
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Algemene voorwaarden Biemans Wood Design 
 
 

 

Artikel 1 Definities 
 
Gebruiker: Biemans Wood Design, gevestigd aan de Industrieweg 38, 5145 PV in Waalwijk.  

Opdracht:  De opdracht die is beschreven in de door de Wederpartij getekende offerte.  
Overeenkomst: De door de Wederpartij getekende offerte.  
Wederpartij: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een opdracht verstrekt aan de Gebruiker.  

 
 
 

Artikel 2 Toepassing 
 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen de 

Gebruiker en de Wederpartij. 
2. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht zijn of worden, 

blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Alsdan zullen de partijen met elkaar in overleg treden 

om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel onverbindende bepaling overeen te 
komen, die gelet op het doel en de strekking hiervan zo min mogelijk afwijken van de nietige dan wel 
onverbindende bepaling.  

 
 
 

Artikel 3 Aard en omvang van de opdracht, offertes 
 

1. De aard en omvang van de Opdracht wordt bepaald door de in de offerte opgenomen omschrijving. 

Wijzigingen, aanvullingen en uitbreidingen die later worden overeengekomen, worden geacht hier deel 
van uit te maken. Offertes van de Gebruiker zijn gebaseerd op informatie die door de Wederpartij is 
vertrekt. De Wederpartij staat ervoor in dat hij alle essentiële informatie voor de Opdracht heeft verstrekt.  

2. Indien de door de Wederpartij geleverde gegevens niet juist zijn en de Gebruiker hierdoor extra kosten 
moet maken, komen deze extra kosten voor rekening van de Wederpartij.  

3. Acceptatie van de offerte geschiedt door een schriftelijke bevestiging van de Wederpartij.  

4. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond, gevoegd of medegedeeld 
zijn, geven een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, 
waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of 
maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische 

uitvoering der artikelen, verplichten de Gebruiker niet tot enige vergoeding en geven de Wederpartij niet 
het recht om ontvangst of betaling der geleverde zaken te weigeren.  

5. Wijzigingen in de Overeenkomst door de Wederpartij zijn eerst van kracht na een schriftelijke verklaring 

van de Gebruiker.  
6. Indien de Gebruiker wijzigingen aanbrengt in de Opdracht en/ of de Overeenkomst, waardoor de inhoud 

van de Opdracht afwijkt of de levertijd verschilt van de oorspronkelijke Opdracht of Overeenkomst, dan 

stelt de Gebruiker de Wederpartij hiervan schriftelijk op de hoogte. Indien de Wederpartij niet binnen 
vijftien werkdagen hierop reageert, wordt de Wederpartij geacht  akkoord te zijn met de voorgestelde 
wijzigingen van de Gebruiker.  

7. De Gebruiker is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst.  
 



 

 

 

 
Artikel 4 De levertijd 

 

1. De Opdracht zal binnen de in de offerte vermelde termijn worden uitgevoerd, tenzij dit redelijkerwijs niet 
mogelijk is of blijkt te zijn. Indien en zodra blijkt, dat een termijn zal worden overschreden, zal de 
Gebruiker dit aan de Wederpartij melden en in overleg een nieuwe afspraak dienaangaande maken. De 

in de offerte vermelde termijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij anders 
overeengekomen.  

2. Met de uitvoering van de Opdracht zal worden begonnen wanneer de Gebruiker de voor de uitvoering 

van de Opdracht benodigde gegevens heeft ontvangen van de Wederpartij. Indien hierbij vertraging 
optreedt zal de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn dienovereenkomstig worden verlengd.  

 

 
 
Artikel 5 Prijs en betaling 

 
1. De Gebruiker is, indien nodig, gerechtigd een aanbetaling te verlangen van de Wederpartij.  Indien 

materialen door de Gebruiker worden aangeschaft specifiek voor de tenuitvoerbrenging van de 

Overeenkomst, kan de Gebruiker een aanbetaling verlangen van de Wederpartij als vergoeding voor het 
aanschaffen van deze materialen. Omdat deze materialen aan de specifieke wensen van de Wederpartij 
voldoen, hebben zij een persoonlijk karakter welke het onmogelijk maakt de materialen voor andere 

doeleinden te gebruiken. Terugbetaling van deze aanbetaling van deze materialen bij ontbinding van de 
Overeenkomst door de Wederpartij, is derhalve onmogelijk.  

2. Alle betalingen dienen, zonder enige verrekening, binnen dertig dagen na de factuurdatum door de 

Gebruiker te zijn ontvangen. Indien de levering plaatsvindt na de factuurdatum, geldt de dag van levering 
als factuurdatum. 

3. Eventuele creditnota’s worden met de eerstvolgende factuur, doch uiterlijk binnen een maand verrekend.  

4. Zodra de Wederpartij zal hebben betaald al datgene, wat door hem ingevolge de Overeenkomst 
verschuldigd is of zal worden, zal hij de eigendom van de geleverde zaak verkrijgen, zonder dat daartoe 
enige verklaring van de zijde van de Gebruiker of enige levering op andere wijze zal nodig zijn. Alsdan 

eindigt de overeenkomst, tenzij de strekking van een bepaling zich ertoe leent dat deze bepaling ook na 
het einde van de overeenkomst blijft gelden Het is de Wederpartij niet toegestaan om tijdens de looptijd 
van deze Overeenkomst de geleverde zaak te vervreemden, te bezwaren, of de feitelijke macht daarover 

aan een of meer derden uit handen te geven.  
5. Van het ogenblik af, dat de betaling moet zijn geschied, is de Wederpartij een rentevergoeding 

verschuldigd van 2% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van de maand, waarmee de 

vervaldag wordt overschreden, met een maximum van 10% per jaar.  
6. De Wederpartij is in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn of het niet nakomen van 

enige verplichting, zonder dat de Gebruiker een ingebrekestelling hoeft te versturen.  

7. De Wederpartij is door het enkele sluiten van de Overeenkomst verplicht tot betaling van alle 
buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand en advies 
voorafgaande aan de procedure, in verband met het niet nakomen van de Wederpartij van enige 

verplichting naar de Gebruiker, ongeacht de in lid 5 van dit artikel bedoelde rentevergoeding.  
8. Indien niet op de vervaldag is voldaan, zijn de onder de in lid 7 bedoelde kosten onder andere, maar niet 

uitsluitend, begrepen portokosten van brieven van aanmaning en de kosten, in rekening gebracht door 

hen die door de Gebruiker met invordering belast.  
 
 

 
Artikel 6 Reclames 

 

1. Eventuele reclames dienen binnen 1 jaar na levering der zaken schriftelijk aan de Gebruiker ter kennis te 
worden gebracht. De reclame dient echter terstond na het ontdekken door de Wederpartij van de 
omstandigheden die aanleiding geven tot het instellen van reclame, schriftelijk aan de Gebruiker te 

worden gemeld.  
2. Op straffe van niet-ontvankelijkheid dient de Wederpartij dient de zaken terstond na de ontvangst ervan 

te controleren op zichtbare gebreken.  

3. Reclames die door hun aard of gewoonte niet binnen de gestelde termijn van 1 jaar na de levering der 
zaken kunnen worden ingesteld, kunnen met inachtneming van het in lid 1 en 2 bepaalde alsnog worden 
ingesteld.  

4. Indien de Wederpartij tijdig heeft gereclameerd wordt de betalingstermijn verlengd indien deze nog niet 
was overschreden totdat het geschil is geregeld, of indien dat niet mogelijk is,  totdat er vonnis is gewezen.  



 

 

5. In geval van een beweerde toerekenbare tekortkoming, of in andere gevallen, kunnen de zaken door de 

koper slechts geretourneerd worden nadat de Gebruiker zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.  
Indien de Gebruiker niet binnen tien werkdagen na het schriftelijk verzoek daartoe van de Wederpartij 
heeft gereageerd, wordt hij geacht akkoord te zijn gegaan. Ingeval de Gebruiker zich niet akkoord 

verklaard, dient hij zijn weigering te beargumenteren. Retourzendingen zon der een dergelijke schriftelijke 
akkoordverklaring laten de verplichting tot betaling der factuurbedragen onverlet, terwijl de daaruit 
voortvloeiende kosten voor rekening van de Wederpartij zijn. 

6. Door of in opdracht van de Wederpartij verrichtte reparat ies aan geleverde zaken, van welke aard ook en 
uit welke oorzaak ook verricht, worden niet door de Gebruiker vergoed, tenzij deze zich vooraf schriftelijk 
met het verrichten van die reparaties akkoord heeft verklaard.  

 
 
 

Artikel 7 Garantie 
 

1. De Gebruiker verleent voor de door hem geleverde zaken, te rekenen vanaf de dag van de levering aan 

de Wederpartij, jegens de Wederpartij gedurende 1 jaar garantie voor zover het betreft aan de Gebruiker 
toe te schrijven gebreken, welke bij normaal gebruik aan de dag treden.  

2. Er wordt geen garantie verleend op gebreken waarvan de oorzaak is te wijten aan de eigenschap van het 

materiaal, zoals het feit dat hout gaat werken onder invloed van het weer of temperatuur.  
3. Er wordt geen garantie verleend op schade die is ontstaan voor dat de levering van de zaak aan de 

Wederpartij heeft plaatsgevonden indien de Wederpartij de afleverbon heeft afgetekend met de 

mededeling ‘zonder schade’.  
4. De kosten van de reparatie of vervanging met inbegrip van de vracht binnen Nederland komen voor 

rekening van de Gebruiker.  

5. Onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke reclame uit en 
doet garanties vervallen, indien en voor zover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige 
behandeling of onvoldoende zorg.  

 
 
 

Artikel 8 Aansprakelijkheid 
 

1. De Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe geschade en nooit voor gevolgschade, zoals 

gederfde winst.  
2. De Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Wederpartij voor enige schade dan in 

het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in 

voorkomend geval tot uitkering overgaat. 
3. Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag, dat voor de 

schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht.  

4. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuist aangeleverde informatie door 
de Wederpartij of door gebruik van de door de Gebruiker geproduceerde en geleverde zaken in strijd met 
de bijgeleverde instructies. 

5. Indien de in dit artikel genoemde omstandigheden leiden tot aansprakelijkheid van de Gebruiker jegens 
derden, zal de Wederpartij de Gebruiker ter zake jegens die derde vrijwaren.  

6. De Gebruiker kan niet aansprakelijk worden gehouden, indien de Wederpartij de mogelijkheid heeft zich 

ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde dan wel op zijn 
verzekeringsmaatschappij te verhalen.  

7. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van gebreken van aan de Gebruiker 

door derden toegeleverde zaken, die door de Gebruiker zijn doorgeleverd aan de  
Wederpartij, tenzij en voor zover haar leverancier aansprakelijk kan stellen voor die schade en deze de 
Gebruiker ter zake heeft betaald. 

 
Artikel 9 Overmacht 
 

1. De Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij 
daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en noch 
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.  

2. Onder overmacht worden mede begrepen omstandigheden, die een normale uitoefening van de 
werkzaamheden verhinderen, zoals, doch niet uitsluitend, stakingen, ziekte van personeel van de 
Gebruiker, vervoersstoringen, één en ander zowel als deze voorkomen bij het bedrijf van de Gebruiker 

als bij haar toeleveranciers resp. derden waarvan de Gebruiker bij uitvoering van de Overeenkomst 
gebruik maakt. 

 



 

 

 

 
Artikel 10 Ontbinding 

 

1. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de  
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden is ieder der partijen 
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere 

partij.  
2. De Gebruiker is gerechtigd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de 

Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien aan de Wederpartij voorlopig of definitief 

uitstel van betaling is verleend, door de Wederpartij op grond van financiële omstandigheden een 
betalingsregeling wordt aangeboden, dan wel indien voor de Wederpartij de het faillissement is 
aangevraagd, dan wel de Gebruiker op redelijke gronden het vermoeden heeft dat  de Wederpartij niet 

aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen. 
3. De Gebruiker is gerechtigd de verdere uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder 

gerechtelijke tussenkomst, op te schorten, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien 

de Wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig aan een voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende 
verplichting voldoet. Eén en ander onverminderd alle overige aan de Gebruiker toekomende rechten, 
waaronder het recht volledige betaling en/of schadevergoeding te vorderen. 

4. Bij het voordoen van de in de voorgaande leden bepaalde omstandigheid, wordt hetgeen de Gebruiker 
van de Wederpartij te vorderen heeft steeds en met onmiddellijke ingang opeisbaar.  

 

 
 
Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen 

 
1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van 

toepassing. 

2. Alle geschillen die ontstaan uit de Opdracht en die niet onderling opgelost kunnen worden zullen worden 
beslecht door de daartoe bevoegde rechter van het arrondissement Zeeland-West-Brabant.  

 

 
 
Artikel 12 Herziening van de algemene voorwaarden  

 
1. Herziening van deze algemene voorwaarden door de Gebruiker is steeds mogelijk. De inwerkingtreding 

wordt bij de bekendmaking van de voorwaarden vermeld.  

2. Gebruiker dient de Wederpartij uiterlijk 30 (dertig) dagen voor inwerkingtreding van de herziene algemene 
voorwaarden hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de Wederpartij de wijziging niet wenst te 
accepteren, kan hij de overeenkomst schriftelijk opzeggen met ingang van de inwerkingtreding van de 

nieuwe algemene voorwaarden.  
 
 

 


