ALGEMENE VOORWAARDEN
van
FREE ENGINEERING B.V.
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Breda onder nummer 69/1998

Regeling van de rechtsverhouding tussen Free Engineering, hierna te noemen Free Engineering, gevestigd in Breda en haar opdrachtgever(s).
Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Free Engineering en haar opdrachtgever(s),
voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.2

Indien de opdrachtgever wordt gevormd door afzonderlijke personen die voor de verstrekking van de opdracht gezamenlijk optreden,
is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk. Onder personen zijn mede begrepen rechtspersonen.

1.3

Wanneer in een overeenkomst door Free Engineering van één of meer artikelen van deze voorwaarden wordt afgeweken geldt deze
afwijking slecht eenmalig en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Alle artikelen van deze voorwaarden,
waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, behouden onverminderd hun gelding. Bij volgende overeenkomsten kan op een dergelijke
eenmalige afwijking nimmer beroep worden gedaan.

1.4

Bij samentreffen van de door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden
zullen de laatste prevaleren.

Offertes
2.1

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en dienen slechts als één geheel te worden beschouwd.

2.2

Prijsopgaven, afbeeldingen, tekeningen, gewichten, rendements- en verbruikscijfers, technische omschrijvingen en soortgelijke
opgaven, in onze offertes voorkomend, zijn niet bindend, behalve voor zover uitdrukkelijk in een door partijen ondertekende
overeenkomst of in een door Free Engineering ondertekende opdrachtbevestiging.

2.3

Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het
geheel opgegeven prijs.

2.4

Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten van de offerte in rekening worden gebracht.

Gebruik en eigendom van verstrekte informatie
3.1

Het auteursrecht inzake afgegeven stukken berust en blijft berusten bij Free Engineering.

3.2

Free Engineering verplicht zich alle specifieke kennis, die zij omtrent het bedrijf van de opdrachtgever verkrijgt en overige bij de
uitvoering van de werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens, geheim te houden.

Inhoud en wijziging van de overeenkomst
4.1

De opdracht is tot stand gekomen, indien Free Engineering het overeengekomen schriftelijk heeft bevestigd of een schriftelijk aanbod
daartoe van Free Engineering door de opdrachtgever schriftelijk is aanvaard of het overeengekomene op andere wijze door partijen
schriftelijk is bevestigd.

4.2

Indien een aanvullende overeenkomst tot stand is gekomen, heeft Free Engineering het recht de wijziging of aanvulling, wanneer deze
is uitgevoerd, afzonderlijk te faktureren.

4.3

Indien de opdrachtgever na goedkeuring van het voorontwerp, wijzigingen aanbrengt in de eisen die hij aan het object stelt, worden de
daardoor nodige werkzaamheden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk
anders wordt overeengekomen.

4.4

Free Engineering is gerechtigd voor de door haar te verlenen diensten en uit te voeren werkzaamheden onderaannemers in te
schakelen.

4.5

Alle overeenkomsten tussen Free Engineering en de opdrachtgever(s) worden beheerst door Nederlands recht en worden geacht in
Nederland te zijn gesloten.
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Beëindiging van de overeenkomst
5.1

Indien de opdrachtgever een opdracht annuleert of tussentijds beëindigd is hij Free Engineering verschuldigd: de honorering naar de
stand van de werkzaamheden, de gemaakte kosten, alsmede de kosten voortvloeiend uit de eventueel door Free Engineering voor de
vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden.
Bovendien is de opdrachtgever aan Free Engineering verschuldigd 15% van het resterende deel van de honorering en de kosten, die hij
verschuldigd zou zijn geweest, bij volledige vervulling van de opdracht door Free Engineering.
Deze bedragen dienen te worden betaald binnen veertien dagen na de door Free Engineering terzake verzonden faktuur, terwijl Free
Engineering daarnaast het recht heeft om volledige schadevergoeding en/of nakoming van de overeenkomst te vorderen.

5.2

De vorderingen van Free Engineering op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 indien na het sluiten van de overeenkomst aan Free Engineering omstandigheden ter kennis komen die Free Engineering
goede gronden geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

 indien Free Engineering de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor
deze nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is Free Engineering bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot
ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Free Engineering schadevergoeding te
vorderen.
5.3

Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Free Engineering zich bij de uitvoering
van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk
dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan
worden gevergd, is Free Engineering bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Prijzen
6.1

De overeengekomen prijs is de prijs of het tarief, genoemd in de overeenkomst of in de opdrachtbevestiging, exclusief B.T.W. Indien de
opdracht wordt uitgevoerd op lokatie van de opdrachtgever in Nederland, is bovendien artikel 15 van toepassing.

6.2

Bij transacties in vreemde valuta geldt als overeengekomen prijs de tegenwaarde in Nederlandse valuta naar de koersverhouding op de
datum van de opdrachtbevestiging, respectievelijk de datum van de totstandkoming van de overeenkomst.

6.3

Wanneer na onze opdrachtbevestiging wijzigingen optreden in lonen, sociale lasten, arbeidsvoorwaarden, belasting toegevoegde
waarde en/of andere heffingen en/of koersverhoudingen, waardoor onze kostprijs wordt beïnvloed, is Free Engineering gerechtigd de
overeengekomen prijzen naar verhouding te wijzigen.

Levertijd
7.1

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, is een overeengekomen levertijd geen fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient
de opdrachtgever Free Engineering schriftelijk in gebreke te stellen.
Indien door overmacht (zie artikel 12) de overeenkomst niet tijdig door Free Engineering kan worden uitgevoerd, dan wordt de
levertijd verlengd met een periode die, alle omstandigheden in aanmerking nemende, redelijkerwijs als vertraging in de uitvoering van
de opdracht door bedoelde omstandigheden is aan te merken. Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden, zijn beide partijen
bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Levering
8.1

De leveringen van de tekeningen, berekeningen en overige dokumenten (hierna aan te duiden als “de tekeningen”) geschiedt steeds
“af kantoor”.
“De tekeningen” zijn derhalve voor risico van de opdrachtgever op het moment dat zij het kantoor, waar zij werden vervaardigd,
verlaten.

8.2

Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Bij elke andere
wijze van verzending zijn de meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

8.3

Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde, zal de opdrachtgever bij levering geen eigendom verwerven en behoudt Free
Engineering de eigendom van de geleverde zaken en de geleverde tekeningen, zolang al het door de opdrachtgever aan Free
Engineering verschuldigde nog niet volledig is betaald, terwijl Free Engineering alsdan gerechtigd is het geleverde terug te nemen, na
dit eventueel te hebben gedemonteerd, van de goederen waarmede het geleverde mocht zijn samengebouwd.

Betaling
9.1

Indien een vaste prijs is overeengekomen kunnen wekelijkse voorschotten verschuldigd zijn tot de geraamde bedragen die in de
respectievelijke weken als kosten door Free Engineering worden uitgegeven, voor welke voorschotten door Free Engineering fakturen
zullen worden verzonden.
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9.2

Betaling dient te geschieden op de overeengekomen betalingsdatum danwel binnen veertien dagen na faktuurdatum, zonder enige
korting of verrekening.

9.3

Na de overeengekomen betalingsdatum, danwel veertien dagen na het verstrijken van de faktuurdatum, is de opdrachtgever in
verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per
maand.

9.4

In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar zijn.

9.5

Door de wederpartij gedane betalingen strekken reeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in
de tweede plaats van opeisbare fakturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft
op een later faktuur.

9.6

Is de opdrachtgever in gebreke of in het verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Deze buitenrechtelijke kosten bedragen 15% van
de hoofdsom met een minimum van ƒ 75,=, ongeacht het feit of deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.
Indien Free Engineering aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze ook voor
vergoeding in aanmerking.

9.7

De opdrachtgever is jegens Free Engineering de door Free Engineering gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties,
tenzij deze onredelijk hoog zijn.
Dit geldt alleen indien Free Engineering en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechtelijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij
de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Reklames
10.1

Eventuele reklames omtrent de door Free Engineering geleverde tekeningen voor installaties, apparatuur, etc. dienen binnen één
maand na de eerste ingebruikstelling van de installaties, apparatuur, etc., waarvoor de geleverde tekeningen waren bestemd, doch
uiterlijk binnen één jaar na levering, schriftelijk bij Free Engineering te worden ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten
waarop de klachten betrekking hebben.
In alle overige gevallen geldt een reklametermijn van één maand na levering van de tekeningen.

10.2

Het recht op reklame van de opdrachtgever vervalt als bij de bouw van de installatie of apparatuur waarvoor de tekeningen bestemd
zijn wordt afgeweken van de overeengekomen specificaties en/of omschrijving.

10.3

Eventuele reklames over geleverde zaken, of omtrent de door Free Engineering toegezonden fakturen, dienen binnen één maand na
ontvangst van de zaken, danwel de fakturen schriftelijk te worden ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de
klachten betrekking hebben.

10.4

Het recht van de opdrachtgever vervalt ten aanzien van door of namens de opdrachtgever bewerkte en/of verwerkte zaken.

10.5

Wanneer ingediende reklames niet voldoen aan het bovengestelde, worden zij niet meer in behandeling genomen,

Aansprakelijkheid
11.1

Free Engineering is niet aansprakelijk voor kosten en schaden, die mochten ontstaan als direkt gevolg of indirekt gevolg van:
schendingen van octrooien, licenties, of andere rechten van derden door gebruik van door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering
van de opdracht verstrekte gegevens.

11.2

De opdrachtgever is gehouden Free Engineering schadeloos te stellen voor alle kosten en schaden, die voor Free Engineering mochten
ontstaan als direkt, of indirekt gevolg van gebreken aan door opdrachtgever terzake van de uitvoering van de overeenkomst geleverde
zaken, waaronder begrepen installaties, apparatuur, gereedschappen, etc., onverschillig of Free Engineering aan of met deze zaken
werkzaamheden heeft verricht.
De opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring.

11.3

Indien en voorzover de controle of het dagelijks toezicht van de uitvoeringswerkzaamheden met betrekking tot het vervaardigen van
tekeningen en de totstandkoming van een object door de opdrachtgever of door derden namens de opdrachtgever wordt verricht en
Free Engineering inzake die controle of dagelijks toezicht geen taak is opgedragen, kunnen fouten in die controle of dat dagelijks
toezicht Free Engineering niet worden toegerekend.

11.4

Onverminderd het in de leden 1, 2 en 3 bepaalde, zal de door Free Engineering verschuldigde schadevergoeding beperkt zijn tot ten
hoogste het door Free Engineering voor het betreffende werk te factureren bedrag (exclusief B.T.W.), zulks met een maximum van ƒ
25.000,=.
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11.5

De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Free Engineering of
haar leidinggevende ondergeschikten.

Overmacht
12.1

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Free Engineering
zijn toe te rekenen.
Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn
inbegrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Free Engineering, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Free
Engineering; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen
prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Free Engineering
afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

12.2

Free Engineering heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert
intreedt nadat Free Engineering haar verbintenis had moeten nakomen.

12.3

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Free Engineering opgeschort. Indien de periode waarin voor
overmacht nakoming van de verplichtingen door Free Engineering niet mogelijk is langer duurt dan 6 maanden, zijn beide partijen
bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

12.4

Indien Free Engineering bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk
aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverd c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de
wederpartij gehouden deze faktuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Relatie
13

Het is de opdrachtgever en aan de opdrachtgever gelieerde bedrijven uitdrukkelijk verboden (ex)werknemers van Free Engineering, die
voor de opdrachtgever werkzaam zijn in aansluiting op de opdracht of binnen zes maanden daarna, in dienst te nemen of al dan niet
tegen betaling werkzaamheden te laten verrichten, op straffe van een boete van ƒ 10.000,= door de opdrachtgever aan Free
Engineering te betalen zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is.

Geschillen
14

Elk geschil tussen Free Engineering en de opdrachtgever(s) zal, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de
Arrondissementsrechtbank te Breda. Free Engineering blijft echter bevoegd de opdrachtgever(s) te dagvaardigen voor de volgens de
wet of toepasselijk internationaal verdrag bevoegde rechterlijke instantie.

Aanvullende voorwaarden voor opdrachten uitgevoerd op lokatie van de opdrachtgever in Nederland
Tarieven
15.1

Als verrekenbasis gelden de tarieven, die met de opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.

15.2

De tarieven zijn gebaseerde op normale werkuren bij een 5-daagse werkweek van 8 uur per dag.

15.3

De tarieven kunnen een aanpassing ondergaan overeenkomstig de richtlijnen van de overheid.

15.4

Overwerk wordt verrekend op basis van toeslagen. Uren die de 40-urige werkweek overschrijden worden met de volgende toeslagen
verhoogd:

15.5

maandag tot en met vrijdag

25 %

zaterdag

50 %

zondag en nationale/christelijke feestdagen

100 %

Reisuren worden slechts verrekend indien het aantal groter is dan gebruikelijk voor dagelijkse reizen van huis naar standplaats en vice
versa.

Verrekenbare kosten
De volgende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
15.6

Kosten voor logies en maaltijden bij verblijf of bezoek elders, op verzoek van de opdrachtgever, tegen overlegging van declaraties.

15.7

Reiskosten tegen overlegging van declaraties, voor openbaar vervoer, taxi, vliegreizen, dienstauto of privé-auto.

15.8

Reiskosten voor woon-werkverkeer op zaterdagen, zon- en feestdagen worden beschouwd als extra kosten en zijn derhalve
verrekenbaar. Reiskosten voor gebruikelijk woon-werkverkeer zijn verwerkt in de uurtarieven.
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15.9

Het ten behoeve van de opdracht(en) vervaardigde lichtdruk- en kopieerwerk wordt verrekend op basis van de tarieven die
verkrijgbaar zijn bij de afdeling verkoop of tegen overlegging van lichtdrukbonnen.

15.10 Door derden uit te voeren vertaalwerk wordt verrekend op basis van verkregen nota’s.
15.11 Voor zover van toepassing worden bovendien verrekend:






telefoon, telex, telegram en post
vrachtkosten
extra kleding ten behoeve van arbeidsbeschermende maatregelen, klimatologische omstandigheden of vuil werk
het ter beschikking stellen van werkruimte(n) aan de opdrachtgever
computerkosten

Verantwoording
15.12 Voor de regeling van werkuren, overuren en reisuren wordt gebruik gemaakt van de weekstaat van Free Engineering.
15.13 Bij opdrachten uitgevoerd op lokatie van de opdrachtgever in Nederland geldt een wederzijdse opzegtermijn van 2 weken.
Indien opzegging door opdrachtgever plaatsvindt zonder inachtneming van deze 2 weken, dan worden deze 2 weken normaal
verrekend.
15.14 Bij verlenging van de werkzaamheden geldt dat de opdrachtgever 2 weken voor de afloopdatum bericht zendt aan Free Engineering,
waarna een nieuwe overeenkomst wordt gesloten.
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