
Algemene verkoopvoorwaarden SK geveltechniek 

1 ALGEMEEN: 
1. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al 
    onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons 
    gesloten overeenkomsten. 
2. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als  
    acceptatie van de algemene voorwaarden van SK Geveltechniek. 
3. Bijzondere van de voorwaarden van SK Geveltechniek afwijkende    
    bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn 
    overeengekomen. 
 
2 OFFERTES: 
Onze offertes, daaronder begrepen de eventueel toegevoegde bijlagen, 
zijn steeds vrijblijvend. Het is niet door ons beoordeeld of er aan de 
eisen van het bouwbesluit en/of bestek wordt voldaan.Wij zijn niet 
gehouden een opdracht, die nog niet schriftelijk door ons geaccepteerd 
is, uit te voeren.  
 
 
3 PRIJZEN: 
Indien niet anders is overeengekomen, gelden onze prijzen af fabriek 
exclusief vracht, verpakking, assurantie en eventueel door de overheid 
te heffen rechten of belasting dan wel andere heffingen. Indien na de 
opdrachtacceptatie de prijzen van materialen, hulpmiddelen, 
onderdelen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten en 
overheidslasten een verhoging ondergaan, voordat de opdracht geheel 
is uitgevoerd, kunnen onze prijzen zonder voorafgaand bericht 
dienovereenkomstig worden verhoogd. 
 
4 BESCHEIDEN, HULPMIDDELEN EN ADVIEZEN: 
Door ons opgestelde, vervaardigde of ter beschikking gestelde 
kostenbegrotingen, plannen, catalogi, afbeeldingen, tekeningen,  
maten en gewichtsopgaven, of andere bij aanbiedingen of leveranties 
behorende bescheiden blijven ons eigendom en moeten op eerste 
verzoek aan ons worden teruggegeven. Zij mogen zonder onze 
uitdrukkelijke toestemming niet gekopieerd of nagemaakt, noch aan 
derden, al dan niet voor wedergebruik, ter inzage gegeven of ter hand 
gesteld worden. 
 
5 ANNULERING: 
Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen 
weigert af te nemen, is hij verplicht de door ons reeds aangeschafte 
materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de 
kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te 
betalen. 
 
6 MONTAGE: 
Indien de montage van de geleverde goederen in de overeenkomst 
begrepen is, is de prijs berekend, inclusief de montage en het 
bedrijfsklaar opleveren van goederen op de plaats in de overeenkomst 
genoemd. Voor na de montage optredende storingen zijn de garantie 
bepalingen van toepassing. Na controle, aangevraagd door de 
opdrachtgever, met betrekking tot onze garantieverplichtingen zal 
slechts uitgevoerd worden na tijdige betaling van alle facturen. 
 
7 LEVERTIJD EN LEVERING: 
De levertijd, waaronder mede te verstaan de termijn voor de door  
ons te verrichten werkzaamheden, begint te lopen op de dag vermeld 
in onze schriftelijke opdrachtacceptatie. Indien voor de opdracht 
bepaalde gegevens, tekeningen, etc. noodzakelijk zijn dan wel 
bepaalde formaliteiten vereist zijn, gaat de levertijd eerst in, nadat 
alle gegevens, tekeningen in ons bezit zijn dan wel de vereiste 
formaliteiten vervuld zijn. Indien door ons een eerste betaling bij de 
bestelling wordt verlangd, begint de levertijd eerst te lopen op de dag, 
waarop wij de betaling hebben ontvangen. Door ons opgegeven 
levertijden zijn steeds vrijblijvend, maar wij zullen alles in het werk 
stellen deze zo nauwkeurig mogelijk in acht te nemen. Een eventuele 
overschrijding van de levertijd geeft de afnemer geen enkel recht tot 
vorderen van schadevergoeding, tot het weigeren van de goederen of 
tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.  
De koper/afnemer wordt geacht het geleverde in deugdelijke staat te 
hebben ontvangen, tenzij hij/zij ons uiterlijk 8 dagen na de levering 
schriftelijk van de gebreken op de hoogte brengt. 
 

8 EIGENDOMSVOORBEHOUD: 
1. De eigendom van de goederen gaat eerst op de opdrachtgever over, 
    wanneer deze aan alle verplichtingen welke uit deze of uit enige 
    andere daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, heeft 
    voldaan. 
2. De opdrachtgever is niet gerechtigd voor dat tijdstip deze goederen 
    aan derden, al dan niet tot zekerheid, in eigendom over te dragen, 
    doch is bevoegd deze goederen in het kader van zijn normale    
    bedrijfsuitoefening te verwerken. 
3. De beweegbare delen blijven ons eigendom totdat de volledige 
    betaling van onze factuur heeft plaatsgevonden. 
 
9 BELASTING: 
Tenzij anders is overeengekomen is, is de betaling van de koopprijs 
verschuldigd bij de levering of binnen 14 dagen na factuurdatum via 
bankoverschrijving of contant. De aanvang van de levering of montage 
zal worden opgeschort totdat de betaling van het eerste voorschot  
(35% van het totale orderbedrag) heeft plaatsgevonden. Indien andere  
gefactureerde voorschotten onbetaald zijn, zullen de werken worden 
stopgezet. De opdrachtgever mag in geen geval tegenwerpen dat er 
verschillen zijn of geschillen omtrent een gedeelte van een factuur om 
het niet te betalen van ontegensprekelijke verschuldigde sommen te 
rechtvaardigen. Bij nalatigheid in de betaling wordt de afnemer 
geacht van rechtswege in gebreke te zijn en zijn wij gerechtigd hem 
zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de 
wettelijke rente, zomede door ons gemaakte kosten tot inning de 
contractuele prijs, daaronder begrepen wissel- en protestkosten, alle 
kosten van rechtsbijstand en proces- en executiekosten in rekening  
te brengen, onverminderd de ons verder toekomende rechten.  
Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te 
geschieden. 
 
10 GARANTIE: 
1. Wij garanderen de deugdelijkheid van de door ons geleverde 
    goederen. Gebreken die het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van 
    het materiaal dan wel van fabricagefouten zullen door ons en/of 
    door een van onze toeleveranciers worden opgelost. 
2. Onze garantieplicht gaat niet verder dan herstel of vervanging,  
    alles ter onzer beoordeling. 
3. Onze garantieplicht vervalt: 
     • indien de koper/afnemer niet in staat is te bewijzen dat het 
       gebrek het product ongeschikt maakt voor het normale gebruik. 
     • indien de koper/afnemer zonder onze toestemming zelf is 
       overgegaan tot reparatie of vervanging van die onderdelen, ten 
       aanzien waarvan garantie is verleend. 
     • indien het geconstateerde gebrek het kennelijk gevolg is van 
       onjuist gebruik van het geleverde, alles ter onzer beoordeling. 
4. De geldende garantietermijnen zijn te vinden      
    via www.sk-geveltechniek.nl/garanties.pdf 
5. Garantie gelden alleen indien alle vorderingen voldaan zijn. 
 
11 AANSPRAKELIJKHEID: 
Wij zijn niet aansprakelijk voor al dan niet verborgen gebreken. 
Behoudens onze garantieverplichtingen zijn wij nimmer voor enige 
schade aan en/of de goederen hoe ook genaamd, aansprakelijk.  
Andere of verdere aanspraken, inbegrepen vergoeding van kosten, 
schade en interesten wegens persoonlijke ongevallen, schade aan 
roerende of onroerende goederen of benadeling van bedrijfsbelangen 
en bedrijfsschade, hetzij direct of indirect bij de opdrachtgever of 
derden veroorzaakt, worden uitgesloten. 
 
12 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN: 
1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of  
    ten dele van toepassing zijn, is steeds Nederlands recht van   
    toepassing. 
2. Op alle geschillen uit of op grond van deze voorwaarden  
    of uit nadere overeenkomsten voortvloeiende is bij  
    uitsluiting Nederlands Recht van toepassing. 

 

Versie 1.0 


