
Leverings voorwaarden Arjan Special Products bv

 Definities en toepassingen
1.1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten die de gebruiker van

deze  algemene  voorwaarden,  verder  te  noemen  opdrachtnemer,  doet  aan  of  sluit  met  derden,  verder  te
noemen opdrachtgever.

1.2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijk aangegane overeenkomst worden afgeweken. Deze
afwijkingen hebben geen bindende werking op andere overeenkomsten met opdrachtgever.

1.3.  De opdrachtgever  met  wie  eenmaal  op  de  onderhavige  voorwaarden  werd  gecontracteerd,  stemt  in  met
toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen opdrachtgever en gebruiker.

1.4. De voorwaarden worden aangeduid als ASP-voorwaarden.

Aanbieding en overeenkomst
2.1. Alle offertes zijn een vrijblijvend aanbod.
2.2 Overeenkomsten kunnen namens opdrachtnemer alleen aangegaan worden door daartoe bevoegde personen.

Afspraken  met  bij  de  uitvoering  van  het  werk  werkzame  medewerkers  van  opdrachtnemer  binden  de
opdrachtnemer niet. Op eerste verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer aangeven wie binnen het bedrijf
van opdrachtnemer bevoegd zijn tot het aangaan van overeenkomsten.

2.3   Opdrachtnemer zal uitgaan van de juistheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens en hierop zijn
aanbieding baseren.  Schade voortvloeiende uit onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens komt voor
rekening van opdrachtgever.

Rechten industriële en intellectuele eigendom
3.  Alle door opdrachtnemer verstrekte bestekken of omschrijvingen, begrotingen, plannen, tekeningen of andere

bescheiden  blijven  eigendom  van  opdrachtnemer  en  worden  op  eerste  verzoek  van  de  opdrachtnemer
geretourneerd.  Tevens  geldt  onverkort  zijn  auteursrecht  alsmede  alle  overige  rechten  van  intellectuele  of
industriële eigendom.  

Prijzen
4.1.  Alle  door  opdrachtnemer  opgegeven,  dan  wel  tussen  opdrachtnemer  en  opdrachtgever  overeengekomen

prijzen, behoudens wanneer zulks expliciet anders is vermeld, zijn exclusief omzetbelasting, transportkosten en
transportverzekeringen, invoerrechten, heffingen, rechten en andere belastingen.

4.2.  Bij  overschrijding  van  de  normale  arbeidstijden  op  werkdagen,  bij  arbeid  op  zaterdagen  en  op  zon-  en
feestdagen, dit alles op verzoek van opdrachtgever, zal opdrachtnemer een toeslag op de overeengekomen
prijzen in rekening brengen, welke evenredig is met de extra hieruit voortvloeiende kosten.

4.3. Bij gebrek aan een reeds overeengekomen vaste prijs geschiedt de vaststelling van de prijs voor de uitgevoerde
opdracht volgens de na voltooiing gebleken omvang der verrichte werkzaamheden en geleverde of verbruikte
materialen, op basis van de voor het begin van de werkzaamheden door partijen overeengekomen tarieven, of
bij gebreke van zodanige vaststelling, op basis van de ten tijde van de oplevering van het werk ter plaatse
geldende tarieven.

4.4  In het  geval van meerdere opdrachtgevers,  zijn zij  allen hoofdelijk  aansprakelijk  voor de nakoming van de
contractuele verplichtingen.
4.5.  Het  in  het  voorgaande  lid  bepaalde  is  tevens  op  een  gedeeltelijk  uitgevoerde  opdracht  van
overeenkomstige toepassing.
4.6. Opdrachtnemer is gerechtigd opdrachtgever aanvangskosten in rekening te brengen.
4.7.  Opdrachtnemer  is  gerechtigd  voor  uitvoering  van  de  overeenkomst  zekerheid  te  verlangen  van
opdrachtgever voor de nakoming van de betalingsverplichtingen.
4.8. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijging van kostprijsbepalende factoren waaronder in ieder geval, maar
niet  uitsluitend,  begrepen de kostprijs  van,  materialen,  fabricage,  transport,  valutawisselkoersen,  stort-  en
verwerkingstarieven en dergelijke, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, die zijn ontstaan na het tot stand
komen  van  de  overeenkomst,  doch  voor  de  op/aflevering,  aan  opdrachtgever  door  te  berekenen.  Indien
opdrachtnemer dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft opdrachtgever het recht
de overeenkomst te ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de
prijsverhoging.  Ontbinding  van  de  overeenkomst  op  deze  wijze  geeft  geen  der  partijen  het  recht  op
schadeloosstelling.

Uitvoering
5.1.  Opdrachtnemer voert de opdracht uit op de wijze en gedurende een binnen de overeengekomen termijn
gelegen tijd, welke hem, rekening houdende met de belangen en voor zoveel mogelijk met de desbetreffende
wensen van opdrachtgever, daartoe geschikt voorkomen. Het tijdstip van de uitvoering van de opdracht wordt
door opdrachtnemer tijdig aan opdrachtgever medegedeeld.
5.2.  Opdrachtnemer heeft  recht op verlenging van de termijn  waarbinnen het werk zal worden opgeleverd
indien door overmacht of door voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijziging in
de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van opdrachtnemer kan worden gevergd dat
het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.



5.3.  Bij  overschrijding van  de termijn  waarbinnen  het  werk  zal  worden  opgeleverd,  is  opdrachtnemer  aan
opdrachtgever geen schadevergoeding verschuldigd, tenzij bij schriftelijke overeenkomst anders door partijen is
overeengekomen.
5.4.  Indien  de  aanvang  of  voortgang  van  het  werk  wordt  vertraagd  door  factoren,  waar  opdrachtgever
verantwoordelijk  voor  is,  dienen  de  daaruit  voor  opdrachtnemer  voortvloeiende  schade  en  kosten  door
opdrachtgever te worden vergoed.

Overmacht
6.1.  Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten voor de duur van een
overmacht situatie.
6.2.  Onder  overmacht  wordt  mede  verstaan  een  omstandigheid  die  ten  tijde  van  het  sluiten  van  de
overeenkomst  redelijkerwijze  niet  te  verwachten  was  en  buiten  de  invloedssfeer  van  opdrachtnemer  ligt.
Daaronder wordt mede verstaan: overheidsmaatregelen, bijzondere weeromstandigheden, stakingen, vervoer
stremmingen,  ziekte,  onlusten  en/  of  oorlogen,  en  een  toerekenbare  tekortkoming  in  de  nakoming  en/of
overmacht  aan  de zijde  van  die  personen  waarvan  opdrachtnemer  afhankelijk  is  voor  de  fabricage  en/of
levering van producten.
6.3. Overmacht kan nimmer grond zijn voor schadevergoeding aan opdrachtgever.

Wijzigingen in het werk en omstandigheden
7.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minder werk als:

a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;

7.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment
dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende
factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
7.3.  Als  het  saldo  van  het  minderwerk  dat  van  het  meerwerk  overtreft,  mag  opdrachtnemer  bij  de
eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt
niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

Verplichtingen opdrachtgever
Oplevering van het werk
9.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

a. opdrachtgever het werk heeft geaccepteerd;
b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in 
gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd


