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Artikel 1: 

Toepasselijkheid van deze voorwaarden: Onze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen 
Schoonebeek Klimaattechniek B.V. en een wederpartij waarop Schoonebeek Klimaattechniek B.V. deze voorwaarden van toepassing 
heeft verklaard. Toepassing van door de opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Artikel 2: 
Offertes: De door Schoonebeek Klimaattechniek B.V. gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening tenzij anders 
overeengekomen. De overeenkomst tussen Schoonebeek Klimaattechniek B.V. en de wederpartij komt tot stand indien en zodra 
Schoonebeek Klimaattechniek B.V. de aanvaarding van haar offerte door de wederpartij schriftelijk bevestigt. De in een offerte 
vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij anders overeengekomen. 

Artikel 3: 
Tarieven werkzaamheden: De door Schoonebeek Klimaattechniek B.V. gehanteerde tarieven zijn als volgt opgebouwd; de 
opdrachtgever betaalt naast de eventueel toegepaste materialen, de uren die Schoonebeek Klimaattechniek B.V. voor haar werkzaam 
is, gerekend vanaf vertrek bij Schoonebeek Klimaattechniek B.V. tot en met terugkomst van de monteur(s), het tarief is EUR 51,00 
excl. BTW per uur betreffende installatie/onderhoudswerkzaamheden. Betreffende storingswerkzaamheden is het tarief EUR 58,00 
excl. BTW per uur. Voor de gereden kilometers van Schoonebeek Klimaattechniek B.V. naar de klus en de rit terug, brengt 
Schoonebeek Klimaattechniek B.V. de opdrachtgever een kilometertarief van EUR 0,35 excl. BTW per afgelegde kilometer in 
rekening. Er wordt gerekend met de gegevens verkregen middels een routeplanner waarin de kortste route wordt gekozen. 

Artikel 4: 
Levertijd: Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 5: 
Garantie: de fabrieksgarantie is van kracht en bedraagt 1 jaar tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Tevens geeft Schoonebeek 
Klimaattechniek B.V. 1 jaar garantie op arbeidsloon. Voor schade als gevolg van een gebrek in geleverde, aanvaarden wij geen 
aansprakelijkheid. 

De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van onjuiste behandeling of een onjuiste toepassing van het geleverde. 

Artikel 6: 
Meer/minderwerk: Verrekening vindt plaats in geval van bestekswijzigingen of in de voorwaarden van het werk. Meer/minderwerk 
kan alleen schriftelijk worden aanvaard door Schoonebeek Klimaattechniek B.V.. Verrekening geschiedt ineens bij de eerstvolgende 
betalingstermijn. 

Artikel 7: 
Eigendomsbehoud: De door Schoonebeek Klimaattechniek B.V. geleverde goederen blijven eigendom van Schoonebeek 
Klimaattechniek B.V. totdat de wederpartij aan alle uit de (door Schoonebeek Klimaattechniek B.V. en wederpartij ondertekende) 
opdrachtbevestiging voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan. 

Artikel 8: 
Incasso-kosten: Alle kosten die Schoonebeek Klimaattechniek B.V. dient te maken indien de wederpartij zijn verplichtingen 
voortvloeiend uit de door beide partijen ondertekende opdrachtbevestiging, niet nakomt, zijn voor rekening van de wederpartij. 
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Artikel 9: 
Toepasselijk recht: Op elke overeenkomst tussen Schoonebeek Klimaattechniek B.V. en de wederpartij is het Nederlands recht van 
toepassing. 

 
Artikel 10: 
Schoonebeek Klimaattechniek B.V. is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg 
is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen 
Schoonebeek Klimaattechniek B.V. verzekerd is. 

Niet voor in aanmerking komt: 

Bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. 

Opzichtschade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of 
zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt. 

Schade veroorzaakt door opzet of bewust roekeloosheid van hulppersonen. 

Opdrachtgever vrijwaart Schoonebeek Klimaattechniek B.V. voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als 
gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Schoonebeek 
Klimaattechniek B.V. geleverde producten en/of materialen. 

 
Artikel 11: 

In onze offertes gaan wij er van uit dat tijdens normale werkuren er ononderbroken door ons gewerkt kan worden. Indien dit niet het 
geval is, dan zullen de door ons extra te maken kosten in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. 

Artikel 12: 
Wij gaan bij de prijsvorming uit van vrije toegang tot benodigde werkruimte 

Artikel 13: 
Eventueel tekenwerk valt buiten onze offertes tenzij anders aangegeven. 

Wij gaan er van uit dat parkeerruimte, schaftgelegenheid, sanitaire voorzieningen en opslagruimte ons kosteloos en in de directe 
nabijheid van de bouwplaats ter beschikking gesteld. 

Bij levering van materialen ter plaatse met vrachtwagens, krijgen deze vrije en onbeperkte toegang. 

Artikel 14: 
Wijziging van de voorwaarden: Schoonebeek Klimaattechniek B.V. is bevoegd de algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen. Deze 
wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding, vanaf dat moment zijn alle oudere versies niet 
meer geldig. Schoonebeek Klimaattechniek B.V. zal een verandering vroegtijdig aan de wederpartij kenbaar maken. 

 
 
 


