ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VOF Warmhus.
gevestigd op de Aletta Jacobshage 11 8302 ZZ Emmeloord.
A. ALGEMEEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op offertes van Warmhus en op alle overeenkomsten die
Warmhus sluit met een wederpartij, tenzij partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
2. Bij aanvaarding door Warmhus van een aanbod wordt de toepasselijkheid van voorwaarden van de
wederpartij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, overeengekomen met werknemers van Warmhus, zijn niet
geldig. De afwijkingen dienen expliciet schriftelijk te worden goedgekeurd door de directie van Warmhus of
door werknemers van Warmhus, die tot procuratie bevoegd zijn.
4. Offerte: Al onze offertes zijn vrijblijvend.
5. Overeenkomsten: Een overeenkomst is eerst tot stand gekomen wanneer wij een opdracht schriftelijk
hebben bevestigd of daaraan daadwerkelijk uitvoering hebben gegeven.
6. Prijzen : Onze prijzen zijn de prijzen die gelden ten tijde van de levering van de zaken. Indien na tot stand
komen van de overeenkomst en voor de levering één van de kostprijsfactoren van Warmhus is gestegen, zal
Warmhus een met de kostprijsstijging overeenkomende hogere verkoopprijs in rekening brengen.
B. INKOOPBEPALINGEN
1. Inkoopbepalingen
De wederpartij is verplicht de opdrachten binnen de overeengekomen termijn (en) uit te voeren. Indien de
opdracht geheel of gedeeltelijk vervroegd wordt uitgevoerd, waartoe voorafgaande schriftelijke goedkeuring
van Warmhus is vereist, zal de betaling evenwel plaatsvinden alsof de oorspronkelijk overeengekomen
termijn (en) werd (en) aangehouden.
2. Garantie
De wederpartij garandeert, dat alle geleverde zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor zij zijn bestemd,
indien deze bestemming hem is medegedeeld of anderszins redelijker wijze bekend kan zijn, alsmede dat zij
conform de overeengekomen specificatie en goedgekeurde monsters zijn. Indien de order omvat installatie,
montage, assemblage, inbedrijfstelling of andere door de wederpartij uit te voeren werkzaamheden,
garandeert wederpartij dat de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd overeenkomstig de
overeengekomen vereisten en dat het blijkens de order beoogde resultaat zal worden bereikt.
3. Vrijwaring
De wederpartij vrijwaart Warmhus uitdrukkelijk tegen alle aanspraken van derden terzake schending van
door derden gepretendeerd octrooirecht, auteursrecht of enig ander industrieel of intellectueel
eigendomsrecht verband houden met het geleverde. Voorts vrijwaart de wederpartij Warmhus tegen
aanspraken uit hoofde van productaansprakelijkheid.
4. Keuzerecht
Indien de wederpartij niet tijdig of niet conform het overeengekomen presteert, heeft Warmhus naar haar
keuze het recht om:
a) De wederpartij in de gelegenheid te stellen om alsnog binnen een door Warmhus te
bepalen termijn aan zijn verplichtingen te voldoen.
b)

De order, naar keuze van Warmhus, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst.

Het bovenstaande laat onverlet het recht van Warmhus op vergoeding van alle uit de wanprestatie
voortvloeiende schade.

C. VERKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Auteursrechten
1.

2.

Warmhus behoudt zich het auteursrecht voor van alle aan wederpartij verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en
tekeningen, schetsen en offertes. Deze stukken blijven eigendom van Warmhus en mogen zonder haar
uitdrukkelijke toestemming niet anders worden gebruikt dan ten behoeve van een bouwwerk met toepassing
van een door Warmhus aan der wederpartij verkocht en geleverd (woning)pakket.
Bij overtreding van laatstgenoemd lid zal de wederpartij aan Warmhus een niet voor mindering vatbare boete
verschuldigd zijn ter grootte 20 % van de eventuele bouwsom bij realisering van het getekende bouwwerk,
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3.

4.

onverminderd de verplichting van de wederpartij de dientengevolge bij Warmhus ontstane schade te
vergoeden.
Gegevens in drukwerken verstrekt door Warmhus zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand
bericht.
Verantwoordelijkheid voor ontwerpen en aangenomen werk
a)

b)

c)

d)

Warmhus is jegens de wederpartij aansprakelijk voor schade die de laatste lijdt ten gevolge van
door haar gemaakte fouten in ontwerpen en tekeningen. Deze aansprakelijkheid voor schade is
beperkt tot het honorarium c.a. voor gemaakte ontwerpen en tekeningen.
Warmhus aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door of namens koper door derden
uitgewerkt ontwerp. Warmhus aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen, die
de koper zelf ter beschikking stelt. Geen aansprakelijkheid aanvaardt Warmhus tevens voor
werkzaamheden verricht door personeel van opdrachtgever of derden.
Warmhus aanvaardt voorts geen enkele verantwoordelijkheid voor het ontbreken van enige van
overheidswege m.b.t. de bouw van het object benodigde vergunningen en/of ontheffingen.
Aanpassingen aan de woning om te voldoen aan specifieke Nederlandse keurmerken en
certificering hiervan, zijn voor kosten van de opdrachtgever. Wanneer de montage van de door
Warmhus geleverde zaken door een derde, al dan niet door bemiddeling van Warmhus , wordt
uitgevoerd, dan is Warmhus niet aansprakelijk voor gebreken aan het uitgevoerde werk. Evenmin
is Warmhus aansprakelijk voor schade die door of tijdens de uitvoering van het werk of montage
van door Warmhus geleverde zaken aan het perceel wordt toegebracht.
De wederpartij verbindt Warmhus te zullen vrijwaren tegen elke aanspraak van derden tot
vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade jegens Warmhus terzake van door de
eerste ter beschikking gestelde en door Warmhus uitgewerkte/vertekende schetsen en/of
tekeningen. De wederpartij is aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende kosten.
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Heffingen en belastingen
Indien na het tot stand komen ener koopovereenkomst lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten
of andere lasten van overheidswege worden verhoogd of ingevoerd, zullen de prijzen van de zaken
dienovereenkomstig worden verhoogd.
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Prijzen
a. Indien niet uitdrukkelijk anders vermeld, gelden prijzen voor levering franco bouwplaats, exclusief
kosten
b. afladen, alsmede kosten voor hef- hijsmateriaal bij bouwwerkzaamheden.
c. Bij levering franco is Warmhus verplicht de zaken te vervoeren tot waar het voertuig over een
behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen zodat wederpartij de levering kan lossen. Blijft
de wederpartij hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.
d. Zowel bij levering franco als niet franco heeft Warmhus de keuze van vervoermiddel.
e. Indien de prijsvormingsmethode regie is overeengekomen, maakt de aannemer weekrapporten op
en dient hij deze in bij de opdrachtgever. In de weekrapporten worden onder meer aantekeningen
opgenomen betreffende de bestede uren en het verwerkte materiaal. Indien de opdrachtgever
tegen de inhoud van een weekrapport bezwaar heeft, stelt hij de aannemer daarvan onder opgave
van redenen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week na ontvangst van het weekrapport
schriftelijk of elektronisch op de hoogte.
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Levering
a. Door Warmhus opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
b. Vertraging in de aflevering, voor zover deze binnen redelijke grenzen blijft, zal voor de wederpartij
geen aanleiding kunnen zijn tot ontbinding van de koopovereenkomst over te gaan.
c. In geval de opgegeven levertijd c.q. aflevering ernstig wordt vertraagd, is Warmhus slechts
aansprakelijk, indien deze vertraging is ontstaan ten gevolge van opzet of grove schuld van haar
bestuurders of leidinggevende ondergeschikten. Als dan is de aansprakelijkheid van Warmhus
beperkt tot de waarde van de te leveren zaken. Warmhus is niet aansprakelijk voor gederfde winst
of stagnatieschade bij de wederpartij.
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Risico
a. Bij franco levering reizen de zaken voor rekening en risico van Warmhus , terwijl zij in alle overige
gevallen voor rekening en risico van de wederpartij reizen.
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b.

Vanaf het ogenblik van levering op het adres van de wederpartij komen materialen geheel voor
rekening en risico van de wederpartij. Als tijdstip van levering wordt tevens beschouwd het tijdstip
waarop Warmhus schriftelijk verklaart de betreffende zaken ter beschikking van de wederpartij te
houden. De wederpartij is verplicht zich deugdelijk tegen iedere schade aansprakelijkheid met
betrekking tot de zaken te verzekeren, ook al behoren de betreffende zaken krachtens het na te
melden eigendomsvoorbehoud nog in eigendom toe aan Warmhus .
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Reclame
a. De wederpartij dient binnen veertien dagen na ontvangst Warmhus schriftelijk in kennis te stellen
van eventuele onvolkomenheden, manco`s of beschadiging der geleverde ontwerpen en zaken, na
het verstrijken van deze termijn vervalt ieder vorderingsrecht terzake.
b. Geen reclames worden geaccepteerd m.b.t. zaken, welke reeds geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt.
c. Indien naar de mening van Warmhus enige reclame gegrond is, zal zij slechts gehouden zijn hetzij
een billijke schadevergoeding te betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde
deel der geleverde zaken, hetzij de zaken te vervangen na terugzending van de oorspronkelijke
geleverde zaken. Tot enige verdere schadevergoeding, in het bijzonder tot vergoeding van indirecte
schade c.q. bedrijfsschade is Warmhus niet verplicht.
d. Ook in het geval van tijdige reclame blijft de verplichting van de wederpartij tot betaling en afname
van de gedane bestellingen bestaan, onverlet haar bevoegdheid zich op een wettelijke
opschortingrecht te beroepen ten aanzien van het betwiste gedeelte van de vordering.

10

Aansprakelijkheid
a. Voor geleverde zaken is Warmhus uitsluitend op de navolgende wijze aansprakelijk. Warmhus is
verplicht zaken af te leveren die aan de overeenkomst beantwoorden, ingeval van door Warmhus
verstrekte garantie is Warmhus aansprakelijk voor zover dit volgt uit de gegeven garantie.
Warmhus is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of grove schuld van
bestuurders van Warmhus of leidinggevende ondergeschikten. Warmhus aanvaardt alsdan
aansprakelijkheid indien en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering voor
Bedrijven wordt gedekt, ten belope van het door de verzekeraar uit te keren bedrag. Indien de
verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het
factuurbedrag, de aansprakelijkheid voor gederfde winst en/of stagnatieschade is beperkt tot de
helft van het factuurbedrag, de wederpartij vrijwaart Warmhus volledig tegen alle aanspraken van
derden, aanspraken uit hoofde van productaansprakelijkheid daaronder begrepen.
b. Bij toerekenbare niet levering is Warmhus maximaal gehouden tot vergoeding van de schade tot de
helft van het factuurbedrag.
c. Door Warmhus gegeven garanties strekken zich niet verder uit dan de garanties door de fabrikant
aan Warmhus gegeven.
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Overmacht
Indien Warmhus één of meerdere van haar verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van
omstandigheden die buiten haar schuld liggen en evenmin op grond van de wet, een door Warmhus
gegeven garantie, of de verkeerde opvatting, aan Warmhus kan worden toegerekend, is Warmhus
niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. In geval van overmacht is Warmhus te
harer keuze gerechtigd hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de
overeenkomst voor zover deze door de belemmeringen getroffen wordt, te annuleren.
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Betaling
a. Bij het sluiten van de overeenkomst dient de wederpartij, naar genoegen van Warmhus , zekerheid
te stellen gelijk aan de grootte van het factuurbedrag inclusief B.T.W.
Voor het geval Warmhus een bankgarantie stelt in plaats van het depot, dient deze bankgarantie te
zijn afgegeven door een te goeder naam bekend staande en in Nederland gevestigde financiële
instelling en dient deze aan te vangen per de datum van het contract verlengt met de wettelijke
bedenktijd., onvoorwaardelijk te zijn en voort te duren totdat:
drie maanden zijn verstreken na het tijdstip van oplevering, tenzij de opdrachtgever de
notaris voordien schriftelijk meedeelt dat hij van de in artikel 6:262 BW toegekende
bevoegdheid wenst gebruik te maken. In dat geval deelt de opdrachtgever aan de bank
tevens mee tot welk bedrag de bankgarantie moet worden gehandhaafd;
Warmhus schriftelijk instemt met het vervallen van de bankgarantie;
of bij een uitspraak die partijen bindt, is beslist dat de bankgarantie niet of niet langer
gerechtvaardigd is. Warmhus kan de bankgarantie alleen uitwinnen op basis van een
beslissing die partijen bindt.
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b.
c.

d.

Betaling van het factuurbedrag dient uiterlijk te geschieden op de dag der aflevering van de zaken.
In geval van niet tijdige betaling is aan Warmhus rente verschuldigd, berekend over het
factuurbedrag, van 3 % per jaar boven het promesse disconto van de Nederlandse bank, zonder
dat enige ingebrekestelling is vereist.
Is de wederpartij in gebreke met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen
alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is
de wederpartij verschuldigd:
over de eerste € 2.500,-15% over het meerdere tot € 5.000,-10% over
het meerdere tot €10.000,-8% over het meerdere 3%
Indien Warmhus aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk
waren, dient de wederpartij ook deze kosten te vergoeden.
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Eigendomsvoorbehoud
a. De door Warmhus geleverde zaken blijven haar eigendom in de navolgende gevallen: wederpartij
heeft de geleverde zaken niet of nog niet geheel betaald; de vorderingen van Warmhus op de
wederpartij, inclusief schadevergoeding,
b. rente en boete, terzake niet nakoming van een overeenkomst die Warmhus tot levering van
zaken verplicht, is door de laatste niet of nog niet geheel betaald; de wederpartij heeft de door
Warmhus verrichte of te verrichten bijkomende diensten niet betaald tot welke Warmhus verplicht
is krachtens de overeenkomst die tot het leveren van zaken verplicht.
c. De door Warmhus geleverde zaken, die krachtens lid a onder het eigendomsvoorbehoud vallen,
mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de wederpartij worden
doorverkocht.
d. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet
zal doen is Warmhus gerechtigd geleverde zaken waarop het in lid a bedoelde
eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden, die de zaak voor de wederpartij houden,
weg te halen of te doen weghalen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te
verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag, minimum
van € 225,-.
e. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen
vestigen/gelden, is de wederpartij verplicht Warmhus hiervan zo snel als redelijkerwijs verwacht
mag worden op de hoogte te stellen.
f. De wederpartij verplicht zijn binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen bij alle maatregelen
die Warmhus ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.

D. SLOT

Geschillen
Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de
onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, of van andere overeenkomsten welke
van een zodanige overeenkomst een uitvloeisel mochten zijn, zullen in eerste instantie worden
berecht, onder toepassing van Nederlands recht, door de bevoegde rechter te Lelystad.
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