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# TOEPASSING:
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle
verkoop en leveringen, huur/verhuur en/of verrichtingen van
diensten alsmede op in dat kader af te leggen verklaringen.
Afwijkende voorwaarden en bedingen die opdrachtgever
presenteert worden uitdrukkelijk van de hand gewezen of alleen
geaccepteerd, indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn
bevestigd. Alle overige artikelen blijven van kracht, ook indien
een artikel of gedeelte daarvan nietig worden geacht.
# OVEREENKOMSTEN:
De aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden tot 2 maanden na
dagtekening, gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte
gegevens. Eventuele kosten van onderzoek i.v.m. de aanbieding
zijn voor rekening van de opdrachtgever. Indien van een
aanbieding afgeweken wordt, moet deze eerst door Gerdon
schriftelijk worden bevestigd. Gerdon behoudt het recht om
wijzigingen door te berekenen, welke voortvloeien uit de
bepalende prijsfactoren na de aanbieding c.q. sluiten van de
overeenkomst. Bij prijs van een overeenkomst met een duur van
meer dan 1 jaar, kan telkens na 1 jaar worden verhoogd.
# EXTRA KOSTEN:
Deze kosten worden in rekening gebracht wanneer:
-de opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of
voortgang mogelijk te maken.
-werkzaamheden en leveringen worden verlangd door
opdrachtgever, welke niet in de overeenkomst zijn begrepen.
-deze voortvloeien uit wijzigingen van een opdracht van reeds
ontstane doch onbenut gebleken kosten, geleden verlies of
gederfde winst.
# LEVERING:
Indien er een overeenkomst tot het verlenen van diensten en/of
leveren van producten is aangegaan zal Gerdon volgens de
overeengekomen frequentie de producten en/of diensten leveren.
De kosten van productenleveringen zijn voor rekening van
opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
Bij leveringen zijn de transportrisico's voor de koper zodra deze
de opslagplaats verlaten. Een transportverzekering wordt indien
gewenst door de koper voor zijn rekening afgesloten. Na de

levering blijven de goederen eigendom van Gerdon, totdat alle
betalingsverplichtingen zijn voldaan.
# UITVOERING:
De opdrachtgever dient alle aanwijzingen op te volgen welke
verband houden met de overeengekomen werkzaamheden, zodat
deze op een zo verantwoord mogelijke wijze uitgevoerd kunnen
worden. Bovendien dient de opdrachtgever er voor zorg te
dragen, dat de werkzaamheden direct na aankomst kunnen
beginnen. Eventuele wachttijd hieruit voortkomend zal worden
doorberekend. Indien de toegang geweigerd wordt, is de
verplichting de overeengekomen prijs toch volledig te voldoen.
# BETALINGEN:
In de prijzen zijn niet inbegrepen, de B.T.W. en/of andere
overheids-heffingen alsmede vracht, opslag en emballage kosten,
die tegen kostprijs apart worden berekend. Tenzij anders
overeengekomen dient de betaling te gebeuren binnen 14 dagen
na factuurdatum. In geval opdrachtgever één of meer
betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt is
hij vanaf de vervaldag aan Gerdon de wettelijke rente, verhoogd
met 2% verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Tevens
is opdrachtgever de buitengerechtelijk en gerechtelijk
incassokosten verschuldigd. Buitengerechtelijke kosten zijn alle
kosten door Gerdon gemaakt om tot incasso van de door
opdrachtgever uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te
komen, waaronder declaraties van advocaten en procureurs,
deurwaarder, en zaakwaarnemers. De buitengerechtelijke kosten
worden vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde
bedrag met een minimum van € 50,00. Gerdon kan te allen tijde
voorschotten vragen op de te verrichten werkzaamheden of te
leveren producten. Opgegeven levertijden en/of leveringstermijnen gelden slechts bij benadering. Gerdon is niet
aansprakelijk voor schade voorvloeiend uit of overschrijding van
de opgegeven levertijd en/of leveringstermijnen.
Verrekening van betalingen is op geen enkele wijze toegestaan.
# KLACHTEN:
Indien u als opdrachtgever wil klagen over geleverde goederen
en/of diensten, tenzij het gebrek niet in deze termijn
redelijkerwijze kon worden ontdekt, dient dit binnen 10 dagen na
PAGINA 1 VAN 2

vogelwering op maat

VERVOLG

ALGEMENE LEVERINGS VOORWAARDEN
GERDON VOGELWERING EN ONGEDIERTEBESTRIJDING
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland
te Arnhem, d.d. 01-01-2009 onder nummer 17130942

op-/afleveren te gebeuren. U bent als opdrachtgever gehouden
normaal aan de verplichtingen te voldoen, als ware er geen
klacht, zolang er over de klacht geen beslissing is genomen.
Retour zenden van goederen is zonder voorafgaande
toestemming van Gerdon niet toegestaan en zijn dan ook voor
risico en rekening van de opdrachtgever.
# GARANTIE:
De door de leverancier vastgestelde garantiebepalingen zijn van
toepassing op de geleverde goederen, op de geleverde diensten
wordt geen garantie gegeven tenzij anders overeengekomen.
Garantie wordt gegeven, en komen voor rekening van Gerdon,
voor zover wordt aangetoond dat zij binnen de bovengenoemde
bepalingen en termijn vallen, en een gevolg zijn van ondeugdelijk
materiaal, constructie of bewerking.
Deze verplichting op garantie geldt als enige en algehele
schadevergoeding, verdere aansprakelijkheid is niet mogelijk.
Indien er door opdrachtgever zelf wijzigingen of reparaties
zonder toestemming van Gerdon zijn uitgevoerd vervalt de
garantieverplichting. Eveneens vervalt de garantieverplichting
van Gerdon indien het door haar geleverde niet goed
onderhouden is of ondeugdelijk is gebruikt of gebruikt in strijd
met het doel waarvoor het geleverde is bestemd.
# OVERMACHT en AANSPRAKELIJKHEID:
Naast datgene wat de wet als overmacht beschouwd gelden als
zodanig ook stakingen en/of ziekte bij Gerdon, alsook stakingen
en/of ziekte en wanprestatie aan de zijde van de leverancier,
vervoerder of andere derden. De nakoming van de overeenkomst
kan tijdelijk of blijvend verhinderd worden. In dat geval heeft
ieder van de partijen het recht om de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden. Voor zover de overeenkomst reeds is
uitgevoerd is ontbinding niet mogelijk.Indien tot ontbinding op
voet van dit lid wordt overgegaan, zal er geen schadevergoeding
verschuldigd zijn. Bovendien kan er geen aanspraak gemaakt
worden voor schade die ontstaat als gevolg van gebruik van
gehuurde of verkochte producten als schade, die bij uitvoering
van de werkzaamheden ontstaan aan zaken van opdrachtgever
en/of derden of aan personen, behoudens in geval van opzet of
grove schuld. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot
max. het bedrag waartegen de overeenkomst is gesloten
betreffende de levering van producten, huur/verhuur en/of
verrichting van werkzaamheden.

# STOPZETTING OVEREENKOMST:
Bij stopzetting van een overeenkomst door welke oorzaak dan
ook, worden de tot dan gemaakte kosten in rekening gebracht,
vermeerderd met 20% van het overeengekomen bedrag i.v.m.
winstderving. Stopzetting van een overeenkomst kan alleen
schriftelijk tegen het einde van de overeengekomen looptijd,
doch met inachtneming van een termijn van 3 maanden. De
opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor alle
verplichtingen totdat het einde van de overeenkomst schriftelijk
is bevestigd van onze kant. Gesloten overeenkomsten kunnen
niet zonder onze uitdrukkelijke toestemming worden overgedaan
aan derde.
# ONTBINDING:
Indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen omtrent
de gesloten overeenkomst, of bij stopzetting van diens bedrijf,
wordt hij geacht in verzuim te zijn. In dat geval is Gerdon
bevoegd om de bestaande overeenkomst te ontbinden en
betaling te vorderen over gedane werkzaamheden, huur/verhuur
en/of leveringen, opgelopen schaden, interesten en winstderving
veroorzaakt door de opdrachtgever toe te rekenen aan de
opdrachtgever.
# TOEGEPAST RECHT en BEVOEGDE RECHTER:
Op alle overeenkomsten welke met opdrachtgever gesloten
worden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen
die met de opdrachtgever ontstaan worden, onverminderd de
wettelijke bepalingen daaromtrent, beslist door de Kantonrechter
te Wageningen of de rechter bij de Arrondissementsrechtbank te
Arnhem.
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