Algemene voorwaarden Coenenspark
2020
Dit zijn de algemene voorwaarden van
Coenenspark V.O.F., gevestigd aan de 2.2.
Gerritsenweg 2c, 7202 BP te Zutphen.
1.

Algemeen

1.1.

Deze voorwaarden zijn van
toepassing op iedere
aanbieding, offerte en
overeenkomst tussen
Coenenspark V.O.F., zijnde de
opdrachtnemer en hierna te
noemen: “Coenenspark” en 2.3.
iedere (potentiële)
opdrachtgever waarop deze
voorwaarden van toepassing
heeft verklaard, voor zover
van deze voorwaarden niet
door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.

1.2.

1.3.

1.4.

De toepasselijkheid van
eventuele inkoop of andere
voorwaarden van de
opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
Iedere overeenkomst,
2.4.
aanbieding, leverantie of
prestatie heeft betrekking op
het leveren, aansluiten,
installeren, monteren en alle
eventuele andere benodigde
werkzaamheden met
betrekking tot hetgeen nader
omschreven in de aanbieding,
offerte en overeenkomst.
De opdrachtgever aanvaardt
2.5.
deze algemene voorwaarden
door het al dan niet schriftelijk
verstrekken van een opdracht.
Meer in het bijzonder wordt
de Opdrachtgever geacht de
toepasselijkheid van deze
2.6.
algemene voorwaarden te
hebben aanvaard nadat met
de uitvoering van de door
Opdrachtgever verleende
opdracht – daaronder
uitdrukkelijk het bestellen van
bijvoorbeeld maar niet
uitsluitend keukens en sanitair
- is aangevangen.

2.

Aanbieding en overeenkomst

2.1.

Alle aanbiedingen, plannen,
tekeningen, afbeeldingen,
technische opgaven en
2.7.
dergelijke zijn geheel
vrijblijvend en binden
Coenenspark niet. Het
toezenden van de hiervoor
genoemde stukken verplicht

Coenenspark ook niet tot
levering c.q. acceptatie van
een order.
Door de (potentiële)
opdrachtgever overlegde
bescheiden ten behoeve van
het uitbrengen van een offerte 3.
zoals situatie,
3.1
detailtekeningen,
beschrijvingen en dergelijke
worden door Coenenspark als
algemene richtlijnen
beschouwd.
Door Coenenspark
toegezonden plannen,
tekeningen, afbeeldingen en
technische opgaven blijven
altijd eigendom van
Coenenspark en dienen op
eerste verzoek aan
Coenenspark te worden
geretourneerd. Zonder
uitdrukkelijke toestemming
van Coenenspark mogen
voornoemde stukken ook niet
worden vermenigvuldigd of
aan derden ter inzage worden 3.2.
gegeven.
Coenenspark behoudt zich
het recht voor om
bestellingen c.q. orders
zonder opgaaf van redenen te
weigeren. Niet levering c.q.
niet acceptatie van een order
wordt door Coenenspark zo
spoedig mogelijk
medegedeeld aan de
belanghebbende.
Offertes en aanbiedingen zijn,
tenzij expliciet anders
vermeld, geldig tot 30 dagen
na datum van totstandkoming
van de offerte/aanbieding.
Een overeenkomst met
3.3
Coenenspark komt pas tot
stand nadat Coenenspark een
opdracht heeft aangenomen
en deze schriftelijk heeft
bevestigd dan wel wanneer
een opdracht in uitvoering is
genomen.
De
opdrachtbevestiging wordt
geacht juist te zijn tenzij
binnen 5 werkdagen na
verzending van de opdracht
schriftelijke bezwaren
daartegen zijn ontvangen.
Eventueel gemaakte afspraken
of wijzigingen alsmede
(mondelinge) afspraken en/of
toezeggingen door ons
personeel en of ander

vertegenwoordigers van
Coenenspark binden
Coenenspark slechts indien
4.
en voor zover deze
afspraken/toezeggingen
4.1
schriftelijk zijn bevestigd.
Werkzaamheden
In de overeenkomst zal
uitdrukkelijk worden
opgenomen een volledige
omschrijving van de te
leveren goederen en de te
verrichten werkzaamheden
alsmede de totale
overeengekomen
4.2
aanneemsom.
Werkzaamheden die niet zijn
genoemd in de overeenkomst
vallen niet onder de opdracht
en kunnen leiden tot
meerwerk en bijbehorende
prijsverhogingen. Geringe
afwijkingen bij de uitvoering
4.3.
van de werkzaamheden zijn
toegestaan.
Coenenspark dient de
overeenkomst naar behoren
na te leven en de
opdrachtgever dient
Coenenspark daartoe in de
gelegenheid te stellen. Indien
en voor zover een
overeenkomst is gebaseerd
5.
op door de opdrachtgever
verstrekte tekeningen,
modellen, berekeningen,
5.1
aanwijzingen of andere
gegevens, dan kunnen
afwijkingen van deze
tekeningen, modellen,
berekeningen, aanwijzingen of
andere gegevens leiden tot
meerwerk en bijbehorende
prijsverhogingen.
Indien op de opdrachtgever
specifieke verplichtingen
rusten, zal Coenenspark deze 5.2
verplichtingen vermelden in
de overeenkomst en zo
mogelijk ook in de aanbieding
of offerte. Hieronder kan
bijvoorbeeld, maar niet
uitsluitend worden verstaan
het vereiste dat de vloeren vrij
zijn van kalk, cement- en
vuilresten en van losse
gedeelten en de verplichting 5.3
dat de installatiepunten, de
leidingen en de afvoerpijpen
aanwezig zijn conform de
tekening van Coenenspark,
dan wel de door Coenenspark
goed gekeurde en gebruikte
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tekeningen van de
opdrachtgever.
Oplevering
Het werk wordt als opgeleverd
beschouwd na oplevering dan
wel nadat het werk naar het
oordeel van Coenenspark in
gebruik kan worden genomen
door opdrachtgever, met dien
verstande dat door
opdrachtgever feitelijke
ingebruikname van een deel
van het werk, dat gedeelte als
opgeleverd wordt beschouwd.
Kleine gebreken aan het werk,
welke binnen een redelijke
termijn kunnen worden
hersteld, leveren geen reden
tot onthouding van
goedkeuring bij oplevering
voor de opdrachtgever op.
Indien partijen een
opleveringsdatum zijn
overeengekomen, geldt deze
datum slechts bij benadering
en in alle gevallen onder het
voorbehoud dat er
tussentijdse geen wijzigingen
in de overeenkomst worden
aangebracht of noodzakelijk
zijn.
Prijzen, betaling en
eigendomsvoorbehoud
De overeengekomen prijs is
gebaseerd op de op het
moment van de
totstandkoming van de
overeenkomst geldende
prijzen. Coenenspark behoudt
zich het recht voor bij
prijsverhogingen van
leveranciers en fabrikanten,
van rechten en/of accijnzen,
haar prijzen aan te passen.
Indien de uitvoering van de
overeenkomst of een deel
daarvan op verzoek of door
toedoen van de
opdrachtgever wordt
vertraagd, komen alle uit deze
vertraging voortvloeiende
kosten voor rekening van de
opdrachtgever.
Tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen dient
betaling van de door
Coenenspark verzonden
facturen binnen 8 dagen na
factuurdatum te hebben
plaatsgevonden.

5.4.

5.5.

5.6.

Alle door Coenenspark
geleverde goederen blijven
eigendom van Coenenspark
totdat de opdrachtgever al zijn
verplichtingen voortvloeiend
uit de tussen partijen gesloten
overeenkomst is nagekomen.
Indien en voor zover betaling
van een factuur niet
plaatsvindt binnen 8 dagen na
factuurdatum, wordt de
6.3.
opdrachtgever geacht van
rechtswege in verzuim te zijn
en heeft Coenenspark zonder
enige ingebrekestelling het
recht opdrachtgever over het
gehele door hem
6.4.
verschuldigde bedrag 2%
rente per maand vanaf de
vervaldag in rekening te
brengen, onverminderd het
recht van Coenenspark om
alle onder het recht op
invordering vallende kosten,
waaronder de gerechtelijke
als buitengerechtelijke
incassokosten, welke laatste
bij voorbaat worden gefixeerd
op 15% van het in te
vorderen bedrag met een
minimum van 350 euro te
verhalen.
De opdrachtgever is in geval
van het tijdig en schriftelijk
melden van klachten
gerechtigd tot inhouding van 7
een deel van de factuur dat in
7.1
redelijke verhouding staat tot
de inhoud en ernst van de
klacht. De opdrachtgever blijft
gehouden tot tijdige
voldoening van de rest van
het factuurbedrag.

6.

Aansprakelijkheid

6.1

Coenenspark is uitsluitend
aansprakelijk indien er sprake
is van een toerekenbare
tekortkoming en de
opdrachtgever Coenenspark
schriftelijk in gebreke heeft
gesteld en daarbij heeft
gesommeerd om de gevolgen
van de tekortkoming binnen
7.2.
een redelijke termijn te
herstellen en bovendien
Coenenspark aan deze
sommatie niet of niet tijdig
heeft voldaan.

6.2

Indien en voor zover
Coenenspark aansprakelijk is
op grond van art. 6.1 van
deze Algemene Voorwaarden
is Coenenspark uitsluitend

gehouden tot het vergoeden
van de daadwerkelijke
geleden en directe schade.
Voor vergoeding van andere
8.
schade is Coenenspark
slechts aansprakelijk indien 8.1
en voor zover de
tekortkoming te wijten is aan
opzet of grove
onzorgvuldigheid.
De door Coenenspark te
vergoeden schade is per
overeenkomst te alle tijde
beperkt tot een bedrag gelijk
aan de opdrachtsom met een
maximum van € 30.000,-.
Elke aansprakelijkheid van
Coenenspark vervalt door
verloop van vijf jaar vanaf de
dag waarop de overeenkomst
door oplevering of opzegging
is geëindigd. De
rechtsvordering uit hoofde
van een toerekenbare
tekortkoming is niet
ontvankelijk indien de
opdrachtgever niet met
bekwame spoed nadat hij de
tekortkoming heeft ontdekt of
redelijkerwijs had behoren te
ontdekken, schriftelijk en met
redenen omkleed
Coenenspark in gebreke heeft
8.2
gesteld.
Ontbinding
De overeenkomst wordt
geacht ontbonden te zijn
zonder rechterlijke
tussenkomst en zonder dat
enige ingebrekestelling zal
zijn vereist, op het tijdstip
waarop opdrachtgever in staat 8.3
van faillissement wordt
verklaard, voorlopige
surseance van betaling
aanvraagt, of door
beslaglegging, onder
9.
curatelestelling ofwel
anderszins de
9.1
beschikkingsbevoegdheid
over zijn vermogen dan delen
daarvan verliest.
In geval van ontbinding van
de overeenkomst op grond
van artikel 7.1. van deze
Algemene Voorwaarden is 9.2
opdrachtgever aansprakelijk
voor alle door Coenenspark
geleden schade als gevolg
van de (ontbonden)
overeenkomst.

Overmacht
Onder overmacht moet in
ieder geval maar niet
uitsluitend worden verstaan
dat Coenenspark haar
verplichtingen uit de
overeenkomst niet kan
nakomen als gevolg van
oorlog, oorlogsgevaar, brand,
overstroming, werkstaking bij
leveranciers,
overheidsmaatregelen,
pandemieën. Coenenspark is
9.3
in geval van overmacht of
onvoorziene omstandigheden
niet gehouden tot tijdige
oplevering dan wel het
leveren binnen een
overeengekomen dan wel
genoemde leverings-en of
opleveringstermijn. Onder
overmacht worden ook die
omstandigheden bedoeld die
bij het aangaan van de
overeenkomst bekend waren 10.
maar waarvan de gevolgen
voor de overeenkomst niet 10.1
althans onvoldoende konden
worden voorzien.
Indien door overmacht de
levering en of het uitvoeren
van de werkzaamheden meer
dan 3 maanden is vertraagd,
is zowel de opdrachtgever als
Coenenspark bevoegd de
overeenkomst te beëindigen. 10.2
Beëindiging dient schriftelijk
plaats te vinden.
Bij voortijdige beëindiging
van de overeenkomst door
overmacht heeft Coenenspark
recht op vergoeding van alle
door haar gemaakte kosten.
Garantie
Op de door Coenenspark
11.
verkochte en geleverde
goederen wordt
11.1
fabrieksgarantie verleend
conform de van toepassing
zijnde en derhalve geldende
fabrieksgarantievoorwaarden.
11.2
Voor goederen waarop geen
fabrieksgarantievoorwaarden
van toepassing zijn, gelden de
navolgende
garantievoorwaarden.
Coenenspark garandeert
uitsluitend geleverde nieuwe
goederen gedurende een
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termijn van 6 maanden te
rekenen vanaf de dag van
aflevering of montage. Onder
deze garantie valt het
kosteloos vervangen,
repareren of herstellen dan
wel het terugbetalen van het
in rekening gebrachte bedrag,
dit naar keuze van
Coenenspark, van het defecte
goed of het defecte
onderdeel, voor zover het
defect te wijten is aan
ondeugdelijke materialen of
een ondeugdelijke
constructie.
Er is geen aanspraak op
garantie mogelijk indien de
door Coenenspark verkochte
en geleverde goederen door
of namens de opdrachtgever
niet in overeenstemming met
de handleiding of instructies
van Coenenspark dan wel
overigens onjuist of
onoordeelkundig is
gemonteerd op ingebouwd.
Intellectueel eigendomsrecht
Coenenspark behoudt de
(intellectuele)
eigendomsrechten met
betrekking tot de door haar
verstrekte afbeeldingen,
tekeningen, technische
specificaties, modellen,
ontwerpen, schetsen en
schema’s.
Opdrachtgever vrijwaart
Coenenspark ter zake van
aanspraken van derden op
grond van een al dan niet
vermeende inbreuk op het
intellectueel eigendomsrecht
van derde voortvloeiend uit
de levering en uitvoering van
de werkzaamheden zoals
opgenomen in de
overeenkomst.
Toepasselijk recht
Van toepassing is Nederlands
recht en de bevoegde
rechtbank is de Rechtbank
Gelderland, locatie Zutphen.
Partijen zullen de
mogelijkheid van het
oplossen van een geschil via
minnelijke weg onderzoeken
alvorens tot een gerechtelijke
procedure zal worden
overgegaan.

