Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden Cooijmans Hout- en Meubelrestauratie

ALGEMEEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten alsmede op alle offertes, gedaan door
Cooijmans Hout- en Meubelrestauratie, verder te noemen opdrachtnemer, voor zover hier niet schriftelijk van
wordt afgeweken.
Opdrachtnemer zal goed voor de eigendommen van zijn opdrachtgever zorgen en de werkzaamheden naar
beste weten en kunnen uitvoeren als een zorgvuldig handelend restaurator, met inachtneming van de
Ethische Code.
Indien één of meerdere bepalingen in deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden
verklaard blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

OFFERTES
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Opdrachtnemer is gerechtigd een honorarium in rekening te brengen voor het uitbrengen van een offerte,
indien dit van tevoren aan opdrachtgever is meegedeeld.
De opdrachtnemer kan niet aan een offerte worden gehouden als redelijkerwijs duidelijk is dat deze een
kennelijke verschrijving of vergissing bevat.

OVEREENKOMST
Elke overeenkomst komt tot stand door schriftelijke opdrachtverlening door opdrachtgever en acceptatie
door opdrachtnemer.
Indien tijdens het uitvoeren van de overeenkomst door aan het voorwerp gerelateerde omstandigheden de
werkzaamheden niet kunnen worden vervolgd, zal opdrachtnemer dat aan opdrachtgever melden. Bij
gebreke van overeenstemming over het voortzetten van de overeenkomst, al dan niet op gewijzigde
condities, zal de overeenkomst zijn beëindigd, in welk geval opdrachtgever gehouden is tot vergoeding van
de tot dan door opdrachtnemer gemaakte kosten en betaling van de tot dan opgebouwde
honorariumaanspraken.

PRIJZEN
De door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn, tenzij anders bepaald, exclusief BTW en exclusief eventuele
kosten van assurantie, transport, installatie en verpakking.
Opdrachtnemer is gerechtigd om na de offerte of na het aangaan van de overeenkomst opkomende
prijsverhogingen, die het gevolg zijn van na dat tijdstip ingevoerde of verhoogde belastingen, invoerrechten
of andere heffingen van overheidswege, door te berekenen.

LEVERINGSTERMIJN
Opgegeven levertijden gelden immer bij benadering en nimmer zal een levertijd kunnen gelden als een
fatale termijn.
De werkzaamheden van opdrachtnemer gelden als voltooid op het tijdstip dat opdrachtnemer dat aan
opdrachtgever meedeelt.

UITBESTEDING WERK AAN DERDEN
Opdrachtnemer is gerechtigd om de opdracht, dan wel een gedeelte daarvan, door een derde te laten
uitvoeren, mits hij zulks van tevoren aan opdrachtgever heeft kenbaar gemaakt en deze niet binnen een
redelijke termijn daartegen bezwaar maakt.
AANSPRAKELIJKHEID
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan de hem toevertrouwde voorwerpen waarop de
overeenkomst of de offerte betrekking hebben, noch tijdens het transport daarvan, noch tijdens de
uitvoeringswerkzaamheden of de opslag van die voorwerpen, en opdrachtgever dient desgewenst zelf voor
passende verzekering zorg te dragen, een en ander behoudens voor zover opdrachtgever en
opdrachtnemer schriftelijk anders zijn overeengekomen.

VERVOER
Voorwerpen waarop de overeenkomst of de offerte betrekking hebben reizen te allen tijde voor rekening en
risico van opdrachtgever ongeacht het ter zake op de vervoersdocumenten vermelde.

ANNULERING
Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst tussentijds te beëindigen. In dat geval is hij gehouden om aan
opdrachtnemer de door hem gemaakte kosten te vergoeden en het aan de werkzaamheden tot het
tijdstip van annulering verbonden honorarium te betalen.

Deze algemene voorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

