Algemene voorwaarden SYBONED B.V.
Versie februari 2020
Deze algemene voorwaarden zijn bij de kamer van koophandel gedeponeerd onder nummer 5/2020
Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere
overeenkomst (en al hetgeen daaruit voortvloeit) van Syboned.
2.
Indien een klant eenmaal met Syboned onder de toepasselijke
voorwaarden heeft gecontracteerd, of indien de klant op een
andere wijze met deze voorwaarden bekend is of redelijkerwijs
geacht kan worden bekend te zijn, dan zijn deze voorwaarden
ook op latere overeenkomsten onverkort van toepassing, ook
indien bij het sluiten van de betreffende overeenkomst een
verwijzing naar deze voorwaarden of toepasselijk verklaring
daarvan niet uitdrukkelijk heeft plaatsgevonden.
3.
In geval van verschil in betekenis tussen verschillende
taalversies van deze voorwaarden, geldt dat de Nederlandse
tekst en uitleg naar Nederlands recht steeds leidend is en
prevaleert.
4.
Syboned wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van andere
algemene voorwaarden (waaronder inkoopvoorwaarden) of
bedingen uitdrukkelijk van de hand.
5.
Artikel 2 Offerte/ overeenkomst
1.
Een offerte geldt maximaal 4 weken vanaf de dagtekening.
2.
Syboned mag bij de opstelling van de offerte steeds uitgaan van
de juistheid en volledigheid van de door de klant verstrekte
gegevens, informatie en bescheiden. Ieder van partijen is
verplicht om elkaar te waarschuwen in geval van klaarblijkelijke
tegenstrijdigheden in de overeenkomst en de daarbij behorende
stukken.
Artikel 3 Prijzen en orderdocumentatie
1.
De prijzen die Syboned hanteert zijn in euro’s en exclusief btw,
vervoerskosten,
invoerheffingen en andere heffingen die van overheidswege
worden opgelegd, hak-, reek- en laswerk, branden,
tapwerkzaamheden alsmede het aanbrengen van
uitsparingen en bevestigingspunten en het aanwerken van de
onderdorpel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.
Syboned is niet gehouden om een overeenkomst gestand te
doen tegen een
vermelde prijs die berust op een kennelijke druk- of zetfout, dan
wel evident niet
marktconform is.
3.
Syboned is uitdrukkelijk bevoegd eenzijdig de prijs, voorwaarden
en de inhoud van een gesloten overeenkomst te wijzigen, zonder
dat de klant bevoegd is de overeenkomst te annuleren, indien
marktomstandigheden (voorzien of onvoorzien) dan wel
kostenverhogende omstandigheden, zoals doch niet uitsluitend
de kosten van grond- en brandstoffen, materialen, fabricage of
transport, daartoe aanleiding geven. Syboned is in geval van
wijziging nimmer schadeplichtig jegens de klant.
4.
De klant dient bij zijn bestelling dan wel op eerste verzoek van
Syboned schriftelijk op te geven, welke gegevens, specificaties
en documenten volgens de regelgeving van het land waarin
geleverd wordt, vereist zijn, met betrekking tot onder meer:
- facturering;
- internationale certificaten;
- andere importdocumenten of importverklaringen.
Artikel 4 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1.
Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde
behoudt Syboned zich de rechten en bevoegdheden voor die
Syboned toekomen op grond van de Auteurswet en het
intellectueel eigendomsrecht.
2.
De in het kader van de overeenkomst eventueel door Syboned
tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, berekeningen,
tekeningen, stalen en modellen, blijven eigendom van Syboned,
ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter hand zijn
gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze mogen niet
door de klant zonder voorafgaande toestemming van Syboned
worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van
derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte
stukken anders voortvloeit.
3.
Syboned behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van
de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden
te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter
kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 5 Verplichtingen van de klant
1.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zorgt de klant
ervoor dat Syboned tijdig kan beschikken over:
a)
a. De voor het werk benodigde gegevens en
goedkeuringen (zoals tekeningen,
constructieberekeningen, publiek- en privaatrechtelijke
toestemmingen);
b)
Het gebouw en/of het terrein waarin en/of waarop het
werk moet worden uitgevoerd;
c)
Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer
van bouwstoffen en hulpmiddelen;
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Over verlichting, verwarming, gas, water, perslucht en
aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines;
e)
Tekeningen van de ligging van kabels, buizen en
leidingen.
Bij gebreke waarvan eventuele vertraging, extra kosten dan wel
schade aan de zijde van Syboned voor rekening van de klant
komen.
De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de
klant.
De klant draagt zorg voor afdoende veiligheidsmaatregelen bij
werkzaamheden aan het werk.
Indien door Syboned of door Syboned ingeschakelde derden in
het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op
de locatie van de klant of een door de klant aangewezen locatie,
draagt de klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in
redelijkheid gewenste faciliteiten.
De klant dient er voor zorg te dragen dat Syboned de montage
ongestoord zonder onderbreking kan uitvoeren.
De klant dient Syboned onverwijld op de hoogte te brengen van
door externe factoren veroorzaakte vertragingen. Indien de
aanvang of de voortgang van het door Syboned uit te voeren
werk hierdoor eveneens wordt vertraagd, komt deze vertraging
nimmer voor rekening van Syboned en is de klant gehouden de
extra kosten en schade die Syboned hierdoor lijdt te vergoeden.
Het is de klant niet toegestaan om:
f)
Vóór de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, zelf
dan wel door derden werkzaamheden uit te (laten) voeren;
g)
Vóór de dag waarop het werk als opgeleverd geldt,
zijn/haar rechten en plichten uit de overeenkomst over te
dragen aan een derde;
h)
Overeenkomsten te sluiten met onderaannemers van
Syboned;
i)
Derden gebruik te laten maken van hulpmiddelen van
Syboned (zoals steigers, ladders, e.d.);
De klant draagt zelf het risico voor schade, die wordt veroorzaakt
door:
a)
Gebreken in materialen en/of hulpmiddelen die door de
klant ter beschikking zijn gesteld;
b)
Gebreken aan de (on)roerende zaak, waarin/waarop of
waaraan Syboned haar werkzaamheden dient uit te
voeren.
c)
Een door of namens de klant vervaardigd ontwerp/
tekeningen tenzij Syboned die verantwoordelijkheid
uitdrukkelijk heeft overgenomen.
Reiniging van de door Syboned geleverde zaken komt voor
rekening en risico van de klant. Syboned zal de plaats waar de
werkzaamheden zijn uitgevoerd schoon opleveren. De klant dient
voor eigen rekening en risico voor de afvoer en opslag van het
rest- en afvalmateriaal aan Syboned daarvoor bestemde
afvalcontainers beschikbaar te stellen.
Indien door Syboned tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden asbest, lood of andere verboden en/of
schadelijke materialen worden aangetroffen, meldt zij dit zo
spoedig mogelijk aan de klant. Indien het werk hierdoor wordt
vertraagd en Syboned daardoor extra kosten moet maken, dan
wel schade lijdt, dan komen deze voor rekening van de klant.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal
worden uitgevoerd, kan Syboned de uitvoering van die
onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, tot
dat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6 Verplichtingen van Syboned
1.
Syboned is gerechtigd voor de uitvoering van de
werkzaamheden derden in te schakelen.
2.
De klant draagt zorg voor afvoer van het bouwafval, tenzij anders
overeengekomen.
Artikel 7: Levertijd
1.

2.
3.

De door Syboned aan de klant opgegeven (lever)termijnen met
betrekking tot de door Syboned te verrichten werkzaamheden of
te leveren zaken zijn slechts indicatief en nimmer bedoeld als
een fatale of vervaltermijn. De klant dient in dit verband Syboned
te allen tijde in gebreke te stellen met een, afhankelijk van de
situatie, redelijke termijn om alsnog de op Syboned rustende
verplichtingen na te komen..
Bij vaststelling van de levertijd gaat Syboned ervan uit dat zij de
opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op
dat moment bekend zijn.
De levertijd gaat in wanneer over alle technische details
overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens,
definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van Syboned, de
overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de
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noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is
voldaan.
Als er sprake is van andere omstandigheden die Syboned
onbekend waren toen hij de levertijd vaststelde, kan Syboned de
levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder
deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet
in de planning van Syboned kunnen worden ingepast, zullen
deze worden afgerond zodra haar planning dit toelaat.
Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de
tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te
(laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het
meerwerk niet in de planning van Syboned kunnen worden
ingepast, zullen deze worden afgerond zodra haar planning dit
toelaat.
Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door
Syboned wordt de levertijd verlengd met de duur van de
opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de
planning van Syboned kunnen worden ingepast, zullen deze
worden afgerond zodra haar planning dit toelaat.
Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen
geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is
overeengekomen.

Artikel 8 Risico-overgang en transport
1.
Het risico van verlies of beschadiging van de aangevoerde
materialen, grondstoffen en andere zaken gaat op de klant over
op het moment waarop deze zaken aan de klant ter beschikking
worden gesteld of in de macht van de klant of van een door de
klant aan te wijzen derde worden gebracht.
2.
Indien en voor zover Syboned het transport, vervoer, verzending,
of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze daarvan, indien geen
nadere aanwijzing door de klant aan Syboned is verstrekt, door
Syboned bepaald.
3.
Indien op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd
horizontaal transport over meer dan 20 meter dient plaats te
vinden, dient de klant voor haar rekening en risico de daarvoor
door Syboned benodigde transportmiddelen beschikbaar te
stellen.
4.
Bij transporten ingeval van meerdere verdiepingen, dient het
horizontaal en verticaal transport door en voor rekening van de
klant te worden uitgevoerd, tenzij partijen expliciet zijn
overeengekomen dat Syboned hiervoor zal zorgdragen, in welk
geval Syboned gerechtigd is de hieraan verbonden kosten
separaat aan de klant in rekening te brengen.
5.
De klant draagt voor eigen rekening en risico zorg voor
voldoende grote en afsluitbare opslagruimte in de nabijheid van
de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd voor
opslag van zaken en materialen benodigd voor de uitvoering van
de overeenkomst.
6.
Indien de klant niet in Nederland is gevestigd, dan dient de klant
zorg te dragen voor de laad- en loswerkzaamheden.
7.
De afzender is verplicht ter voldoening aan douane- en andere
formaliteiten, welke voor de aflevering van de zaken moeten
worden vervuld, de nodige bescheiden bij de vrachtbrief te
voegen en ter beschikking van de vervoerder te stellen en hem
alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen.
Artikel 9 Kostenverhogende omstandigheden
1.
In afwijking van artikel 7:753 BW geven alle kostenverhogende
omstandigheden die ontstaan of aan het licht komen zonder dat
dit aan Syboned kan worden toegerekend en Syboned bij het
bepalen van de prijs geen rekening hoefde te houden met zulke
omstandigheden het recht aan Syboned om de overeengekomen
prijs geheel of gedeeltelijk aan de kostenverhoging aan te
passen zonder tussenkomst van een rechter.
2.
De klant is in geval van kostenverhogende omstandigheden
gerechtigd het werk te beperken of te vereenvoudigen.
Artikel 10 Meer- en minderwerk
1.
Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats in geval van:
a)
Wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de
voorwaarden van uitvoering;
b)
Afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
c)
Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.
2.
Meer- en minderwerk wordt – behoudens spoedeisende
omstandigheden – voorafgaand aan de uitvoering schriftelijk of
elektronisch overeengekomen. Syboned wijst de klant op de aan
het meerwerk voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de klant deze
prijsverhoging zelf had moeten begrijpen. Het gemis van een
schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Syboned en van de
klant op verrekening de verrekening van meer- en minderwerk
onverlet.
3.
Meer- en minderwerk wordt op de eindfactuur verrekend.

Artikel 11 Modellen, afbeeldingen
1.
De in de aanbieding/advertenties/prijslijsten opgenomen
modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of
omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond.
Is aan de klant een monster/afbeelding getoond, dan gaan
partijen ervan uit dat dit als aanduiding is getoond, tenzij
uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak
daarmee geheel zal overeenstemmen.
Artikel 12 Oplevering/ levering
1.
Het werk of gedeelten van het Werk geldt als opgeleverd
wanneer:
a)
Syboned heeft medegedeeld dat het Werk gereed is voor
oplevering en de klant het Werk heeft aanvaard dan wel
de klant niet binnen 5 werkdagen na de mededeling van
Syboned laat weten of hij het Werk al dan niet aanvaard;
b)
Syboned het Werk heeft opgeleverd en dit voor de klant
kenbaar was en de klant niet binnen 5 werkdagen nadat
voor haar kenbaar was dat het Werk gereed is heeft laten
weten of zij het werk al dan niet aanvaard;
c)
De klant het Werk dan wel gedeelten daarvan in gebruik
neemt.
2.
Indien de klant het Werk afkeurt, dient zij dat schriftelijk te doen
onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring
zijn. Kleine gebreken kunnen geen reden voor afkeuring zijn,
behalve als zij een eventuele ingebruikneming onmogelijk
maken.
3.
Syboned dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te
controleren.
4.
Indien partijen vaststellen dat, gezien de nog bestaande
gebreken, nog geen sprake is van een oplevering, zal Syboned
een nieuwe datum noemen waarop het Werk gereed zal zijn
voor oplevering.
5.
Door Syboned erkende tekortkomingen worden binnen een
redelijke termijn hersteld.
6.
Vanaf het moment dat het Werk als opgeleverd geldt, is het
Werk voor risico van de klant en is de klant ontslagen van de
aansprakelijkheid voor gebreken die de klant op het tijdstip van
oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.
7.
Indien in de overeenkomst een vermoedelijke datum van
levering c.q. oplevering wordt vermeld, is deze termijn nimmer
fataal. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Syboned
schriftelijk in gebreke te stellen. De vermoedelijke datum van
levering c.q. oplevering wordt zonder meer verlengd met een
redelijke termijn in de gevallen als beschreven onder de artikelen
6, 8, 10 en 11 van deze algemene voorwaarden.
8.
Levering van materialen en zaken geschiedt voor rekening van
Syboned op de locatie waar Syboned het Werk zal uitvoeren,
tenzij anders overeengekomen.
9.
De klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat
Syboned deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het
moment waarop deze aan de klant ter beschikking worden
gesteld.
10.
Indien de klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken
van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de
levering, is Syboned gerechtigd de zaken op te slaan voor
rekening en risico van de klant. Indien de klant niet binnen twee
maanden alsnog afneemt, is Syboned gerechtigd de zaken te
vernietigen, dan wel te verkopen. De schade die Syboned door
vernietiging of verkoop lijdt komen voor rekening van de klant.
11.
Indien Syboned gegevens behoeft van de klant in het kader van
uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de
klant deze aan Syboned ter beschikking heeft gesteld.
12.
Indien de termijn waarbinnen het Werk zal worden opgeleverd is
uitgedrukt in dagen, wordt onder dag verstaan een werkdag, niet
zijnde een rust- of nationale feestdag. Dagen waarop Syboned
vanwege onwerkbaar weer geen werkzaamheden kan uitvoeren,
worden niet onder werkdagen gerekend. Het werk zal steeds op
een werkdag worden opgeleverd. Valt de oplevering niet op een
werkdag, dan geldt de eerstvolgende werkdag als de
overeengekomen dag van oplevering.
13.
Syboned is gerechtigd het werk in gedeelten op te leveren, tenzij
hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deeloplevering
geen zelfstandige waarde toekomt. Syboned is gerechtigd
deelopleveringen afzonderlijk te factureren.
Artikel 13 Overmacht
1.
Van overmacht aan de zijde van Syboned is in ieder geval
sprake indien Syboned na het sluiten van de overeenkomst
verhinderd wordt ten gevolge van omstandigheden die nakoming
van de verbintenis dan wel de voorbereiding daarvan
verhinderen en die niet aan Syboned zijn toe te rekenen.
Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de
nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn
begrepen: oorlog, oorlogsschade, burgeroorlog, oorlogsgevaar,
oproer, blokkade, boycot, piraterij, terroristische acties,
explosies, natuurrampen in het algemeen, verhindering en
onderbreking van transportmogelijkheden, molest, brand,
wateroverlast, overstroming, aswolk(en), werkstaking (zowel
georganiseerd als ongeorganiseerd), bedrijfsbezetting,
uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen,
afsluiting door de overheid van een bepaald gebied, intrekken
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van exportvergunning door overheid, defecten aan
machinerieën, storingen in de levering van energie, een gebrek
aan benodigde grondstoffen of niet tijdige aflevering van
grondstoffen en/of zaken (van toeleveranciers), ziekte onder
personeel en/of afwezigheid van voor de levering cruciale
medewerkers, en voorts door alle overige zaken, buiten de
schuld of risico van Syboned ontstaan.
In geval van overmacht worden aangegeven (lever)termijnen
verlengd met de periode gedurende welke Syboned door de
overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
Indien Syboned bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk
aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan
haar verplichtingen kan voldoen, is Syboned gerechtigd het
reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren
en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het
een afzonderlijke overeenkomst.
In geval van overmacht is Syboned niet aansprakelijk en kan de
klant Syboned niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 14 Betaling
1.
De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.
De betalingstermijn is een fatale termijn. Bij overschrijding
daarvan is de klant direct in verzuim, derhalve zonder dat een
sommatie of ingebrekestelling nodig is.
3.
Het is de klant niet toegestaan (ook in het geval van klachten):
a)
betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten.
b)
tot verrekening over te gaan.
4.
Vanaf het moment van verzuim, is de klant:
a)
een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het
totaal openstaande bedrag. Een gedeelte van een
kalendermaand geldt als hele kalendermaand;
b)
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke
worden vastgesteld op tenminste 15% van het
verschuldigde bedrag inclusief btw, met een minimum van
€ 500,00 exclusief btw, onverminderd het recht van
Syboned op vergoeding van andere schade;
c)
alle door Syboned te maken gerechtelijke kosten
verschuldigd, teneinde nakoming van de verplichtingen
van de klant te bewerkstellingen. Hieronder vallen in ieder
geval alle door haar raadsman gemaakte kosten, in
afwijking van het forfaitaire vergoedingssysteem uit de
wet. Onder de gerechtelijke kosten worden mede
begrepen de kosten voor een faillissementsaanvraag, bij
wijze van incassomiddel.
5.
Alle vorderingen van Syboned zijn direct opeisbaar en de klant is
direct in verzuim in de volgende gevallen:
a)
De klant komt een van de verplichtingen uit hoofde van
enige overeenkomst met Syboned, daarmee
samenhangende overeenkomst, daarvoor of daarna
gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk
na;
b)
De klant een verzoek tot surseance van betaling heeft
ingediend of voornemens is zulks te doen of in surseance
van betaling verkeert;
c)
Er door de klant of tegen de klant een verzoek tot
faillietverklaring wordt ingediend, de klant of een derde
voornemens is een aanvraag tot faillietverklaring in te
dienen of in het geval de klant in staat van faillissement is
verklaard;
d)
Er bij Syboned anderszins gerede twijfel bestaat omtrent
de betalingscapaciteit van de klant, waardoor de klant niet
aan zijn verplichtingen kan voldoen, dit ter beoordeling
van Syboned;
e)
Er door de klant een aanvraag Wet Schuldsanering
Natuurlijke Personen (WSNP) is ingediend of de WNSP
op de klant van toepassing wordt verklaard;
f)
Er door een derde (conservatoir of executoriaal) beslag
wordt gelegd ten laste van de klant;
g)
In geval van een rechtspersoon de klant wordt ontbonden
en geliquideerd of indien de klant natuurlijk persoon is, de
klant overlijdt of niet meer bij machte is zijn bedrijf uit te
oefenen;
6.
Syboned is in ieder geval in deze gevallen (a tot en met g), doch
niet gelimiteerd, bevoegd de levering van de zaken en/ of het
uitvoeren van het werk op te schorten, totdat de klant betaling
vooraf of behoorlijke (aanvullende) zekerheid voor de
vorderingen en/of betaling van de te leveren zaken en/ of het
uitvoeren van het Werk heeft verschaft. De klant dient op eerste
verzoek van Syboned betaling of behoorlijke (aanvullende)
zekerheid te bieden.
7.
Nadat de klant alsnog aan haar verplichtingen heeft voldaan en
/of voldoende zekerheid heeft gesteld, staat Syboned de
leveringstermijn ter beschikking die, rekening houdende met
alsdan in het bedrijf van Syboned en/of in het bedrijf van de
toeleveranciers van Syboned bestaande mogelijkheden, voor
levering van de zaken en/ of uitvoeren van het Werk nodig is.

Artikel 15 Garantie ten aanzien van geleverde zaken
1.
De door Syboned geleverde zaken voldoen aan de technische
eisen en specificaties welke door de fabrikant van de zaak wordt
aangegeven.
2.
Een garantie dient schriftelijk te zijn overeengekomen.
3.
Syboned verstrekt aan de klant een garantie met betrekking de
geleverde zaken tot tot 12 maanden na levering, tenzij partijen
schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen. De
garantietermijn gaat lopen vanaf de dag van levering.
4.
Een beroep op garantie wordt door Syboned enkel gehonoreerd
voor zover de klant aan al haar betalingsverplichtingen aan
Syboned heeft voldaan.
5.
Deze garantie is steeds beperkt tot:
fabricagefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van
oneigenlijk, onzorgvuldig
c.q. ondeskundig gebruik/onderhoud of niet naleving van de
gebruiksaanwijzing of onderhoudsvoorschriften door Wederpartij
of een derde;
fabrieksgarantie;
leveringen aan Wederpartijen in de Europese Unie;
tot herstel of vervanging van de geleverde zaak.
6. Deze garantie vervalt:
bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen
uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen;
bij bewerkingen, wijzigingen, vermenging, veranderingen of
reparatie door de klant of een derde aan of van het geleverde;
indien het gekochte niet jaarlijks wordt onderhouden c.q.
gekeurd.
7.
Zolang de klant niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de
door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen
beroep doen op deze garantiebepaling.
Artikel 16 Aansprakelijkheid
1.
Syboned is niet aansprakelijk voor door de klant geleden schade
behoudens en voor zover er sprake is van opzet, grove schuld of
bewuste roekeloosheid van tot de directie of de bedrijfsleiding
behorende leidinggevende aan de zijde van Syboned.
2.
Onder schade wordt in ieder geval verstaan schade die het gevolg
is van de gebeurtenis waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit
(wanprestatie), ontbindingsschade, schade op grond van
schending van een wettelijke verplichting en schade op grond van
onrechtmatige daad.
3.
Syboned is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade,
vertragingsschade, gemiste besparingen, winstderving of
stagnatieschade, of andere gevolgschade van de klant.
4.
Indien Syboned tegen aansprakelijkheid is verzekerd en zij
aansprakelijk is onder die verzekering, wordt diens (eventuele)
aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door deze
verzekering van Syboned in het betreffende geval wordt uitbetaald
(vermeerderd met het eigen risico). Indien geen uitkering krachtens
een verzekering plaatsvindt, is aansprakelijkheid voor schade
uitdrukkelijk beperkt tot in geval van aanneming van werk 10% van
de aanneemsom (de btw daarin niet meegenomen), dan wel in
geval van koop 10% van het factuurbedrag waar de schade mee
samenhangt (de btw daarin niet meegenomen), beiden tot een
maximum van € 5.000,00 per schadegeval tot een absoluut
maximum van € 10.000,00. Iedere verdergaande aansprakelijkheid
is uitdrukkelijk uitgesloten.
5.
Syboned is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
doordat Syboned is uitgegaan van de door de klant verstrekte
onjuiste en/of onvolledige gegevens/tekeningen met name met
betrekking tot het aanwezig zijn van verontreinigde of gevaarlijke
materialen of stoffen en de ligging van kabels, buizen of andere
obstakels.
6.
Syboned is niet aansprakelijk voor door of namens de klant
voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen
de invloed die de werkwijze heeft op de bodemgesteldheid,
alsmede voor de door of namens de klant gegeven orders en
aanwijzingen.
7.
Syboned is nimmer aansprakelijk voor de kosten van
bodemverontreiniging die direct of indirect is ontstaan door de
uitvoering van de opgedragen werkzaamheden.
8.
De klant vrijwaart Syboned voor elke aanspraak van derden die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.
9.
Door Syboned gegeven adviezen zijn vrijblijvend. Voor schade
voortvloeiende uit gegeven adviezen is Syboned nimmer
aansprakelijk.
10.
Voor zover het door de klant niet naleven van zijn contractuele dan
wel wettelijke verplichtingen ten gevolge zou hebben dat Syboned
jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, verplicht de klant zich
hierbij Syboned voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te
vrijwaren.
Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud
1.
De verkoop en levering van zaken, vindt plaats onder uitgebreid
eigendomsvoorbehoud. Het eigendom van deze verkochte,
geleverde en nog te leveren zaken, betaald en niet betaald, wordt
voorbehouden totdat alle vorderingen uit hoofde van de tussen
partijen gesloten overeenkomst(en) – met inbegrip van de rente en
kosten – zijn voldaan.
2.
Syboned is gerechtigd om, indien de klant met betaling te laat is
dan wel indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de
klant niet of te laat zal betalen, haar eigendommen onder zich te
nemen.
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Voor het geval Syboned ingevolge lid 1 van dit artikel de zaken
waarop het eigendomsvoorbehoud rust als zijn eigendom
opvordert, geeft de klant reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijk en
niet herroepbaar toestemming aan Syboned, of door Syboned aan
te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de
eigendommen van Syboned zich bevinden en die zaken mee terug
te nemen indien de klant in gebreke blijft. Syboned wordt toegang
verleend op straffe van een direct opeisbare boete van € 1.000,00
voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat Syboned
de klant hiertoe in gebreke hoeft te stellen. De kosten die
voortvloeien uit de uitoefening van het eigendomsrecht door
Syboned zijn voor rekening van de klant.
Zolang het eigendom van het geleverde niet op de klant is
overgegaan, mag deze de materialen niet verpanden, in eigendom
overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen. Bij
overtreding van deze bepaling wordt de koopprijs terstond volledig
opeisbaar.
De klant is verplicht:
a)
De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,
ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal. De
klant is gehouden de polis van voornoemde verzekering
alsmede de betalingsbewijzen van de premie ervan op
eerste verzoek ter inzage te geven aan Syboned.
b)
Alle aanspraken van de klant op verzekeraar met
betrekking tot de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan
Syboned ex
artikel 3:239 BW.
c)
Syboned onmiddellijk op de hoogte te stellen indien
derden rechten
pretenderen ten aanzien van de door Syboned aan de
klant geleverde
zaken, in het geval Syboned op grond van de levering van
die zaken nog enig bedrag van de klant te vorderen heeft.
Syboned is in dat geval gerechtigd om de betreffende
zaken onmiddellijk onder zich te nemen. In een dergelijk
geval is de klant aansprakelijk voor alle kosten die dit met
zich meebrengt. Syboned zal deze zaken eerst weer
uitleveren nadat Syboned volledig is betaald of ter zake
van haar vordering(en) adequate zekerheid is gesteld.
Indien Syboned zaken als haar eigendom vordert en deze zaken
terughaalt, zal Syboned aan de klant voor deze zaken een
creditnota aan de klant toezenden ter hoogte van de marktwaarde
van de teruggehaalde zaken op het moment van terugname. De
marktwaarde is in ieder geval gelijk aan de koopsom die is
gerealiseerd door de onderhandse/ openbare verkoop, ter keuze
van Syboned. Onverminderd het recht op overige
schadevergoeding.
Indien en voor zover het land van de bestemming van de zaken
verdergaande mogelijkheden heeft ten aanzien van het
eigendomsvoorbehoud, dan gelden die verdergaande
mogelijkheden.

Artikel 18 Opzegging/ beëindiging/ ontbinding door de klant
1.
Voor zover internationale regelgeving van toepassing is, dan dient
naar die regelgeving beoordeeld te worden of opzegging/
beëindiging/ ontbinding van de overeenkomst door de klant
mogelijk is.
2.
Voor zover er geen internationale regelgeving van toepassing is,
dan geldt dat indien de klant gebruik maakt van zijn wettelijk recht
van opzegging van de overeenkomst, hij aan Syboned in aanvulling
op artikel 7:764 BW in ieder geval 10% van de orderprijs (verhoogd
met de btw) is verschuldigd, onverminderd het recht van Syboned
op de gehele aanneemsom vermeerderd met de kosten die
Syboned als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en
verminderd met de bespaarde kosten.
3.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen de
overeenkomsten als separate overeenkomsten te worden
beschouwd en komt geen duurovereenkomst tot stand die dient te
worden opgezegd.
4.
Indien en voorover de klant schriftelijk kan bewijzen dat sprake is
van een duurovereenkomst, dan geldt tenzij anders is
overeengekomen het volgende: de overeenkomst kan steeds
schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een
opzegtermijn van 3 maanden (te rekenen vanaf de laatste werkdag
van de maand) zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding ontstaat.
Artikel 19
1.
2.

Geschillen en toepasselijk recht
Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is Nederlands recht
van toepassing.
Alle geschillen die verband houden met en/of voortvloeien uit de
gesloten overeenkomst zullen worden beslecht door de rechtbank
Oost-Brabant, locatie Den Bosch, tenzij enige bepalingen van
dwingend recht zich daartegen verzetten.
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