ALGEMENE VOORWAARDEN van STAALWOLF,
statutair gevestigd te Amsterdam, tevens handelend onder de namen: C.M.Kanbier, hierna te noemen:
opdrachtnemer verklaart dat, op elk(e) zowel mondeling als schriftelijk overeengekomen
contract/dienst/geleverde materialen/uitvoering en/of advies; hierna te noemen: het geleverde, de navolgende
voorwaarden van toepassing zijn op elke opdrachtgever/aannemer:
Aansprakelijkheid: Met betrekking tot geleverde van stalen objecten/interieur/constructie dient de
opdrachtgever/aannemer ten allen tijden zelf te beschikken over de daarvoor nodige middelen en deze
eigenhandig te bedienen. De op locatie vervaardigde objecten/interieur/constructies alsmede schade
veroorzaakt door gereedschapsmiddelen komen indien schade wordt berokkend op kosten van de
opdrachtgever. Objecten/interieur en -constructies die niet op locatie van opdrachtgever worden vervaardigt
maar in een daarvoor speciaal uitgeruste werkplaats vallen onder de verantwoordelijkheid van de
opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal zijnerzijds alle voor hem/haar zijnde veiligheidsmaatregelen nemen om
schade/ongeval/ziekte of letsel te voorkomen.
Opdrachtgever verplicht zich om dusdanige voorzieningen aanwezig te hebben dan wel maatregelen
getroffen hebben dat veilige werkomstandigheden aan opdrachtnemer gewaarborgd kunnen worden.
Niettemin is opdrachtnemer, in geval van schade aan materialen/constructiefouten niet méér verschuldigd
dan het herstellen van deze schade/fout tot een maximum van de eerder overeengekomen
opdrachtsom/factuur.
Betalingstermijn/Voorschotten: De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum tenzij anders in
tweevoud en getekend door beide partijen is overeengekomen. Vooruitbetaling(en) voor bijvoorbeeld
materiaalkosten of als zekerheid, worden vermeld en verrekend op het totaalbedrag op de eindfactuur.
Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen gezamenlijk een voorschotbedrag overeenkomen welke minimaal
25% van de totale aanneemsom inclusief materialen, reis- en verblijfkosten bedraagt. Van elke tussentijdse
betaling ontvangt opdrachtgever een betalingsbewijs van opdrachtnemer. Bij overschrijding van de
betalingstermijn en/of het niet nakomen van enige of gedeeltelijke betalingsverplichting wordt het
openstaand factuurbedrag direct opeisbaar. Staalwolf behoudt zich het recht voor om d.m.v. herinnering dan
wel directe incasso door derden het openstaand saldo te innen, waarbij bijkomende kosten voor rekening zijn
van opdrachtgever.
Eigendomsoverdracht: Eigendomsoverdracht en eigendomsvoorbehoud van een kunstwerk/constructie en
daarvoor gebruikte materialen gaat over van opdrachtnemer naar opdrachtgever door volledige betaling en
daardoor kwijting van het totale openstaand factuur saldo van de betreffende opdracht.
Rechten: Indien een overeenkomst evenals betaling door de opdrachtgever niet wordt nagekomen zal de
opdrachtnemer over kunnen gaan tot het terugnemen van de tot dan vervaardigde
objecten/interieur/constructies. Deze vallen tot het afronden van de overeenkomst onder eigendom van de
maker. Daarnaast wordt d.m.v. juridisch expertise gekeken naar verdere stappen. Indien nodig of gewenst
wordt er vooraf een overeenkomst gesloten m.b.t. de rechten van het ontwerp zelf.
Werkovereenkomst zonder begroting: Indien er geen duidelijk termijn is of door de opdrachtgever geen
duidelijk opdracht gegeven kan worden, dient er een schriftelijke of mondelinge afspraak gemaakt te worden
van het uurtarief. De opdrachtnemer houdt zelf de gemaakte uren bij. Over woon-werk uren en voorrijkosten
wordt vooraf aangegeven besproken. De opdrachtnemer kan ten alle tijden de stand van de uren opvragen.
Indien nodig en/of gewenst zullen opdrachtnemer en opdrachtgever tussentijds het geleverde werk evalueren.
Werkovereenkomst met begroting: Vooraf zal duidelijk moeten zijn of er spraken is van een definitieve
begroting of conceptbegroting. Indien er spraken is van een definitieve begroting en prijsafspraak zal de
opdrachtgever geen interventies kunnen doen zonder de begroting hierop aan te passen. Indien er spraken is
van een aanpassing van de begroting zal dit schriftelijk moeten worden vastgelegd. Bij een begroting vooraf
zal gelang de omvang van de opdracht en het budget altijd vooraf een voorschot betaald moeten worden door
de opdrachtgever gelijk 25% van de totale begrote man/materiaal kosten.
STAALWOLF, AMSTERDAM
C.M.Kanbier

