Algemene Leverings-en uitvoeringsvoorwaarden van Manning Dakbedekking b.v. gevestigd te Stadskanaal.
Algemeen
Begripsomschrijving
Leverancier: Manning Dakbedekking bv gevestigd te Stadskanaal
Opdrachtgever: iedere wederpartij van de leverancier
Opdrachtgever-consument: wederpartij van de leverancier zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf ( artikel 5: lid 1, boek 7 BW)
Toepasselijkheid
Artikel 1: Deze Algemene Leverings-en uitvoeringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
overeenkomsten en leveringen alsmede op alle werkzaamheden en daarmede verband houdende leveringen van
materialen van de leverancier.
Afwijkingen, respectievelijk aanvullingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze
uitdrukkelijk schriftelijk door de leverancier zijn bevestigd.
Artikel 2: Door aanvaarding van de aanbieding, ongeacht de vorm waarin de aanvaarding geschiedt, door het doen
van bestellingen en/of geven van opdrachten, erkent de opdrachtgever zonder voorbehoud van toepasselijkheid
van de Leverings- en uitvoeringsvoorwaarden van de leverancier.
Artikel 3: Alle aanbiedingen van de leverancier- ongeacht de vorm – zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders
door de leverancier in de aanbieding vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op levering van materialen
respectievelijk uitvoering van werkzaamheden onder normale omstandigheden tijdens de voor de leverancier
gebruikelijke werktijden.
Artikel 4: De door de leverancier vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen,
gereedschappen e.d. blijven eigendom, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat
ervoor in, dat deze door de leverancier vervaardigde of verstrekte gegevens en/of voorwerpen niet dan met diens
uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.
Prijzen
Artikel 5: Alle door de leverancier opgegeven materiaalprijzen en loonkosten zijn exclusief btw en exclusief kosten
die ingevolge overeenkomsten tussen partijen, gebruik of billijkheid voor rekening van de opdrachtgever komen.
Artikel 6: Indien na sluiten van een overeenkomst belasting, prijs- en loonsverhogingen van kracht worden ook al
vinden deze plaats ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, heeft de leverancier het recht
de overeengekomen prijzen en lonen met in acht name van eventueel terzake geldende wettelijke voorschriften,
Boek 6 BW artikel 236 lid i daaronder begrepen, te verhogen, zonder dat de opdrachtgever daaraan enig recht tot
ontbinding van overeenkomst zal kunnen ontlenen.
De leverancier is daartoe eveneens gerechtigd in geval van herwaardering van betaalmiddelen.
Uitvoering en Veiligheid
Artikel 7: De opdrachtgever verbindt zich er voor zorg te dragen dat de werkzaamheden die niet tot de aan
leverancier opgedragen werkzaamheden behoren, naar de eis van het werk en zo tijdig zijn verricht, dat de
uitvoering van het werk van de leverancier geen vertraging ondervindt.
Wachturen die eventueel voor de leverancier ontstaan als gevolg van door de opdrachtgever dan wel derden te
verrichten werkzaamheden zullen aan de opdrachtgever separaat in rekening worden gebracht.
De opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat voldoende opslag-, werk- en schaftruimte alsmede de nodige
elektriciteit en water ter plaatse beschikbaar zijn en dat alle wettelijke voorgeschreven en andere noodzakelijke te
achten veiligheids- en voorzorgsmaatregelen in overleg met de leverancier genomen zijn en gehandhaafd worden.
De leverancier zal voor het verticale transport van materialen en gereedschappen kosteloos gebruik mogen maken
van de op het werk aanwezige lieren en bouwliften met bediening. De leverancier zal op de daken waarop de

werkzaamheden worden uitgevoerd mogen stoken waarbij de nodige voorzorg- en veiligheidsmaatregelingen door
de opdrachtgever, na overleg met de leverancier, zullen worden getroffen.
Indien de opdrachtgever wat betreft de uitvoering van de voorgaande bepalingen in onzekerheid verkeert met
betrekking tot de voorzorg maatregelingen die wettelijk verplicht zijn dan wel om andere reden diensten te worden
genomen, is de opdrachtgever verplicht om zich met de Arbeidsinspectie te verstaan en de door deze gegeven
aanbevelingen en aanwijzingen op te volgen.
Alle extra kosten voortvloeiende uit het niet, niet tijdig dan wel niet behoorlijk beschikbaar stellen van voren
vermelde faciliteiten en of het niet, niet tijdig of niet behoorlijk treffen van voren vermelde maatregelen komen
voor rekening van de opdrachtgever.
De opdrachtgever zal de leverancier vrijwaren voor alle aanspraken van werknemers van de opdrachtgever, van de
leverancier dan wel van derden die voorvloeien uit het niet in acht nemen door de opdrachtgever van de hiervoor
bedoelde veiligheids- en ander voorzorgmaatregelingen.
Leverings-en uitvoeringstermijn
Artikel 8: De door de leverancier opgegeven leveringstermijn voor materialen, alsmede de tijd die de uitvoering van
de werkzaamheden in beslag zal nemen gelden slechts bij benadering. Eventueel daarbij aangeven data zullen
nimmer door de opdrachtgever als fatale termijn zullen worden aangemerkt tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
mocht zijn overeengekomen. Zij vangen aan zodra de overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de uitvoering
van de opdracht noodzakelijke gegevens in bezit van de leverancier zijn en de opdrachtgever ook aan zijn overige
verplichtingen tot dat moment heeft voldaan.
Overschrijdingen van de leverings- of uitvoeringstermijn, ongeacht de oorzaak , geeft de opdrachtgever, niet zijnde
een opdrachtgever-consument:
-nimmer aanspraak – ook niet na ingebrekestelling – op schadevergoeding, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen.
-geen recht tot niet-nakoming dan wel opschorting van enige jegens de leverancier aangegane verplichting nog op
het al dan niet met rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de
overeenkomst.
Eigendomsvoorbehoud
Artikel 9: Zolang de opdrachtgever niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen uit deze dan wel daaruit
voorvloeiende overeenkomsten jegens de leverancier heeft voldaan blijven de aangeleverde materialen eigendom
van de leverancier, niettemin draagt de opdrachtgever vanaf het moment van aanvoer op het werk het risico voor
verlies of beschadiging der materialen, door welke oorzaak ook ontstaan en /of voor schade door deze goederen
veroorzaakt. In dit kader is de opdrachtgever verplicht om de door de leverancier op het werk aangevoerde
materialen voldoende te verzekeren bij een in Nederland gevestigde verzekeringsmaatschappij, met name tegen de
geldelijke gevolgen van beschadiging, verlies, diefstal of tenietgaan door brand, blikseminslag of welke ander
oorzaak dan ook. De leverancier heeft te alle tijde recht van inzage in de desbetreffende verzekeringspolis.
Zonder voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming van de leverancier is de opdrachtgever niet bevoegd en
gerechtigd de materialen in feitelijke macht van derden te brengen, te verpanden, in eigendom over te dragen of
daarop enig ander recht te vestigen.
Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud aangeleverde materialen willen vestigen of doen
gelden, is de opdrachtgever verplicht om de leverancier onverwijld daarvan op de hoogte te stellen. Bij niet
inachtneming door de opdrachtgeven van het in de voorgaande alinea’s van dit artikel bepaalde of wanneer
daarvoor gegronde vrees bestaat, in geval van een (aangevraagd) faillissement, surseance van betaling, stillegging,
liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever dan wel in geval van
onvoldoende zekerheidsstelling als bedoend in artikel 20 m wordt de koopprijs van de betreffende materialen
direct opeisbaar. Indien de opdrachtgever of diens rechtsopvolger zijn alsdan jegens de leverancier ontstane
betalingsverplichting niet onverwijld nakomt, is de leverancier gerechtigd om zonder in gebrekestelling en/of
rechterlijke tussenkomst de materialen waarop het in de eerste alinea bedoelde eigendomsvoorbehoud rust terug

te nemen en indien deze aan roeren of onroerend goed zijn gemonteerd, te ( doen) demonteren en terug te
nemen, zonder dat hem enige onbevoegdheid tot het betreden van terreinen of bebouwen zal kunnen worden
teruggeworpen. De opdrachtgever is verplicht daartoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete
van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
Meerwerk
Artikel 10: Meerwerk en meerkosten dan in de overeenkomst voorzien, als gevolg van andere omstandigheden
dan die bij het aangaan van de overeenkomst aan de leverancier bekend waren geworden, zullen door de
leverancier aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de
onbekendheid van de leverancier met die andere omstandigheden aan diens schuld te wijten is. Artikel 1646 blijft
te dezen buiten toepassing
Overmacht
Artikel 11: Indien de uitvoering van de overeenkomst of de voortgang daarvan door overmacht (niet toerekenbaar
tekortkomen) wordt verhinderd heeft de leverancier het recht om, zonder rechterlijke tussenkomst van de
opdrachtgever te vorderen dat de overeenkomst aan de dan geldende omstandigheden wordt aangepast dan wel
indien de overmacht langer dan dertig dagen voortduurt , de overeenkomst als door de opdrachtgever voor
ontbonden verklaard te houden en een zodanige verklaring van de opdrachtgever te verlangen, zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn en onder de gehoudenheid van de opdrachtgever tot directe betaling van al
hetgeen reeds is geleverd en/of uitgevoerd alsmede van andere in verband daarmede door de leverancier
gemaakte kosten. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke van de wil van de leverancier onafhankelijke
omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst blijven of tijdelijk geheel of ten dele verhindert, daaronder
in ieder geval begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, natuurrampen, invoerbeperkingen,
werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, verlies of beschadiging van materalen daaronder
begrepen brand, ziekte en andere storingen die de normale bedrijfsvoering van de leverancier of zijn
toeleveranciers in ernstige mate belemmeren.
Aansprakelijkheid en garantie
Artikel 12: 1. Voor geleverde materialen en de uitvoering van werkzaamheden, direct of indirect voortvloeiende
uit met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, aanvaard de leverancier geen verdergaande aansprakelijkheid
en geeft de leverancier geen verdere garantie dan die door de leverancier in een garantiecertificaat uitdrukkelijk is
erkend en/of gegeven. Elke andere vordering tot schadevergoeding jegens leverancier is uitgesloten en met name
vergoeding van kosten en schade, gevolgschade daaronder begrepen, en interessen wegens onder meer:
-schade aan roerende of onroerende goederen en/of personen, ontstaan door hetzij brand of ontploffing, hetzij
enige andere oorzaak ten gevolge van of in de ruimste zin verband houdende met werkzaamheden die door de
leverancier ( zullen ) worden of zijn verricht.
-benadeling van andere bedrijfsbelangen van de opdrachtgever en/of derden, hetzij direct dan wel indirect
voortvloeiende uit of in de ruimste zin verband houdende met door de leverancier en of in zijn opdracht door
derden verricht werkzaamheden tenzij de opdrachtgever zich tegen het intreden en de geleidelijke gevolgen van
deze risico’s heeft verzekerd of naar de gangbare opvattingen binnen de branche zou hebben moeten verzekeren.
In beide gevallen is de verplichting tot vergoeding van schade beperkt tot het verzekerde of het op basis daarvan
tot uitkering gekomen bedrag respectievelijk het bedrag dat de leverancier in de gegeven omstandigheden volgens
gangbare normen verzekerd zou behoren te hebben en dat op basis daarvan naar verwachting zou zijn uitgekeerd.
2. De leverancier aanvaardt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de gevolgen van aanwijzingen
van de opdrachtgever of derden welke afwijken van de in de overeenkomst vermelde uitvoering dan wel van de
vaktechnische inzichten van de leverancier dienaangaande.
3. Het beweerlijk niet nakomen door de leverancier van zijn garantieverplichting ontslaat de opdrachtgever niet
van de verplichting die voor hem voortvloeien uit enige met de leverancier gesloten overeenkomst.

4. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met
de leverancier gesloten overeenkomst(en) of daarmee samenhangende overkomst(en) voortvloeit, is de
leverancier met betrekking tot geen deze overeenkomsten tot nakoming van eventueel aangegane
garantieverplichtingen gehouden.
5. Mocht nochtans de leverancier om welke reden en op welke gronden dan ook toch aansprakelijk worden
gehouden voor schade voortvloeiende uit risico’s die op grond van de gangbare normen binnen de branche niet
verzekerd worden dan we risico’s die in redelijkheid onverzekerbaar zijn, dan zal die aansprakelijkheid te allen tijde
zijn beperkt tot het bedrag van de koop respectievelijk aanneemsom.
Artikel 13: Met betrekking tot alle door de leverancier geleverde materialen baseert de leverancier zich op de
gegevens die door de fabrikant of leverancier van die materialen aan hem zijn verstrekt wat betreft
hoedanigheden, gedragingen en eigenschappen. De leverancier aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid
te dien zake.
Artikel 14: De leverancier is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interessen , die mochten ontstaan, direct of
indirect door:
-schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege
opdrachtgever verstrekte gegevens
-daden of nalatigheden van toeleveranciers, diens ondergeschikten dan wel andere personen, die door of vanwege
hen te werk zijn gesteld.
Artikel 15: Indien de leverancier ter zake van enige schade waarvoor hij krachtens deze leverings- en
uitvoeringsvoorwaarden niet aansprakelijk is toch door derden aansprakelijk mocht worden gesteld, zal de
opdrachtgever hem te dezer zake volledig vrijwaren en hem alles vergoeden wat hij aan derden uit dien hoofde zou
moeten worden voldoen op grand van een na overleg met de opdrachtgever gesloten dading overeenkomst dan
wel op grond van een onherroepelijk geworden rechterlijke of daarmede gelijkgestelde uitspraak.
Artikel 16: De uitsluiting, subsidiair beperking van de aansprakelijkheid zoals in deze leverings-en
uitvoeringsvoorwaarden gesteld: geldt onverschillig of de schade is veroorzaakt door personen in dienst van
leverancier of door andere personen, dan wel door goederen die bij de uitvoering van het werk zijn gebruikt of
daarmede in verband stonden en onverschillig of de bedoelde personen of goederen aan de leverancier zelf waren
toevertrouwd of niet. Zij geldt eveneens voor de schade, op welke wijze ook ontstaan, veroorzaakt bij verplaatsing
van goederen of personen in verband met enige werkzaamheden en indien na afloop der werkzaamheden een
voorwerp om welke reden dan ook onder toezicht van leverancier blijft.
Artikel 17: Personen, die zich in of bij het voorwerp, waarop de werkzaamheden betrekking hebben, bevinden
worden voor zover niet in dienst van de leverancier geacht te staan onder toezicht en bevel van de opdrachtgever,
zelfs indien zich op of bij dat voorwerp geen beheerder namens de opdrachtgever bevindt of het voorwerp zulk
een beheerder niet heeft.
Oplevering
Artikel 18: Onmiddellijk na het gereedkomen van het aan de leverancier opgedragen werk zal de onderneming en
oplevering plaatsvinden. In het geval van een bewezen gebrek heeft de opdrachtgever uitsluitend het recht het
gebrek door de leverancier te doen herstellen. Na de oplevering is de leverancier van elke aansprakelijkheid
ontslagen, behouden de uit een eventueel afgegeven garantiecertificaat voortvloeiende verplichting.
Betaling
Artikel 19: De betaling der verrichte werkzaamheden en geleverde materialen zal dienen te geschieden uiterlijk
binnen 10 dagen na de datum van de factuur, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden en zijn slechts rechtsgeldig indien zij
op de door de leverancier aangegeven wijze zijn verricht.
Door niet, niet tijdig dan wel niet volledige betaling van het verschuldigde bedrag wordt de gehele schuld, ook het
nog niet vervallen deel ervan, terstond opeisbaar.

Indien enige betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaats gevonden wordt de opdrachtgever geacht van
rechtswege in verzuim te zijn zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling daartoe zal zijn vereist en is de
leverancier gerechtigd tot opschorting van al zijn verdere leverings-en uitvoeringsverplichtingen, ingeval van niet,
niet stipte en of niet volledige betaling wordt de opdrachtgever zonder nadere in gebreke stelling voor elke maand
of daarmede gelijk te stellen gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn is overschreden, naast en boven het
factuurbedrag respectievelijk het nog openstaande gedeelte daarvan, rente zijn verschuldigd. Deze alsdan
verschuldigde rente zal 1% per maand bedragen.
Artikel 20: Indien de leverancier vóór of tijdens de uitvoering van de overeenkomst duidelijke aanwijzingen
ontvangt omtrent een verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever heeft de leverancier het recht de
nakoming van zijn verplichtingen op te schorten totdat door de opdrachtgever voldoende zekerheid zal zijn gesteld
voor een correcte nakoming zijnerzijds van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Indien de bedrijfsbelangen van de leverancier in aanmerking genomen, binnen een in redelijkheid gestelde termijn,
de opdrachtgever nalaat zekerheid te stellen heeft de leverancier het recht om overeenkomstig het bepaalde
artikel 22 van deze voorwaarden de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 21: Boven het verschuldigde factuurbedrag, vermeerderd met krachtens artikel 19 verschuldigd geworden
rente, komen alle kosten die door de niet, niet tijdige dan wel onvolledige betaling zijn veroorzaakt, zowel de
gerechtelijke als buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke
inningskosten bedragen steeds 15 % van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 56,72 per factuur en
worden door elk betalingsverzuim verschuldigd.
Door het enkele feit van betalingsverzuim is de leverancier gerechtigd het hem toekomende bedrag, de
verschuldigd geworden rente en kosten daaronder begrepen, in rechte te vorderen zonder enige andere
aanmaning of ingebrekestelling.
Indien de leverancier het faillissement van de opdrachtgever aanvraagt wegens het niet nakomen van enige
betalingsverplichting door de opdrachtgever is de opdrachtgever naast het reeds verschuldigde bedrag en de
daarop drukkende rente en inningskosten tevens de kosten van het faillissementsaanvraag verschuldigd.
Artikel 22: Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem
uit de met de leverancier gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit,
dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is aan zijn contractuele
verplichting jegens de leverancier te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling,
stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder
begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is de leverancier zonder enige nadere in
gebreke stelling gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of ten dele door een tot de
opdrachtgever gerichte verklaring te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie
gehouden zal zijn en onverminderd zijn recht van de opdrachtgever betaling te eisen van de overeengekomen
aanneemsom, verminderd met hetgeen daarin is berekend voor het niet geleverde of uitgevoerde gedeelte en met
de eventueel reeds betaalde termijnen en verhoogd met vergoeding van reeds door de leverancier geleden en te
lijden schaden.
Toepasselijk recht en geschillen
Artikel 23: Deze voorwaarden zijn bij uitsluiting onderworpen aan Nederlands recht en zijn van toepassing op alle
door Manning Dakbedekking bv in het kader van zijn bedrijfsuitoefening in de ruimste zijn, gesloten
overeenkomsten.
Alle eventueel uit deze overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de
bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar de leverancier is gevestigd, tenzij de opdrachtgever
binnen een maand nadat de leverancier zich schriftelijk jegens de opdrachtgever op dit beding heeft beroepen,
voor beslechting van het geschil volgens de Wet bevoegde rechter heeft gekozen.

