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Algemene Voorwaarden PvDD 2016 
 

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID 

· Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en voor ieder overeenkomsttussen Pim van Dijk Designs en de opdrachtgever tenzij 

uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden zijn ook van toepassing op elke verdere overeenkomst ook wanneer niet uitdrukkelijk 

naar deze voorwaarden wordt verwezen. 

Artikel 2. OFFERTE 

· Alle offertes zijn vrijblijvend en hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 3 maanden, te rekenen vanaf de offertedatum. 

 Pim van Dijk Designs is gerechtigd de offerte binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 

· De overeenkomst komt tot stand wanneer de offerte meeondertekend door Bureau Pim van Dijk is ontvangen. 

Artikel 3. WIJZIGINGEN 

· Wijzigingen in de overeenkomst zijn van kracht, indien zij schriftelijk tussen Pim van Dijk Designs en opdrachtgever zijn overeengekomen. 

· Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dan worden deze doorberekend. 

Artikel 4. ANNULERING 

· De opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst binnen 10 dagen na tot stand komen van de overeenkomst te annuleren. 

· De opdrachtgever is bij annulering verplicht Pim van Dijk Designs de kosten te voldoen, die deze heeft gemaakt ten behoeve van de gesloten 

overeenkomst. 

Artikel 5. UITVOERING 

· Pim van Dijk Designs zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 

· Er wordt van zowel de opdrachtgever als Pim van Dijk uitgegaan dat men handelt te goeder trouw. 

· De opdrachtgever verbindt zich voor de duur van de opdracht aan de samenwerking met de liturgisch vormgever/ ontwerper. Deze 

samenwerking is gegrond op heldere inzichtelijke afspraken. 

· Voor de duur van de overeenkomst zal de opdrachtgever geen contact onderhouden of zoeken met andere leveranciers, producenten of 

ontwerpers voor liturgische kunst, meubilair of kerkinrichtingen. Behalve na overleg en de instemming van Pim van Dijk kan men contact opnemen 

met bedoelde derden. Indien de opdrachtgever wordt benaderd door derden over de inrichting van de kerk of de nevenruimten dan zal dit worden 

doorgegeven aan Pim van Dijk. 

· Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Pim van Dijk het recht bepaalde werkzaamheden te laten 

verrichten door derden. 

· Alleen na gezamenlijk overleg en een zakelijke overeenstemming kunnen opdrachten aan derden worden verleend. 

· De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Pim van Dijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 

overeenkomst, tijdig aan Pim van Dijk Designs worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig 

aan Pim van Dijk Designs zijn verstrekt, heeft Pim van Dijk het recht de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke 

tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

Artikel 6. LEVERING 

· De overeengekomen levertijden gelden altijd bij benadering. Een levertijd zal nooit kunnen gelden als een fatale termijn. 

· Bij aflevering dient de opdrachtgever de producten te controleren. Indien deze niet met het afgeleverde product akkoord gaat, dient hij dat 

binnen 7 dagen na aflevering aan Pim van Dijk Designs te vermelden. 

Artikel 7. EIGENDOM 

· Behoudens het gestelde in de leden 2 en 3 zal de eigendom van de diensten en goederen overgaan op de opdrachtgever bij aflevering. 

· Alle door Pim van Dijk Designs geleverde diensten/goederen blijven zijn eigendom totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit de 

gesloten overeenkomst heeft voldaan. Het staat Pim van Dijk Designs vrij bij niet voldane verplichtingen van de opdrachtgever, het aan zijn in 

eigendom behorende, zonder rechtelijke tussenkomst, terug te nemen. 

· Alle kosten, die samenhangen met het terug nemen van het eigendom zullen voor rekening van de opdrachtgever zijn. 

· Pim van Dijk Designs behoudt zich het intellectuele eigendom op de diensten/goederen voor. 

· Alle door Pim van Dijk Designs verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., zijn uitsluitend bestemd om 

te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Pim van Dijk worden verveelvoudigd, 

openbaar gemaakt of toegepast worden. 

Artikel 8. GEHEIMHOUDING 

· Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben 

verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

Artikel 9.OVERMACHT 

· Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden, die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Pim 

van Dijk Designs zijn toe te rekenen. Onder overmacht kan bijvoorbeeld gerekend worden: schaarste van materialen, arbeid of energie, 

transportmogelijkheden, vertraagde leveringen door de leveranciers en grote valutaschommelingen. 

· Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van Pim van Dijk Designs opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht 

nakoming van de verplichtingen voor Pim van Dijk Designs niet mogelijk is, langer duurt dan 12 maanden zijn beide partijen bevoegd de 

overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

· Indien Pim van Dijk Designs bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn 

verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden 

deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 

Artikel 10. GARANTIE 

· Pim van Dijk Designs staat in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de geleverde diensten en wel in die betekenis, dat gebreken in het geleverde 

kosteloos zullen worden hersteld mits zodanige gebreken binnen bekwame tijd van na ontdekken schriftelijk ter kennis van Pim van Dijk Designs 

zijn gebracht.  
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· Deze garantie is geldig voor een periode van 2 jaar en het ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichtingen, welke voortvloeien uit de 

gesloten overeenkomst. 

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID 

· Pim van Dijk Designs draagt de eindverantwoording voor zijn adviezen. Pim van Dijk Designs is niet aansprakelijk voor enige en alle ongewilde 

consequenties van de realisatie van de door hem uitgebrachte adviezen. 

· De verantwoording voor de technische uitwerking, realisatie en aflevering, ligt bij de respectievelijke aannemers, onderaannemers, en 

leveranciers. 

· Pim van Dijk Designs is niet aansprakelijk indien de schade het gevolg is van overmacht. 

· De verantwoording voor het technisch functioneren van het meubilair ligt in handen van de leveranciers. 

· Pim van Dijk Designs aanvaardt aansprakelijkheid voor de opdrachtgever geleden schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming 

in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door 

de verzekering gedane uitkering. 

 

Artikel 12. PRIJS EN HONORARIUM 

· Het honorarium is gebaseerd op advies- en ontwerpkosten à € 105,00 per uur, per januari 2010, exclusief BTW en overige heffingen van 

overheidswege. 

· Het honorarium is gebudgetteerd op het aantal geschatte uren. De werkzaamheden worden op basis van nacalculatie verrekend. Het niet 

verwerkte budget wordt uiteraard niet in rekening gebracht. De nacalculatie betreft hier het factureren van het reële aantal uren dat besteed is aan 

de bijbehorende opdracht. Indien er minder uren worden besteed dan in de offerte is vermeld dan worden alleen de bestede uren in rekening 

gebracht. Indien er meer uren nodig zijn voor de opdracht dan worden alleen het in de offerte vermelde uren in rekening gebracht. Indien andere 

werkzaamheden worden toegevoegd of indien de werkzaamheden worden uitgebreid dan wordt daarover eerst vooraf schriftelijk met u daarover 

overeenstemming verkregen. 

· Naast het honorarium wordt een reisvergoeding van € 0,75 in rekening gebracht voor reistijd en reiskosten. 

· Naast het honorarium worden er verblijfskosten en reproductiekosten in rekening gebracht. 

· Alle prijzen voor het meubilair worden van te voren overeengekomen. 

· Alle vergoedingen worden vooraf besproken. 

· Bureau Pim van Dijk is gerechtigd prijsverhogingen door te berekenen. 

Artikel 13. BETALING 

· Bij adviesopdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht en 

wel 20 % bij opdracht en het overige per maandelijkse factuur. 

· Bij meubilairopdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht en 

wel 40 % bij opdracht, 50 % per maandelijkse factuur, 10 % bij oplevering. 

· De betaling van de factuur dient uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden door overschrijving op de factuur vermelde bank of 

girorekening, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

· Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever een vertragingsrente van 2% verschuldigd. 

· Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare 

facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

· Indien de opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is Pim van Dijk Designs gerechtigd dit bedrag met de 

incassokosten te verhogen. Deze omvatten zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die bij 

Pim van Dijk Designs in rekening worden gebracht door advocaten, 

procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie hij zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag.  

· De buitenrechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,-. 

· Pim van Dijk Designs behoudt zich het recht voor indien de werkelijke kosten hoger zijn, deze in rekening te brengen. 

Artikel 14. ONTBINDING 

· Indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en evenmin gevolg geeft ingebrekestelling met een 

termijn van een week, is Pim van Dijk Designs bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren. 

· In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door Pim van Dijk Designs geleden schade. 

· Betalingsverplichtingen, betrekking hebbend op al verrichte werkzaamheden of leveranties blijven in stand. 

· Indien Pim van Dijk Designs bij toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever in de nakoming van zijn verbintenis tot buiten rechtelijke 

maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever. 

Artikel 15. GESCHILLEN 

· In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen partijen, ingeval de Rechtbank bevoegd 

is, worden beslecht door de Rechtbank te Zutphen. 

· Pim van Dijk Designs blijft echter bevoegd opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag 

bevoegde rechter.  

· De wederpartij heeft het recht gedurende een maand nadat Pim van Dijk Designs zich op deze bepaling heeft beroepen, schriftelijk aan Pim van 

Dijk Designs te kennen te geven voor berechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. 
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