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Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a.
Interieurstek: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Interieurstek BV gevestigd aan het Hertog Jan IIhof 10 te Nuenen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 66540461;
b.
wederpartij: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en
die met Interieurstek een overeenkomst aangaat;
c.
overeenkomst: iedere tussen de wederpartij en Interieurstek tot stand gekomen overeenkomst, waarmee
Interieurstek zich heeft verbonden tot de levering van producten en/of het verrichten van werkzaamheden;
d.
producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Interieurstek te leveren, te vervaardigen en/of
te monteren zaken, zoals interieurwerken, sierpotten, raamdecoratie, shutters en aanverwante accessoires;
e.
werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Interieurstek te verrichten
werkzaamheden en handelsactiviteiten, zoals de levering en/of montage van producten, en het vervaardigen
en/of bewerken van (maatwerk) producten ten behoeve van de wederpartij;
f.
locatie: de locatie waar Interieurstek in opdracht van de wederpartij werkzaamheden uitvoert.
Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Interieurstek en de
wederpartij.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
Bij strijdigheid of interpretatieverschil tussen een bepaling in deze algemene voorwaarden met een bepaling in een
met de wederpartij gesloten overeenkomst, heeft de laatstbedoelde bepaling voorrang.
Vernietiging of nietigheid van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de
overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde
een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en
de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
Indien Interieurstek niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Interieurstek in enigerlei mate het recht zou verliezen om in
andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
Interieurstek heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op de
bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.
Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst
Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Interieurstek vrijblijvend. Bij aanvaarding van
een vrijblijvende aanbieding door de wederpartij behoudt Interieurstek zich het recht voor binnen 7 dagen, zonder
opgave van redenen, de opdracht niet te accepteren.
Elk aanbieding van Interieurstek wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, wordt voorzien van een dagtekening en is
vanaf die datum 14 dagen geldig, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende
gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Het aanbod
vermeldt wanneer vermoedelijk met het werk kan worden gestart en bevat zo mogelijk een aanduiding van de
geschatte duur van het werk.
Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbieding van Interieurstek, binden haar niet.
Aan een aanbod van Interieurstek dat gebaseerd is op door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens,
kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
Alle opgaven door Interieurstek van getallen, maten, kleuren, gewichten en/of andere eigenschappen van producten
worden met zorg gedaan. Middels afbeeldingen, offertes, orderbevestigingen of op andere wijze getoonde c.q.
vermelde eigenschappen van de producten kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk
wordt (op)geleverd. Geringe afwijkingen in onder meer kleur, gewicht en maat worden voorbehouden en geven de
wederpartij nimmer het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige
andere compensatie te vorderen.
De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van
het aanbod van Interieurstek, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij
Interieurstek anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Interieurstek niet tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
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Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) namens een andere (rechts)persoon sluit, verklaart zij door het
aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk
aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
De wederpartij erkent onderling e-mail of faxverkeer als schriftelijke correspondentie en als wettelijk en geldig
bewijsmiddel.
Termijnen en derden
Interieurstek is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan
derden, onverminderd haar verplichting tot de deugdelijke nakoming van de overeenkomst.
Interieurstek spant zich te allen tijde in tijdig (op) te leveren, echter betreffen alle door Interieurstek vermelde
(op)leveringstermijnen nimmer fatale termijnen. Aansprakelijkheid van Interieurstek ter zake bestaat niet eerder dan
op het moment dat de wederpartij Interieurstek schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij zij Interieurstek een
redelijke termijn stelt waarbinnen Interieurstek de overeenkomst alsnog kan nakomen en nakoming na het verstrijken
van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
Indien Interieurstek weet of het vermoeden heeft dat zij niet tijdig kan (op)leveren, dan wordt de wederpartij daarvan
zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
De overeengekomen leveringstermijn vangt aan op de datum waarop de in artikel 13.3 genoemde vooruitbetaling
door Interieurstek is ontvangen.
Interieurstek is bevoegd in gedeelten te presteren. Leveringen of gedeelten daarvan, welke niet direct geleverd
kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd. De wederpartij wordt daarvan schriftelijk door Interieurstek in
kennis gesteld.
Bestellingen en annulering
Indien producten volgens specificatie van de wederpartij worden vervaardigd, dient de wederpartij Interieurstek tijdig,
op de door Interieurstek voorgeschreven wijze, alle door Interieurstek gevraagde productspecificaties en overige
relevante gegevens te verstrekken. De wederpartij staat ervoor in dat zij de hier bedoelde gegevens juist en volledig
verstrekt. Interieurstek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat zij bij de uitvoering van
de overeenkomst is uitgegaan van door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
Het is niet mogelijk de bestelling dan wel de tot stand gekomen overeenkomst te annuleren.
Uitvoering van (montage)werkzaamheden en verplichtingen van de wederpartij.
De wederpartij dient Interieurstek tijdig alle gegevens en bescheiden te verstrekken en overige medewerking te
verlenen die voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs relevant zijn/is.
De werkzaamheden worden verricht op de daartoe door de wederpartij aangewezen locatie. De wederpartij staat
ervoor in dat zij alle medewerking verleent om het voor Interieurstek mogelijk te maken de werkzaamheden tijdig en
deugdelijk te kunnen uitvoeren. Indien overeengekomen is dat de wederpartij voorwerk verricht, staat zij ervoor in dat
dit tijdig en deugdelijk wordt uitgevoerd.
De wederpartij is gehouden Interieurstek zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden
die zich al dan niet na totstandkoming van de overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die
feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden.
De wederpartij dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere
voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de opstelling van in het kader van de werkzaamheden te gebruiken zaken en
de uitvoering van de werkzaamheden. Voorts dient de wederpartij voor eigen rekening en risico ervoor zorg te dragen
dat:
a.
de door Interieurstek tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de locatie toegang verkrijgen
en zij de werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de normale werkuren. Indien Interieurstek dit
noodzakelijk acht, dient de wederpartij gelegenheid te verschaffen tot het verrichten van de werkzaamheden
buiten de normale werkuren. Interieurstek zal hiervan zoveel mogelijk tijdig mededeling doen;
b.
de locatie geschikt is voor de uitvoering van de werkzaamheden en, voor zover van toepassing, de opslag van
de te monteren producten en/of overige te gebruiken zaken;
c.
alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de
werkzaamheden worden gehandhaafd;
d.
voor zover van toepassing: Interieurstek tijdig kan beschikken over de voor de werkzaamheden benodigde
goedkeuringen, alsmede over de door de wederpartij in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden te
verschaffen overige gegevens.
De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat Interieurstek tijdig de beschikking heeft over voldoende gelegenheid
voor de aanvoer, opslag, en/of afvoer van materialen en werktuigen etc., alles op aanwijzing van Interieurstek.
De in, op en boven de locatie aanwezige obstakels, zowel zichtbaar als onzichtbaar, welke de uitvoering van de
werkzaamheden door Interieurstek kunnen belemmeren, moeten door de wederpartij voor de aanvang van de
werkzaamheden worden verwijderd. Indien door dergelijke obstakels schade aan materiaal van Interieurstek ontstaat
en/of de uitvoering van de werkzaamheden wordt vertraagd, dan zullen de kosten hiervan door Interieurstek aan de
wederpartij in rekening worden gebracht.
De wederpartij dient zelf zorg te dragen voor het afvoeren van restmaterialen, tenzij anders is overeengekomen.
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De wederpartij vrijwaart Interieurstek voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en welke aan de wederpartij toerekenbaar zijn.
Indien de wederpartij haar verplichtingen uit dit artikel niet tijdig of deugdelijk nakomt, is Interieurstek gerechtigd de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele vertragings- en wachturen, alsmede de daarmee in
verband staande extra te maken kosten aan de wederpartij door te berekenen.
Wijzigen van de overeenkomst en meerwerk
Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is
om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van
de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief
opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan
de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Interieurstek zal daarvan zoveel mogelijk
vooraf prijsopgaaf doen.
In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de
hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de wederpartij. Interieurstek zal de wederpartij tijdig
informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit
zichzelf had moeten begrijpen.
Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in
prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Interieurstek gerechtigd
om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere
voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de werkzaamheden gegeven zal
worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van
Interieurstek op en biedt voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen,
welke op grond van door haar onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen
de hiermee gepaard gaande extra kosten voor haar rekening, tenzij Interieurstek de onjuistheid van de door de
wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Interieurstek zal de
wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Interieurstek een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren
indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in
overleg en worden op verlangen van Interieurstek schriftelijk vastgelegd.
Levering van producten
Dit artikel is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, van toepassing op
overeenkomsten die voorzien in de levering van producten zonder dat daarbij op een door de wederpartij
aangewezen locatie werkzaamheden worden uitgevoerd.
Indien overeengekomen is dat de producten middels bezorging worden geleverd, bepaalt Interieurstek de wijze van
transport en de verpakking van de producten en worden de producten geleverd op het daartoe door de wederpartij
opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres, geldt het factuuradres als adres van aflevering van de
producten.
Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat te allen tijde over op de wederpartij op het moment dat
de producten door de wederpartij of een door haar aangewezen derde in ontvangst zijn genomen.
Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die voor de
aflevering noodzakelijk zijn, is Interieurstek gerechtigd de producten voor rekening en risico van de wederpartij op te
slaan. Indien de wederpartij de producten niet afneemt, ongeacht of betaling van (een deel van) het verschuldigde
reeds heeft plaatsgevonden, dan heeft Interieurstek het recht om deze na schriftelijke ingebrekestelling voor en
namens de wederpartij te (doen) verkopen. De wederpartij blijft het factuurbedrag, te vermeerderen met de
rente, kosten en eventuele schadevergoeding, verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de
netto opbrengst van de verkoop aan die derde.
Het is Interieurstek toegestaan orders in gedeelten te leveren. Indien orders in gedeelten worden geleverd, is
Interieurstek gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat de locatie waar de producten geleverd dienen te worden goed
bereikbaar is. Indien levering op de locatie wordt belemmerd door een obstakel, dan worden de producten geleverd
tot aan het obstakel.
Onderzoek en klachten
Vermelde en/of door de wederpartij opgegeven productspecificaties kunnen op ondergeschikte punten afwijken van
hetgeen uiteindelijk wordt vervaardigd en geleverd. Geringe afwijkingen in onder meer kleur, gewicht en maat worden
voorbehouden, welke door de wederpartij redelijkerwijs behoren te worden geduld. Deze geringe afwijkingen geven
de wederpartij nimmer het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige
andere compensatie te vorderen.
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De wederpartij dient bij het gereedkomen van het werk aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden naar
behoren zijn uitgevoerd. Van de oplevering en controle wordt een rapport opgemaakt, dat door beide partijen voor
akkoord wordt ondertekend.
De wederpartij is gehouden het (op)geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten
haar ter beschikking worden gesteld respectievelijk nadat de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij
behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is
overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
Elke klacht of melding o.g.v. dit artikel dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten,
zodat Interieurstek in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient Interieurstek in de gelegenheid te stellen een
klacht te (doen) onderzoeken.
Zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na de (op)levering aan Interieurstek gemeld te worden. Niet-zichtbare
gebreken dienen binnen 3 dagen na de ontdekking aan Interieurstek gemeld te worden. Klachten die te laat worden
ingediend, worden door Interieurstek niet in behandeling genomen.
Klachten voortvloeiende uit product specifieke eigenschappen welke kenmerkend zijn voor het betreffende product
(zoals o.a. de niet verduisterende eigenschap van shutters), kunnen niet leiden tot een garantieclaim of een beroep
op non-conformiteit.
Klachten over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 7 dagen na factuurdatum.
Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft de verplichting van de wederpartij tot betaling en verdere nakoming
van de overeenkomst bestaan.
Heeft de wederpartij onterecht een klacht ingediend en/of een beroep gedaan op de garantie, dan heeft Interieurstek
het recht de eventuele (onderzoeks)kosten die zij daardoor gemaakt heeft aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 10.
Garantie
Indien op het (op)geleverde een garantie wordt verleend, dan wordt dat voor of bij het tot stand komen van de
overeenkomst aan de wederpartij kenbaar gemaakt.
10.2.
Interieurstek dan wel de fabrikant van het product dient de mogelijkheid te worden gegeven de garantieclaim te
onderzoeken.
10.3.
Elke garantie vervalt in elk geval indien een gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het
overige niet aan Interieurstek kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen:
a.
gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste of onoordeelkundige montage die niet door of namens
Interieurstek is uitgevoerd;
b.
onjuist of onoordeelkundig gebruik van de wederpartij en gebruik door de wederpartij in strijd met de
gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van Interieurstek;
c.
door de wederpartij en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het (op)geleverde zijn
uitgevoerd;
d.
er sprake is van een gebrek aan het (op)geleverde dat is veroorzaakt door een werk dat en/of een zaak die niet
door Interieurstek (op)geleverd is.
10.4.
Het herstellen van het (op)geleverde verlengt de garantieperiode niet.

10.1.

Artikel 11.
Opschorting en ontbinding
Interieurstek is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden indien de wederpartij de verplichtingen uit de
overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de
overeenkomst Interieurstek ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij
haar verplichtingen niet zal nakomen.
11.2.
Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van
toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan
beschikken, is Interieurstek gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij
reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
11.3.
Voorts is Interieurstek gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van
dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in
redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
11.4.
De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Interieurstek
op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
11.5.
Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Interieurstek ten gevolge van
de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
11.6.
Indien Interieurstek de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond
opeisbaar.

11.1.

Artikel 12.
Overmacht
Interieurstek is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien zij daartoe
gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk
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verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
weersomstandigheden; diefstal; brand; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden,
die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren;
verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van
producten aan Interieurstek door haar leveranciers; ex- en importverboden; het verbranden van middelen van vervoer
van Interieurstek, haar leverancier of een ingeschakeld transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het
betrokken raken bij ongevallen daarvan; overheidsmaatregelen.
Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van Interieurstek.
Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Interieurstek opgeschort.
Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
Indien Interieurstek bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde,
respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een
zelfstandige overeenkomst.
Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13.
Prijzen en betaling
Het aanbod vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke indicatie van de prijsfactoren, waaronder eventuele bijkomende
kosten zoals reiskosten en bezorgkosten ten aanzien van producten.
13.2.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede
eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en
administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
13.3.
Tenzij anders overeengekomen vindt facturatie van de overeengekomen prijs plaats als volgt:
a.
50% bij vooruitbetaling te voldoen direct na opdrachtbevestiging;
b.
50% 1 week voor montage / levering.
13.4.
De wederpartij maakt niet eerder aanspraak op uitvoering van de overeenkomst dan nadat de vooruitbetaling volledig
is voldaan.
13.5.
Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst verhogingen voordoen in btw-tarieven of andere heffingen van
overheidswege, is Interieurstek gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
13.6.
Interieurstek is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren, die zich na totstandkoming van de
overeenkomst openbaren, aan de wederpartij door te berekenen.
13.7.
Betalingen dienen te geschieden op de door Interieurstek voorgeschreven wijze, binnen de door haar gestelde
termijn.
13.8.
Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het
verzuim intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente aan Interieurstek
verschuldigd. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging
van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke
kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.
13.9.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van
Interieurstek op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
13.10.
Iedere betaling door de wederpartij strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot
voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling
door de wederpartij tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

13.1.

Artikel 14.
Eigendomsvoorbehoud
Alle door Interieurstek geleverde producten blijven haar eigendom, totdat de wederpartij alle (betalings)verplichtingen
uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
14.2.
Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust buiten zijn normale
bedrijfsuitoefening te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
14.3.
Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen
vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Interieurstek daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
14.4.
De wederpartij is verplicht de geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van
Interieurstek te bewaren. De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van haar verwacht mag
worden om de eigendomsrechten van Interieurstek veilig te stellen
14.5.
De wederpartij is verplicht de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verzekeren en verzekerd te
houden tegen brand- en waterschade, alsmede tegen diefstal. De polis van deze verzekering zal op eerste verzoek
aan Interieurstek ter inzage worden gegeven.
14.6.
De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Interieurstek of door Interieurstek aangewezen derden om al
die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Interieurstek is bij
verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande
redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

14.1.

14.7.
14.8.

Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de wederpartij onmiddellijk Interieurstek daarvan op de hoogte
stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van
Interieurstek.
De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Interieurstek toekomende rechten onverlet.

Artikel 15.
Intellectuele eigendom
Interieurstek behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor op de door haar in het kader van de
overeenkomst vervaardigde producten, schetsen, ontwerpen en onderdelen daarvan. Behoudens voorafgaande
schriftelijke toestemming van Interieurstek is het de wederpartij verboden deze zaken te verveelvoudigen, te
reproduceren of voor commerciële doeleinden aan te wenden. Indien de wederpartij inbreuk maakt op de intellectuele
eigendomsrechten van Interieurstek, is zij gehouden de schade die Interieurstek ten gevolge van die inbreuk lijdt, te
vergoeden.

15.1.

Artikel 16.
Aansprakelijkheid en verjaring
Interieurstek kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van
enige daad of nalatigheid van de wederpartij.
16.2.
Voorts draagt Interieurstek geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de fabrikant krachtens de wettelijke regeling
van de productenaansprakelijkheid de schade draagt.
16.3.
Interieurstek is niet aansprakelijk voor schade die voorkomen had kunnen worden indien de wederpartij de adviezen
en instructies van Interieurstek behoorlijk had opgevolgd, schade die is veroorzaakt doordat Interieurstek gebruik
heeft gemaakt van door de wederpartij aangeleverde materialen en/of gehandeld heeft overeenkomstig de
aanwijzingen van de wederpartij.
16.4.
Interieurstek is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van tekortkomingen van derden die door de
wederpartij zelfstandig, al dan niet na bemiddeling van Interieurstek, zijn ingeschakeld.
16.5.
De wederpartij is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door haar
aangeleverde gegevens. Interieurstek is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt
doordat de door de wederpartij aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De wederpartij vrijwaart
Interieurstek tegen alle aanspraken ter zake.
16.6.
Indien de locatie niet over de eigenschappen beschikt die de wederpartij aan Interieurstek kenbaar heeft gemaakt,
dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade die Interieurstek daardoor lijdt.
16.7.
Interieurstek is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van het
(op)geleverde.
16.8.
Interieurstek is niet aansprakelijk voor schade indien de wederpartij of derden ongeoorloofde wijzigingen hebben
aangebracht aan het (op)geleverde.
16.9.
Interieurstek is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade
wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade,
bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte
schade, ongeacht hun oorsprong.
16.10.
Indien Interieurstek aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Interieurstek
beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Interieurstek gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig
geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van
Interieurstek beperkt tot het bedrag dat de wederpartij betaald heeft voor het (op)geleverde waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
16.11.
Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de wederpartij uit welken hoofde ook jegens Interieurstek vervallen
in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de wederpartij deze
rechten en/of bevoegdheden jegens Interieurstek kan aanwenden.

16.1.

Artikel 17.
Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun
overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de
andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie
ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
17.2.
Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Interieurstek gehouden is vertrouwelijke
informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Interieurstek zich ter
zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van
verschoning, dan is Interieurstek niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet
gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

17.1.

Artikel 18.
Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter
Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.
18.2.
Alvorens een beroep te doen op de rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in
onderling overleg te beslechten.

18.1.

18.3.

Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de wederpartij en Interieurstek worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter in het arrondissement waar Interieurstek gevestigd is.

