ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN AA SCHROEFPALEN d.d. MEI 2015
1. Algemeen.
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt onder opdrachtgever verstaan eenieder met wie AA een overeenkomst tot aanneming van werk aangaat,
strekkende tot het door ons in opdracht
vervaardigen van schroefpalen.
1.2. Bij de aanvaarding respectievelijk de uitvoering
van de opdracht verklaart opdrachtgever dat hij bekend is met de inhoud van deze voorwaarden en
met de inhoud van de door AA gehanteerde uitvoeringscondities, en dat hij daarmee onverkort akkoord
gaat. Alle door opdrachtgever gestelde voorwaarden
of leveringsvoorwaarden van opdrachtgever die
met deze voorwaarden en de uitvoeringscondities
niet overeenkomen, zijn op de aan ons verstrekte
opdracht niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door AA zijn aanvaard. Een door
AA aanvaarde afwijking van haar voorwaarden geldt
alleen voor de opdracht ten aanzien waarvan zij is
overeengekomen.
1.3. Naast deze algemene voorwaarden en de uitvoeringscondities van AA zijn van toepassing de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV). Indien onderdelen van
deze algemene voorwaarden, uitvoeringscondities,
en/of UAV onderling tegenstrijdig zijn, geldt ter zake
de navolgende rangorde: overeenkomst,
uitvoeringscondities, algemene voorwaarden, UAV.
1.4. Opdrachtgever is gehouden de hem toegezonden offerte respectievelijk de hem toegezonden opdrachtbevestiging ongewijzigd en ondertekend aan
AA te retourneren, onverminderd de toepasselijkheid
van deze voorwaarden en de door AA gehanteerde
uitvoeringscondities voor zover ondertekening en
terugzending door opdrachtgever achterwege blijft.
2. Levering.
2.1. De aan het product ‘af fabriek’ te stellen eisen zijn
vastgelegd in het KOMO productcertificaat van de
aldus gecertificeerde betonmortel- respectievelijk
wapeningproducenten.
2.2. De door AA opgegeven aanvangsdatum en
uitvoeringsduur zijn te allen tijde richttijden, welke
richttijden AA zal trachten na te komen. Afwijkingen hierop, al dan niet veroorzaakt door onwerkbare werkdagen, dienen evenwel onverkort door opdrachtgever geaccepteerd te worden, onder afstand
van elk recht op boete dan wel schadevergoeding of
vergoeding van kosten.
3. Oplevering.
3.1. Ingeval niet tot de opdracht van AA behoort het
akoestisch doormeten van de in de grond gevormde
palen, wordt het werk vóór de afvoer van het materieel door de AA verantwoordelijke op de bouwplaats schriftelijk gereed gemeld, en geldt het werk
naar de bepalingen van de overeenkomst te zijn
uitgevoerd, en aldus te zijn opgeleverd. Het (eventuele) doormeten van de palen door of namens
opdrachtgever dient te zijn geschied binnen 7 werkdagen na het gereedkomen van de werkzaamheden,
bij gebreke waarvan geldt dat AA deugdelijk heeft
gepresteerd.
3.2. Ingeval tot de opdracht van AA behoort het (in
fases) akoestisch doormeten van de palen, is het (aldus gefaseerde) werk eerst na het bekend worden
van de schriftelijke resultaten van de akoestische
meting, waaruit blijkt dat geen sprake is van onvolkomenheden, (gefaseerd) opgeleverd.
3.3. Tenzij anders is overeengekomen geldt geen onderhoudstermijn. Na de (deel)oplevering(en) van het
werk als bedoeld in de voorafgaande artikelen is AA
niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen in
en/of schade aan de palen.

4. Prijzen.
4.1. Alle bedragen zijn exclusief de op dat moment
geldende O.B., tenzij de O.B.-verleggingsregeling
van toepassing is. Deze bedragen zijn voorts exclusief andere heffingen bij of van overheidswege. Alle
bedragen zijn gebaseerd op de datum van de aanbieding geldende materiaal- en loonkosten en huurtarieven, en zijn vast tot maximaal 14 dagen na de
datum van de aanbieding. Indien tussen de datum
van de offerte en de opdracht meer dan 14 dagen
zijn verstreken is AA gerechtigd om eventuele prijsstijgingen door te rekenen.
5. Betaling.
5.1. Facturatie geschiedt direct na de gereed melding van de werkzaamheden. Ook ingeval betaling
in termijnen is overeengekomen, en onverminderd het recht om vooruitbetaling dan wel betaling
direct voorafgaande aan de oplevering te verlangen,
dient betaling middels feitelijke bijschrijving op de
bankrekening van AA telkens te geschieden uiterlijk
binnen 14 dagen na factuurdatum. Na verloop van
deze termijn wordt opdrachtgever geacht in verzuim te zijn, en heeft AA aanspraak op vergoeding
van rente tegen het wettelijk percentage met ingang
van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten
geschieden.
5.2. Indien opdrachtgever in gebreke is het verschuldigde bedrag aldus te betalen, is AA gerechtigd het
bedrag met buitengerechtelijke kosten te verhogen. Deze buitengerechtelijke kosten worden als
geconvenieerde boete vastgesteld op 15% van het
verschuldigde bedrag, en worden aldus vergoed,
tenzij deze kosten meer hebben belopen, in welk
geval de werkelijk kosten worden vergoed. Indien
na verloop van twee weken sedert de dag waarop
betaling had dienen te geschieden, deze betaling
nog niet heeft plaatsgevonden en een door AA verzonden schriftelijke aanmaning na verloop van een
termijn van 2 dagen evenmin tot deze betaling heeft
geleid, wordt het in het voorgaande lid bepaalde
percentage met 2 verhoogd.
5.3. Bij het niet-nakomen van betalingsverplichtingen
is AA te allen tijde gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten totdat betaling is ontvangen,
waarna de betreffende werkzaamheden zo nodig opnieuw worden ingepland, welke opschorting ook heeft te gelden voor andere werken die
voor opdrachtgever zijn of worden uitgevoerd.
De daaruit voortvloeiende schade en/of kosten
komen voor rekening van opdrachtgever.
5.4. Cessie van vorderingen die AA verkrijgt, wordt
geacht te zijn toegestaan over het gedeelte dat niet
op de G-rekening van AA dient te worden overgemaakt.
5.5. Alle door AA aan opdrachtgever geleverde
zaken, gelijk alle zaken bestemd voor verwerking in
het werk, blijven eigendom van AA totdat alle door
opdrachtgever verschuldigde bedragen volledig en
zonder verrekening aan AA zijn betaald. Opdrachtgever is niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van
zaken waarop genoemd eigendomsvoorbehoud
rust en zal de belanghebbende, waaronder de
rechtsverkrijgende, van die beschikkingsonbevoegdheid onverwijld in kennis stellen.
6. Overmacht.
AA is niet gehouden haar verplichtingen uit de
overeenkomst na te komen, indien de nakoming
onmogelijk wordt gemaakt door overmacht. Onder
overmacht wordt verstaan elke buiten de macht van
AA gelegen omstandigheid, waaronder wordt begrepen doch niet uitsluitend de terrein- en/of bodemgesteldheid, onwerkbaar weer, oproer, molest en
stakingen in haar bedrijf en/of in bedrijven van haar
onderaannemers, leveranciers en/of producenten,
en vertraging in door opdrachtgever of derden uit
te voeren werkzaamheden of leveringen buiten

verantwoordelijkheid van AA. Ingeval sprake is van
overmacht tracht AA met opdrachtgever hiervoor
een wederzijds acceptabele oplossing te bereiken.
Een situatie van overmacht schort slechts de verplichtingen van partijen op.
7. Tekortkomingen, aansprakelijkheid.
7.1. Opdrachtgever is verplicht elke tekortkoming in
de kwaliteit als bedoeld in artikel 2.1. van deze voorwaarden dan wel elke tekortkoming in hoeveelheid
of afmeting van de in de grond gevormde palen
terstond nadat hem van deze tekortkoming is gebleken of hem redelijkerwijs had behoren te blijken,
aan AA te melden per telefax of aangetekende brief.
Overige onvolkomenheden dienen binnen 7 dagen
na de schriftelijke uitslag van de akoestische meting,
onder bijvoeging van bewijsmiddelen, per telefax of
aangetekende brief te worden gemeld, bij gebreke
waarvan elke aanspraak ter zake onvolkomenheden,
die bij een nauwgezette keuring redelijkerwijs vastgesteld had behoren te worden, komt te vervallen.
AA is te allen tijde gerechtigd een rapport door
deskundigen op te laten maken ter nadere beoordeling van de gestelde onvolkomenheden, hetgeen
geschiedt op kosten van ongelijk.
7.2. Ingeval de palen niet voldoen aan de overeenkomst en AA daarvan het verwijt treft, en de onvolkomenheden zijn gemeld binnen de in het vorige lid
genoemde termijnen, dient AA door opdrachtgever
te allen tijde in de gelegenheid te worden gesteld
de onvolkomenheden in haar werk te herstellen
door het bijboren van een voldoende aantal mortelschroefpalen op kosten van AA, zonder dat AA
uit hoofde van welke grondslag ook aansprakelijk
is of kan worden gesteld voor (stagnatie)schade en
overige kosten. Opdrachtgever aanvaardt dat AA niet
aansprakelijk is voor onvolkomenheden in palen die
alleen of in hoofdzaak verband houden met de aard
en samenstelling van de ondergrond. AA beperkt
haar aansprakelijkheid, uit welke hoofde ook, te allen
tijde tot het bedrag van de aannemingssom, met een
maximum van € 68.000,00, daaronder begrepen de
kosten van voornoemd bijboren.
7.3. Elke rechtsvordering respectievelijk vorderingsrecht vervalt na verloop van 1 jaar na de oplevering
als bedoeld in artikel 3 van deze voorwaarden.
7.4. Opdrachtgever is te allen tijde verplicht AA op
eerste verzoek te vrijwaren tegen elke aanspraak
die derden menen te hebben op AA dan wel haar
onderaannemer(s) en/of andere hulppersonen,
waarvoor AA ingevolge de overeenkomst niet
aansprakelijk is.
8. Beslechting van geschillen.
8.1. Beslechting van geschillen geschiedt geheel
overeenkomstig paragraaf 49 UAV, derhalve door arbitrage, onder uitsluiting van de bevoegdheid van de
burgerlijk rechter, zulks overeenkomstig de regelen
beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage
voor de bouw, zoals deze 3 maanden voor de totstandkoming van de overeenkomst luiden.
8.2. Op alle met AA gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9. Slotbepaling.
In geval van nietigheid en/of vernietigbaarheid van
een of meer van de bepalingen van deze algemene
voorwaarden dan wel de uitvoeringscondities zal
opdrachtgever geen aanspraak op nietigheid
en/of vernietigbaarheid van de gehele met AA
gesloten overeenkomst en/of vernietigbaarheid dan
wel nietigheid van het geheel van deze algemene
voorwaarden of uitvoeringscondities hebben. De
bepalingen van de algemene voorwaarden, de uitvoeringscondities respectievelijk de overeenkomst
zal/zullen in stand blijven voor zover zij niet nietig
dan wel niet vernietigbaar zijn.

