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ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden
artikel 1: algemeen
1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
My name is Bart, hierna te noemen: Leverancier, en een Afnemer waarop Leverancier deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

artikel 2: wijziging overeenkomst
1) Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in
onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of
inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Afnemer, van de
bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en /
of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen
oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen
bedrag worden verhoogd of verlaagd. Leverancier zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf
prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk
opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van
wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van
uitvoering.
2) Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is
Leverancier gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is
gegeven door de binnen Leverancier bevoegde persoon en de Afnemer akkoord is gegaan met
de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan
te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk
uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Leverancier op en is
voor de Afnemer evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in
gebreke te komen, kan Leverancier een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren,
indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor
de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

artikel 3: betaling en incassokosten
1) Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, welke ingaat op de
factuurdatum.
2) Indien de Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van
de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de
Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens
Rapport Voorwerk II. Indien Leverancier echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in
aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de
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Afnemer worden verhaald. De Afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente
verschuldigd.

artikel 4: eigendomsvoorbehoud
1) Alle door Leverancier in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van
Leverancier totdat de Afnemer alle verplichtingen uit de met Leverancier gesloten overeenkomst
(en) deugdelijk is nagekomen.
2) Door Leverancier geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen,
mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De
Afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden
of op enige andere wijze te bezwaren.
3) Voor het geval Leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft
de Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Leverancier
en door Leverancier aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de
eigendommen van Leverancier zich bevinden en die zaken terug te nemen.

artikel 5: uitwisseling van middelen en gegevens
1) Alle middelen en vertrouwlijke gegevens die tussen Leverancier en Afnemer worden
uitgewisseld als onderdeel van de overeenkomst, dienen enkel gebruikt te worden voor het
uitvoeren van de overeenkomst.
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