Algemene Voorwaarden CarpetCare Midden-Nederland
1.	De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van CarpetCare Midden Nederland aan de afnemer
behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk
schriftelijk overeenkomen. Wanneer inkoopvoorwaarden van
de opdrachtgever in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden
zijn alleen laatstgenoemde van kracht.
2.	Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die
door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er
voor in dat hij naar beste weten alle relevante informatie voor de
uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Offertes hebben een
geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
Aan offertes waarvan de geldigheidsduur is verstreken kunnen
op generlei wijze rechten aan worden ontleend.
3.	Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de
opdracht naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uit.
Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist,
heeft opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door
derden te laten uitvoeren. Indien door opdrachtnemer in het
kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de
locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen
locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4.	Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning kan worden
beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van
de omvang van de opdracht en de daaruit vloeiende werkzaamheden. Wanneer er sprake is van meerwerk zal opdrachtnemer
het meerwerk pro rata in rekening brengen, tenzij hier voortijdig
een separate en door opdrachtnemer geaccepteerde opdracht
voor is verstrekt.
5.	Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de
factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en opdrachtnemer
expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen. Na de
vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke en heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. Indien de
vervaldatum van een factuur is verstreken kan de opdrachtnemer bij dezelfde opdrachtgever haar (andere) opdrachten
opschorten totdat betaling is geschied. Bij niet-nakoming van
verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering
gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de
gerechtelijke als de buitenrechtelijke.
6.	Onvolkomenheden dan wel klachten over de verrichte werkzaamheden dienen bij constatering hiervan zo mogelijk per

eerste post, doch uiterlijk binnen één week, schriftelijk bij
opdrachtnemer te worden gemeld. De ingebrekestelling dient
een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming
te bevatten, zodat opdrachtnemer adequaat kan reageren.
7.	Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde eenzijdig
beëindigen. Voortijdige beëindiging dient gemotiveerd en
schriftelijk bevestigd te worden. Bij voortijdige beëindiging door
opdrachtgever heeft opdrachtnemer recht op compensatie van
het geoffreerde werk van tenminste 25% van het offertebedrag.
8.	Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen
in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitvoeren van opdrachten.
Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is
die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag.
Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het
bedrag van de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende
geval te verstrekken uitkering. In geen geval kan aanspraak
worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door
derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze
dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.
9.	Partijen zijn niet gehouden aan enige verplichting, indien zij
daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid
die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
hun rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene
voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer
niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ziekte en/of
arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
10.	Bij alle overeenkomsten voor bepaalde en onbepaalde duur
gelden in beginsel onderhavige algemene voorwaarden.
Dergelijke overeenkomsten zijn langlopende mantelcontracten
en/of ondernemingsbrede overeenkomsten. Enige afwijking
van deze algemene voorwaarden dient expliciet in een dergelijk
contract te worden vermeld en door contractanten te worden
bekrachtigd.
11.	Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever
is Nederlands recht van toepassing.
12.	Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel Midden-Nederland te Utrecht.

