ALGEMENE VOORWAARDEN

Frigge timmerwerken, stand- en decorbouw

1. Algemeen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: partij die de opdracht geeft;
Opdrachtnemer: Frigge timmerwerken, stand- en decorbouw
2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever,
behoudens voor zover de inhoud van deze algemene voorwaarden in het freelance contract wordt afgeweken. De
Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht.
3. Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden met het freelance contract en komt tot stand op het
moment dat Opdrachtnemer en Opdrachtgever deze hebben ondertekend. Zolang het freelance contract niet door beiden is
getekend en door Opdrachtnemer is ontvangen, behoudt de Opdrachtnemer zich het recht de capaciteit elders in te zetten.
Mocht de opdracht mondeling zijn verstrekt zonder schriftelijke bevestiging dan komt de overeenkomst tot stand op het
moment dat Opdrachtnemer de opdracht aanvaardt. Het freelance contract komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere
voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling.
4. Medewerking door de Opdrachtgever
Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met
de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
5. Uitvoering van de opdracht
Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor
materialen en/of gereedschap door Opdrachtgever geleverd.
6. Honorarium
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een
wijziging ondergaan, is de Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij
Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Het honorarium van Opdrachtnemer is
exclusief onkosten en declaraties van ingeschakelde derden, tenzij anders overeengekomen in het freelance contract.
Het honorarium van Opdrachtnemer, zonodig vermeerderd met onkosten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt
per week, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrengen van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening
gebracht, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.
7. Betaling
Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen de overeengekomen
termijnen, doch in geen geval later dan éénentwintig dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Euro’s door
middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Indien Opdrachtgever
niet binnen de genoemde termijn heeft betaald, is de Opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij Opdrachtgever tenminste
éénmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van
Opdrachtnemer, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele
voldoening. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Opdrachtnemer maakt als
gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.
Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe
aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende)
zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de
verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van
de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook
verschuldigd is, direct opeisbaar. In geval van een gezamelijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de
werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor betaling van het
factuurbedrag.

8. Leveringstermijn
Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter
beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan
dat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

9 Geschillen
Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing
zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tusse Opdrachtgever en
Opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden door een bevoegde rechter beslecht in
het arrondissement te Rotterdam.
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