.Definities:
Schetsontwerp: voorbereidend ontwerp tot het Eindontwerp.
Eindontwerp: uiteindelijke ontwerp.
2.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en
overeenkomst tussen de eenmanszaak ‘EKK Colourful Landscaping` welke wordt
gedreven voor rekening van E.M. Koopman-Kuipers, gevestigd te (8434 NS) Sint
Baronstraat 7, Waskemeer, hierna te noemen “Gebruiker”, en de ”Opdrachtgever”,
waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van
deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.
3.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten
met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden
betrokken.
Artikel 2 Offerte en prijzen
1.De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld. Alle
offertes zijn gedurende 30 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders
blijkt.
2.Schetsontwerp en Eindontwerp worden eventueel apart geoffreerd en gefactureerd.
3.Op verzoek van Opdrachtgever kan Gebruiker advieskosten met betrekking tot het
toezicht op de uitvoering van het ontwerp in rekening brengen.
Artikel 3 Meerwerk
1.Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De
kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de Opdrachtgever.
2.Gebruiker werkt tegen een vooraf vastgesteld tarief. Indien Opdrachtgever, nadat
het Schetsontwerp of Eindontwerp is goedgekeurd, nog wijzigingen wenst aan te
brengen in het ontwerp of in de eisen die hij aan de tuin stelt, worden de daarvoor
nodige werkzaamheden op nacalculatie in rekening gebracht.
3.Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, wordt gewijzigd kan het
oorspronkelijk overeengekomen bedrag en de termijn van uitvoering worden
gewijzigd.
Artikel 4 Terbeschikkingstelling gegevens
1.De Opdrachtgever stelt de voor de opdracht benodigde gegevens, documentatie en
andere informatie tijdig ter beschikking aan Gebruiker en staat in voor de juistheid en
volledigheid hiervan. Wanneer Opdrachtgever aan deze verplichting niet voldoet dan
zullen de extra kosten die hieruit voorvloeien ten laste van de Opdrachtgever komen.
2.De uitvoeringstermijn van de opdracht vangt pas aan wanneer deze gegevens aan
Gebruiker ter beschikking zijn gesteld.
Artikel 5 Derden
1.Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden, Gebruiker is niet aansprakelijk voor het handelen van deze derden.
2.Gebruiker wordt geen partij bij de overeenkomst tussen Opdrachtgever en de
eventueel in te schakelen hovenier.
3. De toepasselijkheid van artikel 7:404 wordt nadrukkelijk uitgesloten.
Artikel 6 Uitvoering overeenkomst
1.Gebruiker vervaardigt allereerst een Schetsontwerp. Aan de hand hiervan kan
Opdrachtgever zijn wensen aangeven. Schetsontwerpen worden niet geleverd aan
de Opdrachtgever en tevens kunnen aan het Schetsontwerp geen rechten worden
ontleend.
2.Aan de hand van het Schetsontwerp en de daarna kenbaar gemaakte wensen
maakt de Gebruiker haar Eindontwerp.
3.Opdrachtgever dient het Schetsontwerp schriftelijk goed te keuren. Gebruiker werkt
het Schetsontwerp pas uit tot een Eindontwerp wanneer Opdrachtgever zijn
goedkeuring heeft gegeven aan het Schetsontwerp.
4.Wanneer Opdrachtgever geen reactie heeft gegeven binnen 14 dagen na levering
van het Schetsontwerp of het Definitief ontwerp dan wordt het ontwerp geacht te zijn
goedgekeurd.
Artikel 7 Opschorting, ontbinding
1.Gebruiker is in ieder geval bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te
schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
- de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet
tijdig nakomt, of Gebruiker goede grond heeft te vrezen dat deze niet nagekomen
gaan worden in de toekomst;
- Indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van
Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk
overeengekomen condities zal nakomen;
2.Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker
gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor
direct en indirect ontstaan.
Artikel 8 Annulering
1.Indien de Opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij
verplicht de door de Gebruiker reeds bestede uren te vergoeden, daarnaast is
Opdrachtgever verplicht één derde deel van de totaal geoffreerde prijs als
annuleringskosten te voldoen.
2.Wanneer Opdrachtgever besluit om na levering van het Schetsontwerp geen
Eindontwerp te laten vervaardigen door Gebruiker dan wordt dit als een annulering
beschouwd en zijn de kosten als bedoeld in artikel 8 lid 1 verschuldigd.
Artikel 9 Overmacht

1.Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de
Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder
overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop
Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is haar
verplichtingen na te komen.
2.Onder overmacht wordt tevens verstaan ziekte van Gebruiker: Gebruiker is in
persoon onmisbaar in de uitvoering van de overeenkomst.
3.Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen is Gebruiker gerechtigd om het
reeds nagekomen separaat te factureren.
Artikel 10 Betaling
1.Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de
Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente
verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de
wettelijke rente verschuldigd is.
2.Opdrachtgever is 20 % incasso- of administratiekosten verschuldigd over het
factuurbedrag met een minimum van € 70,-- per factuur.
3.In het geval dat Opdrachtgever een consument is gelden de wettelijke tarieven.
4.De Opdrachtgever is niet gerechtigd enig aan Gebruiker verschuldigd bedrag te
verrekenen met bedragen die de Gebruiker aan de Opdrachtgever verschuldigd is.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
1.Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of
andersoortige stagnatie.
2.Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Gebruiker in ieder geval beperkt tot maximaal de
factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
3.De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag
der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
4.De maten en schalen die door Gebruiker in haar ontwerpen worden gehanteerd
worden uitsluitend bij benadering aangegeven. Gebruiker is in geen geval
aansprakelijk voor afwijkende maten.
Artikel 12 Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de
oorzaak aan anderen dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
Artikel 13 Intellectuele eigendom
1.Alle rechten van intellectueel eigendom op alle krachtens de overeenkomst
ontwikkelde of ter beschikking gestelde ontwerpen, materialen, adviezen (zoals,
maar niet beperkt tot, schetsen, werktekeningen, modellen, foto’s, illustraties alsmede
voorbereidend materiaal daarvan) alsmede de website van Gebruiker berusten bij
Gebruiker. Het is Opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan de ontwerpen,
producten, materialen, verstrekte documentatie en/of informatie van de website te
verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker.
2.Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar
gebruiksrecht met betrekking tot het intellectueel eigendom in overeenstemming met
het beoogde gebruik voor de duur van de Overeenkomst een en ander nadat de
Opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens de Gebruiker heeft voldaan.
3.Het is Opdrachtgever niet toegestaan een buitenruimte, uitgevoerd naar het tot
stand gebrachte ontwerp, de tekeningen en andere werken van Gebruiker of in
onderdelen daarvan in herhaling tot stand te brengen of gelegenheid te bieden deze
tot stand te brengen, zonder uitdrukkelijke toestemming van Gebruiker.
4.Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten of
andere rechten van intellectueel eigendom uit de schetsen en ontwerpen te
verwijderen of te wijzigen.
5.Gebruiker mag de geleverde schetsen en ontwerpen en ander geleverd werk
gebruiken ten behoeve van haar eigen publiciteit of promotie.
6. Opdrachtgever is niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de uitvoering
van het ontwerp zonder toestemming van Gebruiker. Gebruiker behoudt te allen tijde
het recht zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting
van het werk, welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of goede naam van
de maker of aan haar waarde in deze hoedanigheid.
7.De Opdrachtgever is verplicht het ontwerp overeenkomstig het advies en de
bedoeling van de Gebruiker te (laten) uitvoeren.
8.De Opdrachtgever stelt de Gebruiker in de gelegenheid zich er van te vergewissen
dat de uitvoering van het ontwerp geschiedt in overeenstemming met zijn advies en
bedoeling. De opdrachtgever wijkt niet af van het advies en de bedoeling dan na
overleg met de Gebruiker.
Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt
beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag
wordt uitgesloten. Partijen kiezen domicilie in het Arrondissement Leeuwarden.

