Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
IFC BV Bedrijvenpark Twente 305 7602 KL Almelo
I
1.1

ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door IFC BV , verder te noemen opdrachtnemer, met zijn wederpartij, verder
opdrachtgever genaamd, gesloten overeenkomsten, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten, alsmede op alle door
opdrachtnemer gedane aanbiedingen, dan wel verstrekte adviezen.

1.2

Ten allen tijde zullen deze voorwaarden prevaleren boven eventueel door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, voor zover
althans schriftelijk niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.3

Indien enige bepaling van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen onverkort van kracht blijven.

II

AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

2.1

Alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, behoudens een schriftelijk genoemde termijn van bindendheid.

2.2

Alle bij de aanbieding verstrekte gegevens zoals ramingen, afbeeldingen, tekeningen, catalogi, technische specificaties, dan wel
andersoortige gegevens, zijn zo nauwkeurig mogelijk gegeven. Zij kunnen nimmer als garantie gelden. Opgaven zijn slechts bindend
voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

2.3

Aanbiedingen, met inbegrip van alle overige beschikbaar gestelde gegevens, blijven het eigendom van opdrachtnemer en mogen
zonder zijn toestemming niet worden vermenigvuldigd, aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.

III
3.1

OPDRACHT

Iedere opdracht wordt door opdrachtnemer naar beste weten en kunnen en zo spoedig mogelijk uitgevoerd. Opdrachtgever dient
opdrachtnemer hiertoe tijdig de gegevens en informatie te verstrekken welke benodigd zijn voor het vervullen van de opdracht,
conform opgave van de opdrachtnemer.

3.2

De opdracht dient schriftelijk te worden vastgelegd en te worden bevestigd. Indien de opdracht alleen door opdrachtnemer wordt
bevestigd en daartegen binnen acht dagen door de opdrachtgever geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging
als bindend hebben te gelden.

3.3

Opgegeven levertijden gelden immer als te zijn gedaan bij benadering en nimmer als een fatale termijn. Indien partijen geen
levertijd zijn overeengekomen, dient opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk een redelijke termijn te vergunnen van minimaal
één maand om alsnog te presteren, alvorens zich te kunnen beroepen op overschrijding van de levertijd.

3.4

Opdrachtnemer zal steeds trachten een opgegeven levertijd zoveel mogelijk na te komen, doch overschrijding daarvan kan nimmer
tot aansprakelijkheid leiden van opdrachtnemer, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid.

3.5

Het meerwerk voor het op verzoek van de opdrachtgever aanvullen en/of wijzigen van een opdracht wordt afzonderlijk als regie in
rekening gebracht.

3.6

Voor de juistheid van het aantal gewerkte uren is de administratie van opdrachtnemer beslissend, behoudens de bevoegdheid van de
opdrachtgever om tegenbewijs te leveren.

3.7

Indien de vervulling van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken en deze vertraging c.q. onderbreking langer duurt dan drie
maanden, heeft opdrachtnemer het recht de opdracht te beëindigen. In zodanig geval is opdrachtgever wel gehouden voor betaling
zorg te dragen van de door opdrachtnemer voor de beëindiging van de opdracht geleverde diensten en/of verrichte werkzaamheden.

3.8

Opdrachtnemer stelt op verzoek van de opdrachtgever personeel, dat bij opdrachtnemer werkzaam is, voor bepaalde tijd aan de
opdrachtgever ter beschikking op nader overeen te komen voorwaarden en bepalingen.
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3.9

De desbetreffende werknemer werkt in de onder artikel 3.8 genoemde omstandigheden onder het gezag en de verantwoordelijkheid
van de opdrachtgever en vervult zijn taak naar orders en aanwijzingen van de opdrachtgever.

3.10

Opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade door de laatste geleden, voor zover deze schade het
gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van het personeel van opdrachtnemer dat aan de opdrachtgever ter
beschikking is gesteld.

IV
4.1

OVERMACHT

In geval van overmacht zullen de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort zolang de overmachttoestand
voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de
overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
voor risico van die partij behoort te komen.

4.2

Ingeval van overmacht is opdrachtnemer niet noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding. Bij voortdurende overmacht is
opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, doch in zodanig geval is opdrachtgever wel gehouden
voor betaling zorg te dragen van de voor de situatie van de overmacht geleverde diensten en/of verrichte werkzaamheden. Tenzij
partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, wordt geacht sprake te zijn van voortdurende overmacht indien de overmacht langer
duurt dan drie maanden. Indien er sprake is van een tijdelijke overmachtsituatie herleven de verplichtingen over en weer, zodra de
overmacht opleverende toestand is geëindigd.

V

BETALING

5.1

Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na factuurdatum voor betaling zorg te dragen.

5.2

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, verkeert opdrachtgever van rechtswege uitdrukkelijk in verzuim, zonder dat daartoe een
sommatie, dan wel ingebrekestelling, vereist zal zijn. In zodanig geval is de totale vordering van opdrachtnemer, ook die
betrekkelijk tot nog niet vervallen facturen, terstond en ineens opeisbaar. Tevens is opdrachtgever alsdan aan opdrachtnemer
verschuldigd een rente van tenminste 1% per maand of een gedeelte daarvan. Voorts dient opdrachtgever aan opdrachtnemer alle
daadwerkelijk gemaakte kosten, zowel gerechtelijke, als buitengerechtelijke, welke opdrachtnemer moet maken om tot de
voldoening van zijn vordering te geraken, volledig te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten bij het uit handen geven van
de vordering worden berekend overeenkomstig het rapport Voor-Werk II van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak inzake de
buitengerechtelijke kosten, zoals gewijzigd in november 2000, of een nieuwere versie van dit rapport. Uit het enkele feit, dat
opdrachtnemer zich verzekert van de hulp van een derde om tot incasso te geraken, blijkt de hoogte van en de gehoudenheid van
opdrachtgever tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Ingeval in het kader van incassomaatregelen het
faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd, is deze eveneens de in het desbetreffende Arrondissement gebruikelijke kosten
van een faillissementsaanvrage verschuldigd.

5.3

Indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, hem surséance van betaling wordt verleend, tot liquidatie of
verkoop van zijn bedrijf wordt overgegaan, beslag op diens goederen of een gedeelte daarvan wordt gelegd, is de vordering van
opdrachtnemer – ongeacht enig getroffen regeling, dan wel niet verstreken betalingstermijnen - ineens opeisbaar, dan wel heeft
opdrachtnemer het recht de overeenkomst, eventueel voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, door eenvoudige mededeling en
zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, buitengerechtelijk te ontbinden, een en ander onverminderd opdrachtnemers
recht op vergoeding van schade, waaronder begrepen gederfde winst, interest en ontstane kosten.
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5.4

Zolang opdrachtgever niet volledig aan diens betalingsverplichting heeft voldaan, is opdrachtnemer niet gehouden verdere
werkzaamheden te verrichten, dan wel diensten te leveren, hetgeen evenzeer geldt voor naar het oordeel van opdrachtnemer
verminderde kredietwaardigheid van opdrachtgever. Te allen tijde heeft opdrachtnemer het recht zekerheid voor de betaling van
geleverde diensten te verlangen, terwijl opdrachtnemer bij gebreke van een verlangde zekerheidsstelling gerechtigd is de
overeenkomst, ook voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zulks zonder enigerlei gehoudenheid tot schadevergoeding.

VI AANSPRAKELIJKHEID
6.1

Opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor schade door deze geleden als rechtstreeks gevolg van een
verwijtbare fout, door hem of zijn personeel bij de uitvoering van de opdracht begaan. Een fout is als verwijtbaar te beschouwen
indien een goed en zorgvuldig opdrachtnemer deze onder de omstandigheden van het geval, met inachtneming van normale
oplettendheid en bij een normale wijze van vakuitoefening, niet had behoren te maken.

6.2

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen die de opdrachtgever heeft onderkend voor handelingen door of vanwege
de opdrachtgever in verband met de desbetreffende opdracht zonder toestemming van opdrachtnemer verricht of voor eigen
tekortkomingen van de opdrachtgever. Opdrachtnemer is slechts dan niet aansprakelijk indien opdrachtgever de tekortkoming heeft
onderkend doch willens en wetens heeft verzuimd opdrachtnemer te informeren en een redelijke termijn te stellen om de
tekortkoming te herstellen.

6.3

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade geleden als gevolg van door opdrachtgever verstrekte inlichtingen of gegevens, dan
wel het door deze niet tijdig verstrekken van inlichtingen en/of gegevens. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken
van derden in verband met door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte inlichtingen en/of gegevens. Indien een claim
een derde zich voordoet, is opdrachtnemer gehouden onmiddellijk opdrachtgever te informeren zodat
de klacht kan onderzoeken. Opdrachtnemer dient dan tevens het verweer met

6.4

van

opdrachtgever ook zelf

opdrachtgever af te stemmen.

Opdrachtnemer dient immer de gelegenheid te worden gegund gestelde klachten te onderzoeken en zonodig alsnog naar behoren te
leveren, c.q. te presteren.

6.5

De gehoudenheid van opdrachtnemer tot vergoeding van kosten, schaden en interesses is in ieder geval beperkt tot het bedrag van
het hem voor het betreffende opdracht toekomende honorarium, inclusief BTW. Indien de opdracht/project meer dan één
deelproject betreft, geldt als opdracht in vorenbedoelde zin het deelproject, c.q. het object waaraan de schade optreedt.

6.6

Opdrachtnemer is gerechtigd de schade op eigen kosten te beperken of te doen beperken, dan wel de schade ongedaan te maken.

6.7

Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan na verloop van de wettelijke termijnen.

6.8

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en stelt deze schadeloos ter zake van aanspraken tot schadevergoeding welke derden ten
laste van opdrachtnemer mochten maken, wegens schade veroorzaakt door of tengevolge van de door opdrachtnemer in opdracht
verrichte werkzaamheden. Vrijwaring en schadeloosstelling kan slechts betrekking hebben op aanspraken van derden op
schadevergoeding wegens schade die het gevolg is van opzet of grove schuld aan de kant van opdrachtgever.

6.9

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ongewilde beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, beeld- of
woordgegevens in enigerlei vorm, die hem door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

VII ANNULERING
7.1

Indien opdrachtgever in enig opzicht in gebreke blijft aan diens verplichtingen te voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd alle lopende
opdrachten, ook voor zover reeds gedeeltelijk uitgevoerd, te annuleren.
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7.2

Ingeval opdrachtgever een verstrekte order geheel of gedeeltelijk annuleert, heeft opdrachtnemer naast het recht om nakoming te
verlangen, evenzeer recht om vergoeding te verlangen van tot aan dat moment geleverde diensten en/of verrichte werkzaamheden,
alsmede op vergoeding van alle kosten en schade, interest en gederfde winst.

VIII VERTROUWELIJKHEID/GEHEIMHOUDING
8.1

Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van
vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die
vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in
ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

IX TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
9.1

Op alle aanbiedingen van opdrachtnemer, tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel
daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

9.2

Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten, dan wel daarvan gederiveerde overeenkomsten, worden bij
uitsluiting beslecht door de rechter binnen wiens ressort opdrachtnemer is gevestigd, behoudens althans andersluidende dwingende
wetsbepalingen.

Almelo, 1 juni 2012
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