ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LAB CIVIEL, GEVESTIGD TE ALMERE.
Ingeschreven KvK Almere onder nummer: 59585919
ARTIKEL 1 Definities
1.1 Opdracht: De overeenkomst tussen Lab Civiel en opdrachtgever, waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij,
de opdrachtgever, verbindt tot het verrichten van werkzaamheden.
1.2 Opdrachtgever: De (rechts)persoon die aan Lab Civiel opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.
1.3 Opdrachtnemer: Lab Civiel.
1.4 Partijen: Opdrachtgever en opdrachtnemer.
1.5 Schade: Directe schade als gevolg van de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden aan goederen of bouwwerken, daaronder
begrepen wegen en/of daarbij door opdrachtnemer gebruikte machines en/of materialen en gereedschappen alsmede indirecte schade,
zoals gevolgschade, winstderving, stilstand schade, letselschade, immateriële schade, bedrijfsstagnatie schade, schade als gevolg van
aanspraken van derden, rente, kosten en door derden geleden schade

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Lab Civiel, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Voor
zover bij afwijkende bedingen of overeenkomsten niet anders is bepaald, gelden voor het overige te allen tijde de bepalingen van deze
voorwaarden.
2. Zonder nadere schriftelijke overeenkomst prevaleren deze voorwaarden boven eventueel andersluidende voorwaarden van onze
wederpartijen.

Artikel 3 Overeenkomsten

1. Overeenkomsten zijn voor ons slechts bindend nadat zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. Dit geldt ook voor wijzigingen, aanvullingen,
of nadere afspraken.
2. Opdrachtgever dient op het werk zelf zorg te dragen voor alle voorzieningen conform de vigerende Arbo Wetgeving,

Artikel 4 Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor stagnaties of schade aan en op het werk.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kosten en schaden aan kabels, leidingen e.d., welke zich in de grond bevinden.
3. Opdrachtnemer werkt op aanwijzing van en onder verantwoording van opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade en defecten ontstaan aan de aan hem toegewezen apparatuur van de opdrachtgever.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ( de resultaten van ) werkzaamheden die op instructie van opdrachtgever worden uitgevoerd.
6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade die bij het werk kan worden veroorzaakt aan derden, eigendommen van derden en
aan opdrachtnemer.
7. Opdrachtgever is verplicht, opdrachtnemer voor elke eventuele aansprakelijkheid voortvloeiende uit dit artikel te vrijwaren.

ARTIKEL 5 Betaling

1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de opdrachtgever aan Lab Civiel een
vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand
worden daarbij als volle maand gerekend.
3. Indien opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de invorderingskosten geheel
voor rekening van de opdrachtgever. De invorderingskosten worden gesteld op 15% met een minimum van € 400,00.

Artikel 6 Annulering

1. Indien de opdrachtgever een geplande afspraak minder dan 24 uur van te voren afzegt c.q. verzet, is Lab Civiel in ieder geval gerechtigd
de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen c.q. gebruikelijke uurtarief aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
2. De opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Lab Civiel vrijwaren voor hieruit
voortvloeiende aanspraken van deze derden.

ARTIKEL 7 Verjaring

Elk vorderingsrecht van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer verjaart na verloop van 12 maanden na de laatste factuurdatum.

ARTIKEL 8 Toepasselijk Recht/Bevoegde Rechter

1. Op de tussen Lab Civiel en de opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Lab Civiel is gevestigd, Zij het dat Lab Civiel
altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de opdrachtgever is gevestigd.
3. Indien de opdrachtgever gevestigd is buiten Nederland, is Lab Civiel gerechtigd te handelen conform het bepaalde lid 2 van dit artikel of
– naar haar keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de opdrachtgever gevestigd is.

