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HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“aanbieding”:
een aanbod van SV tot het aangaan van een
overeenkomst.
“Algemene
onderhavige algemene aanbieding-, verkoop-,
Voorwaarden”:
aannemings-, leverings-, betalings-, verhuur- en
bewaarnemingsvoorwaarden van SV .
“aanneming van
alle werken van stoffelijke aard die SV tot stand
werk”:
brengt en oplevert, waaronder installatie en/of
montage, voor zover dit niet als nevenonderdeel
van een andere in deze Algemene Voorwaarden
benoemde overeenkomst valt.
“bergplaats”:
de gebruikte en/of gehuurde bergplaats,
geschikt voor de opslag van de betreffende
zaken.
“BW”:
Burgerlijk Wetboek.
“(kantoor)meubilair”: het in de huurovereenkomst als zodanig
aangemerkte (kantoor)meubilair (inclusief
vervangingen), zulks inclusief meegeleverde
onderdelen,
accessoires
en/of
extra
voorzieningen waaronder, maar niet beperkt tot,
gereedschappen.
“verhuur”:
verhuur (“lease”) van (kantoor)meubilair
inclusief de bijbehorende diensten installatie
en/of montage, onderhoud, reparatie en
teruggave zaken.
“schriftelijk”:
door middel van een door beide partijen
ondertekend document of per brief, fax, e-mail
of elke andere door partijen overeengekomen
technische wijze.
“SV”:
de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid: SV Interieurgroep B.V.,
statutair gevestigd te Bergschenhoek (3055 XC)
Rotterdam, Terbregse Rechter Rottekade 137,
ingeschreven bij het handelsregister onder
nummer 24163399 handelend onder de naam
“SV Interieurgroep B.V.”, en de volgende
verbonden
of
daaraan
gelieerde
ondernemingen, voor zover zij deze algemene
voorwaarden
op
overeenkomsten
van
toepassing hebben verklaard:
SV Collection B.V. KVK 24169336
SV Logistic Services B.V. KVK 24370792
SV Projectinrichters B.V. KVK 24133572

degene met wie SV overeenkomsten sluit, dan
wel aan wie aanbiedingen worden gedaan.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere
aanbieding en iedere overeenkomst tussen SV en de wederpartij,
tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van deze algemene
voorwaarden is afgeweken. Algemene voorwaarden van de
wederpartij worden door SV niet aanvaard en uitdrukkelijk van de
hand gewezen. Voor zover toch voorwaarden van de wederpartij van
toepassing zijn, prevaleren de algemene voorwaarden van SV altijd
boven de gehanteerde voorwaarden van de wederpartij.
2. De wederpartij die onder toepasselijkheid van deze algemene
voorwaarden met SV een overeenkomst heeft gesloten, wordt
geacht ook bij latere overeenkomsten tussen partijen met de
toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn
gegaan.
3. Afspraken met en toezeggingen en verklaringen van medewerkers
van SV die afwijken van deze algemene voorwaarden binden SV
uitsluitend wanneer deze door een daartoe bevoegde
vertegenwoordiger van SV schriftelijk namens SV zijn bevestigd. Het
bepaalde in artikel 3:61 lid 2 en 3 BW is hierbij uitdrukkelijk niet van
toepassing.
4. Indien één of meerdere bepalingen in een overeenkomst tussen
partijen en/of in deze algemene voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de
overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige in
stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld
vervangen worden door een bepaling die de strekking van de
oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.
5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld en
onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van bepalingen in deze
algemene voorwaarden dienen te worden beoordeeld ‘naar de
geest’ van deze algemene voorwaarden.
6. De titels boven de artikelen in deze algemene voorwaarden zijn
slechts bedoeld voor het gemak van de lezer; daaraan kunnen geen
rechten worden ontleend.
Artikel 3 – Aanbieding
1. Tenzij in de aanbieding anders is aangegeven zijn aanbiedingen
steeds volledig vrijblijvend, gebaseerd op uitvoering van de
overeenkomst door SV onder normale omstandigheden, en kunnen
zij door SV te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken.
2. Tenzij in de aanbieding anders is aangegeven zijn aanbiedingen
geldig gedurende dertig (30) dagen vanaf dagtekening. Het in de
aanbieding vervatte aanbod komt te vervallen als het binnen deze
aanvaardingstermijn niet integraal en voorbehoudsloos wordt
aanvaard.
3. Door of namens verstrekte SV afbeeldingen, specificaties en
gegevens in of bij een aanbieding en, in voorkomend geval, bij door
of namens SV getoonde zaken zijn slechts ter indicatie en kunnen
voor de wederpartij geen aanleiding zijn voor een vordering tot
schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de
overeenkomst.
Artikel 4 – Overeenkomst, aard verbintenissen, uitvoering,
afwijkingen
1. Indien en zodra de aanbieding van SV door de wederpartij binnen de
aanvaardingstermijn wordt aanvaard, komt de overeenkomst eerst
tot stand zodra SV de (aard en de inhoud van de) overeenkomst
schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. Indien in de
schriftelijke bevestiging van SV voorbehouden of wijzigingen t.o.v.
de aanbieding worden aangebracht, heeft de wederpartij gedurende
drie (3) werkdagen na datum van de schriftelijke bevestiging van SV
het recht aan SV kenbaar te maken dat de inhoud van de bevestiging
niet overeenstemt met de inhoud van de aanbieding.
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2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende
voorwaarde van voldoende beschikbaarheid bij SV, van de op grond
daarvan door SV te (op) te leveren en/of ter beschikking te stellen
zaken, werken en/of werkzaamheden en/of vervangende zaken
zoals bedoeld in lid 5 van dit artikel.
3. Ten
aanzien
van
overeenkomsten,
(op)leveringen,
terbeschikkingstellingen en/of werkzaamheden waarvan of
waarvoor geen schriftelijke aanbieding of orderbevestiging is
gemaakt, wordt tussen partijen de factuur of afleverbon tevens als
orderbevestiging beschouwd, welke alsdan tussen partijen geacht
wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4. Behalve ten aanzien van soort en aantal van te (op) te leveren en/of
ter beschikking te stellen zaken, werken en/of werkzaamheden
bevatten aanbiedingen en op basis daarvan te sluiten
overeenkomsten voor SV uitsluitend inspanningsverbintenissen.
5. SV is gerechtigd zaken, werken en/of werkzaamheden (op) te
leveren en/of ter beschikking te stellen die op de volgende punten
afwijken van hetgeen in een overeenkomst is omschreven:
a. wijzigingen in de (op) te leveren en/of ter beschikking te stellen
zaken, werken en/of werkzaamheden zelf en/of de verpakking
indien dit vereist is om te voldoen aan toepasselijke wettelijke
voorschriften;
b. geringe wijzigingen in de (op) te leveren en/of ter beschikking te
stellen zaken, werken en/of werkzaamheden zelf en/of de
verpakking die een verbetering daarvan betekenen;
c. aanbrengen van constructie- en vormverandering voor zover de
functie en de vorm daardoor niet wezenlijk veranderd;
d. andere zaken met dezelfde functionaliteiten, wanneer de in een
overeenkomst omschreven zaken bij SV niet op voorraad zijn.
6. SV heeft altijd het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst
naar eigen inzicht en behoefte derden in te schakelen, in welk
verband – indien van toepassing – het bepaalde in de artikelen 7:404
en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. SV bepaalt de wijze van
uitvoering van de overeenkomst, tenzij schriftelijk, uitdrukkelijk en
ondubbelzinnig anders is overeengekomen.
7. Het is de wederpartij niet toegestaan zonder schriftelijke
overeenstemming met SV door de wederpartij gewenste derden bij
de uitvoering van de overeenkomst met SV te betrekken, behoudens
het bepaalde in artikel 25, 29 en 48 van deze Algemene
voorwaarden.
8. Als de wederpartij tekortschiet in de nakoming van een verbintenis
jegens SV, dan heeft SV, onverminderd haar overige rechten, direct
en zonder waarschuwing en/of ingebrekestelling het recht om haar
verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder dat de
wederpartij recht heeft op schadevergoeding, (gedeeltelijke)
ontbinding van de overeenkomst of enig eigen opschortingsrecht.
9. Als SV voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens behoeft
van de wederpartij, dan worden alle verplichtingen van SV uit
hoofde van de overeenkomst – waaronder levertijden – opgeschort
totdat de wederpartij deze gegevens juist en volledig aan SV ter
beschikking heeft gesteld. De wederpartij staat er voor in dat deze
gegevens juist en volledig zijn. SV is nimmer schadevergoeding
verschuldigd wegens schade veroorzaakt door uitgebleven, niettijdige, foutieve en/of onvolledige gegevensverstrekking door de
wederpartij.
10. Artikel 6:227b lid 1 BW is in geen geval van toepassing en de
wederpartij doet afstand van haar recht op (gedeeltelijke)
ontbinding of verwerping uit hoofde van artikel 6:227c lid 2 BW.
Artikel 5 – Looptijd en (stilzwijgende) verlenging
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de in de overeenkomst
opgenomen bepaalde tijd. Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
anders zijn overeengekomen, is de overeenkomst niet tussentijds
opzegbaar.
2. Bij het verstrijken van de hiervoor in artikel 5.1 bedoelde tijd wordt
de overeenkomst bij voortzetting van de activiteiten (stilzwijgend)
verlengd voor onbepaalde tijd.

3. Wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd
overeenkomstig het hiervoor in artikel 5.2 bepaalde, dan kan zij te
allen tijde door één van de partijen bij aangetekende brief of exploot
met inachtneming van een termijn van ten minste twee (2) maanden
tegen het einde van iedere kalendermaand worden opgezegd.
4. Een opzegging als hiervoor bedoeld in artikel 5.3, die is gedaan op
een kortere termijn dan hiervoor is voorgeschreven of in enige ten
tijde van deze opzegging geldende wettelijke bepaling mocht zijn
voorgeschreven, geldt als ware zij gedaan met inachtneming van ten
minste de voorgeschreven termijn tegen de eerst mogelijke dag van
beëindiging ten tijde van die opzegging.
Artikel 6 – (Op)levering en terbeschikkingstelling en de tijden
daarvoor
1. De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat zij alle door SV (op)
te leveren en/of ter beschikking te stellen zaken, werken en/of
werkzaamheden direct na het feitelijk ter beschikking te stellen in
ontvangst kan (laten) nemen. De wederpartij is ingeval van een door
de wederpartij aangewezen plaats van (op)levering en/of
terbeschikkingstelling verplicht om voor haar rekening en risico alle
noodzakelijke maatregelen te treffen teneinde een veilige
(op)levering en/of terbeschikkingstelling mogelijk te maken. De
wederpartij zorgt in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
a. de medewerkers van of ingeschakelde derden door SV, zodra zij
op de plaats van (op)levering en/of terbeschikkingstelling zijn
aangekomen, hun werkzaamheden kunnen aanvangen en
blijven verrichten gedurende de normale werkuren. Daaronder
wordt verstaan: op werkdagen de uren tussen 7:30 en 18.00 uur.
Indien de wederpartij dit noodzakelijk acht, buiten de normale
werkuren, mits zij dit tijdig aan SV heeft medegedeeld. Voor
werkzaamheden buiten de normale werkuren worden de
volgende toeslagen berekend:
- op werkdagen 50% voor de uren tussen 18:00 en 7:30 uur;
- op zaterdagen: 100%;
- op feestdagen: 200%;
b. ten tijde van de (op)levering en/of terbeschikkingstelling een
bevoegd persoon van de wederpartij aanwezig is om te tekenen
voor ontvangst;
c. geschikte behuizing en alle krachtens overheidsregelingen, de
overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor de
medewerkers van of ingeschakelde derden door SV aanwezig
zijn;
d. licht- en krachtstroom op redelijke afstand beschikbaar zijn en
dat de ruimten waarin gewerkt schoon, droog, voldoende
verwarmd en verlicht zijn;
e. de toegangswegen tot de betreffende plaats geschikt zijn voor
het benodigde transport, in die zin dat het aangevoerde met een
voor plateauwagens en pallettrucks voldoende grote lift en
zonder stoornis kunnen worden vervoerd naar de plaats waar de
werkzaamheden worden verricht;
f. de desbetreffende plaats van opstelling geschikt is voor
(op)levering en/of terbeschikkingstelling en dat met name geen
andere werkzaamheden worden uitgevoerd die het ongestoorde
werk van SV verhinderen;
g. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor de niet-gemonteerde
zaken, gereedschappen en andere zaken welke voor SV
toegankelijk zijn;
h. bij aanvang van en tijdens de (op)levering en/of
terbeschikkingstelling de zaken op de juiste plaats aanwezig zijn;
i. alle overige (nuts)voorzieningen en hulpwerkzaamheden die SV
redelijkerwijs mag verwachten door de wederpartij zijn
verzorgd.
Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan deze verplichtingen
voldoet, worden de toepasselijke (op)levertijden en/of tijden voor
terbeschikkingstelling dientengevolge opgeschort. Wederpartij is
aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.
2. Melding van gebreken of tekorten aan SV laat verplichtingen van de
wederpartij jegens SV, waaronder verplichtingen tot betaling en
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afname, inontvangstneming van (op)geleverde en/of ter beschikking
gestelde zaken, werken en/of werkzaamheden onverlet.
3. Indien de wederpartij afname, oplevering en/of inontvangstneming
weigert en/of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies,
noodzakelijk
voor
de
(op)levering
en/of
terbeschikkingstelling, dan zullen de desbetreffende zaken door SV
voor rekening en risico van de wederpartij worden opgeslagen.
4. Indien (op)levering en/of terbeschikkingstelling plaatsvindt in
gebouwen, waarbij de condities en omstandigheden als
(af)bouwfase kunnen worden bestempeld en de wederpartij en/of
haar adviseurs verzoekt c.q. verzoeken SV desalniettemin de zaken
en/of werken (op) te leveren en/of ter beschikking te stellen, dan is
wederpartij aansprakelijk voor beschadigingen aan (op) te leveren
en/of ter beschikking te stellen zaken en/of werken.
5. (Op)levertijden en/of tijden voor terbeschikkingstelling worden
slechts bij benadering opgegeven en zijn derhalve nimmer fatale
termijnen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen. Ingeval van overschrijding van de (op)levertijd
en/of tijd voor terbeschikkingstelling, heeft de wederpartij geen
recht op schadevergoeding, (gedeeltelijke) ontbinding van de
overeenkomst of enig opschortingsrecht.
6. Bij vaststelling van (op)levertijden en/of tijden voor
terbeschikkingstelling gaat SV ervan uit dat zij kan presteren onder
de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn. Waar
nodig gebruikt SV voor de uitvoering van haar werkzaamheden de
door de wederpartij gezonden tekeningen. De hierin opgegeven
maten en gegevens dienen door de wederpartij te worden
gecontroleerd. Bij akkoordbevinding worden kopieën van de
betreffende tekeningen door de wederpartij voor akkoord getekend
geretourneerd. De wederpartij beoordeelt de geschiktheid van de
constructie van het gebouw waarin SV de zaken, werken en/of
werkzaamheden (op)levert en/of ter beschikking stelt.
7. Als er sprake is van meerwerk, opschorting van verplichtingen door
SV, tijdsverlies als gevolg van vermissing of andere omstandigheden
dan die bij SV bekend waren toen de hiervoor bedoelde tijden voor
(op)levering en/of terbeschikkingstelling werden vastgesteld,
worden die tijden verlengd met de noodzakelijke duur om te
presteren. Wederpartij is aansprakelijk voor de dientengevolge
ontstane schade.
8. De (op)levertijd en/of tijd voor terbeschikkingstelling gaat in nadat
de wederpartij de orderbevestiging van SV schriftelijk heeft
aanvaard en – dat uitsluitend ter beoordeling van SV – alle
formaliteiten welke nodig zijn voor de aanvang der werkzaamheden
zijn vervuld, dat de algemene voorwaarden en alle overige relevante
bescheiden in bezit van SV zijn en de wederpartij bovendien aan SV
de voor de uitvoering der werkzaamheden vereiste juiste gegevens
ter beschikking heeft gesteld.
9. Het is SV toegestaan in delen (op) te leveren en/of ter beschikking te
stellen, tenzij dat geen zelfstandige waarde heeft. Voor toepassing
van de deel(op)levering en/of het deels ter beschikking gestelde
geldt
elk
deel
als
zelfstandige
(op)levering
en/of
terbeschikkingstelling. Elk deel kan SV ook apart factureren.
10. Indien is overeengekomen dat de bestelde zaken op afroep zullen
worden afgenomen, zal, indien de afroeptermijn is verstreken
zonder dat de bestelde zaken geheel zijn afgenomen, onmiddellijk
de prijs van de niet afgenomen zaken door de debiteur c.q.
wederpartij verschuldigd zijn. Indien in het in de eerste zin van dit
artikel bedoelde geval geen termijn voor afroep is gesteld, wordt
geacht een termijn van drie (3) maanden waarbinnen moet worden
afgeroepen, te zijn overeengekomen.
Artikel 7 – Proefopstelling
1. Indien zulks door de wederpartij wordt gewenst, kan SV op
onderstaande voorwaarden een proefopstelling plaatsen.
2. Onder proefopstelling wordt in dit verband verstaan het op zicht
plaatsen van zaken in standaard uitvoering, alsmede relevante
accessoires, met een maximum bruto cataloguswaarde die door SV
wordt bepaald, in een door de wederpartij ter beschikking te stellen

ruimte, met het doel de werkplek of constructie, waarvoor de
wederpartij belangstelling heeft, te visualiseren.
3. De zaken blijven gedurende de proefopstelling te allen tijde
eigendom van SV.
4. In het geval de wederpartij de zaken wenst te behouden, zullen deze
door SV alsnog in rekening worden gebracht.
5. De wederpartij is ten aanzien van een proefopstelling aansprakelijk
voor gebruik, beschadiging, diefstal of verlies van de zaken tot ten
hoogste de bruto cataloguswaarde van de betrokken zaken. Dit
risico ligt bij de wederpartij op het moment dat (een deel) van de
proefopstelling is geleverd krachtens het bepaalde in artikel 25 van
deze Algemene Voorwaarden. De wederpartij draagt zorg voor een
adequate verzekering van deze zaken.
Artikel 8 – Verzending en transport
1. SV verzendt en/of transporteert de door SV (op) te leveren en/of ter
beschikking te stellen zaken en/of werken voor rekening en risico
van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
zijn overeengekomen. SV heeft het recht de zaken voor rekening en
risico van de wederpartij elders op te slaan, indien de wederpartij
nalatig
is
met
zijn
afname-,
opleveringsen/of
inontvangstnemingsverplichting.
2. SV beslist over de wijze en het middel van verzending zonder dat hij
instaat voor de risico’s van het vervoer en onder voorbehoud van de
goedkoopste wijze van vervoer.
3. Eventuele transportschade dient de wederpartij bij ontvangst van de
zaken direct te melden bij SV onder overlegging van de benodigde
documenten en bescheiden.
4. Indien SV voor de verzending, het transport en/of de verpakking van
zaken en/of werken vervoersattributen zoals laadborden, pakkisten
en kratten ter beschikking heeft gesteld of door een derde – al dan
niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom – ter
beschikking heeft doen stellen, is de wederpartij verplicht deze
vervoersattributen terug te zenden naar het door SV opgegeven
adres, bij gebreke waarvan de wederpartij aan SV schadevergoeding
verschuldigd is. Deze vervoersattributen blijven eigendom van SV
dan wel de derde.
Artikel 9 – Overmacht
1. SV is gerechtigd zich op overmacht te beroepen. Tijdens overmacht
worden de (op)leverings-, terbeschikkingstellings-, en andere
verplichtingen van SV opgeschort. Indien de periode waarin door
overmacht nakoming van de verplichtingen door SV niet mogelijk is
langer duurt dan negentig (90) dagen, dan is SV of de wederpartij
bevoegd de overeenkomst (buitengerechtelijk) voor het niet
uitgevoerde deel (gedeeltelijk) te ontbinden, en/of indien mogelijk
door opzegging contractueel te beëindigen. De wederpartij heeft
geen recht heeft op schadevergoeding of enig ander
opschortingsrecht.
2. Onder overmacht wordt verstaan al die omstandigheden en/of
situaties waarin de nakoming van de verbintenis voor SV tijdelijk of
permanent onmogelijk of onredelijk bezwarend is, waaronder onder
meer maar niet uitsluitend oorlog, oorlogsgevaar, brand,
waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting,
uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen,
niet nakoming van verplichtingen door toeleveranciers, alles zowel
in het bedrijf van SV als bij derden, van wie SV de benodigde
materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken,
evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen
beheer, ziekte van werknemers, ongevallen en bedrijfsstoringen en
storingen in de computerapparatuur van SV, en voorts door alle
overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van SV ontstaan.
3. SV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat SV
haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Indien SV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar
verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q.
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het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke
overeenkomst, mits het reeds geleverde c.q. leverbare deel een
zelfstandige waarde heeft.
Artikel 10 – Prijzen en prijsverhoging
1. De door SV opgegeven prijzen zijn in euro’s exclusief wettelijk
verschuldigde
omzetbelasting
en
overige
toepasselijke
overheidslasten, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
zijn overeengekomen.
2. In de overeengekomen prijs zijn niet begrepen de kosten verbonden
aan het vanaf de plaats van (op)levering en/of terbeschikkingstelling
verder vervoeren van de werken en/of zaken naar hun interne plaats
van bestemming (zgn. inhuizingskosten), noch de kosten van
installatie, montage en afvoer van verpakkingen en afval.
3. Indien SV met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is SV
tot het moment van (op)levering en/of terbeschikkingstelling aan de
wederpartij niettemin steeds gerechtigd tot verhoging van de prijs
in geval van kostprijsverhogingen met betrekking tot de prijzen van
grondstoffen, materialen, lonen, transport en afleveringskosten,
zonder dat de wederpartij het recht heeft de overeenkomst
(gedeeltelijk) te ontbinden. Dit geldt ook als er reeds betalingen
hebben plaatsgevonden of als de overeenkomst reeds gedeeltelijk is
uitgevoerd. In afwijking van het voorgaande heeft de wederpartij
gedurende vijf (5) werkdagen na mededeling van de prijsverhoging
het recht de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging in
enig kalenderjaar meer dan tien procent (10%) bedraagt.
4. Indien aan SV werkzaamheden zijn opgedragen in verband met nog
te bouwen of te verbouwen panden aan de hand van verstrekte
gegevens en tekeningen, geschiedt de opdracht steeds onder
voorwaarden dat de door SV te verrichten werkzaamheden conform
de verstrekte gegevens en tekeningen zullen worden uitgevoerd.
Wanneer één ander niet het geval is, is SV gerechtigd de prijzen te
verhogen met de door de werkzaamheden ter aanpassing aan de
gewijzigde omstandigheden of nader blijkende installatie- en
montagemoeilijkheden noodzakelijke extra kosten.
5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en typfouten. Voor de
gevolgen van dergelijke fouten is SV niet aansprakelijk en SV is niet
verplicht het product tegen de foutieve prijs te leveren.
Artikel 11 – Inrichting-, project-, en interieuradvies en de kosten
daarvan
1. SV neemt bij haar adviesopdracht de zorg van een goed
opdrachtnemer in acht en baseert zich op de bij haar bekende
informatie zoals ontvangen door de wederpartij.
2. De wederpartij aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan
worden beïnvloed wanneer partijen de omvang, aanpak of
werkwijze tussentijds wijzigen. Indien deze aanpassing leidt tot
meerwerk, is SV gerechtigd daar extra kosten voor in rekening te
brengen.
3. De kosten voor het uitbrengen van een voorstudie en/of
inrichtingsvoorstel, het maken van tekeningen en/of plattegronden,
alsmede leiding geven aan de opzet, coördinatie en/of uitvoering
van een project, zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. SV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de in de adviezen
aangegeven functionaliteiten, resultaten en/of te verwachten
prestaties van de door haar te leveren c.q. geleverde producten.
Artikel 12 – Betaling
1. Betaling dient per omgaande te geschieden, doch uiterlijk binnen
veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk anders zijn overeengekomen. Betaling geschiedt netto,
zonder opschorting verrekening en kortingen, hoegenaamd ook,
door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door SV
op de factuur, hetzij op enige andere wijze kenbaar gemaakt bankof girorekeningnummer. SV is steeds gerechtigd betaling te
verlangen voordat tot (op)levering en/of terbeschikkingstelling van
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de gekochte zaken, werken en/of werkzaamheden aan de
wederpartij wordt overgegaan.
Bij orders ter waarde van vijfduizend euro (€5000,-) of meer heeft
SV het recht om op basis van een kredietcheck, de ordergrootte
en/of de duur van de relatie een verdeling in percentage van het
totaalbedrag over (twee) betaaltermijnen vast te stellen. Tenzij
partijen anders zijn overeengekomen dient de wederpartij het
bedrag van de eerste termijn aan de hand van de
aanbetalingsfactuur te voldoen en het bedrag van de tweede
betaaltermijn dient de wederpartij binnen veertien (14) dagen na
verzending van de opleveringsfactuur te voldoen. De wederpartij is
niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken en/of
tekortkomingen van/in de (op)geleverde en/of ter beschikking
gestelde zaken, werken en/of werkzaamheden of welke andere
reden ook, de nakoming van zijn betalingsplicht te weigeren of op te
schorten. Uitsluitend indien een gebrek als zodanig door SV wordt
erkend, is de wederpartij gerechtigd de betaling van 10% van de
totaalprijs van het de gebrekkige zaak op te schorten, totdat het
gebrek hersteld is en/of een creditfactuur daarvoor is verzonden.
Facturen van SV worden geacht door de wederpartij te zijn aanvaard
en goedgekeurd indien een schriftelijk bezwaar SV niet binnen tien
(10) dagen na factuurdatum heeft bereikt.
Na het verstrijken van de in het voorgaande lid bedoelde
betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is
zij vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare
bedrag een rente verschuldigd van één en een half procent (1,5%)
per (gedeelte van een) maand, dan wel de wettelijke handelsrente
indien deze hoger is.
Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter
voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en
kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst
openstaan, zelfs als de wederpartij vermeldt dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur.
SV is altijd gerechtigd van de wederpartij vooruitbetaling of
(aanvullende) zekerheid te verlangen voor de nakoming van de
overeenkomst door de wederpartij, alvorens tot (verdere) uitvoering
van de overeenkomst over te gaan.
Indien SV op verzoek van de wederpartij aan een ander dan de
wederpartij facturen zendt, zal de wederpartij jegens SV volledig
aansprakelijk blijven voor de nakoming van de verplichtingen door
die ander en zal de wederpartij geen rechten kunnen ontlenen aan
het feit dat de facturen aan die ander worden gezonden en door die
ander (deels) worden voldaan.

Artikel 13 – Incassokosten
1. Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van een
of meer van haar verplichtingen, dan komen alle kosten ter
verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de
wederpartij, zulks met een minimum van vijftien procent (15%) van
het door de wederpartij aan SV verschuldigde bedrag met een
minimum van € 250,-, onverminderd het recht van SV om de
werkelijk gemaakte kosten te vorderen.
2. De wederpartij is aan SV alle door SV daadwerkelijk gemaakte
gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, indien SV en de
wederpartij met betrekking tot een overeenkomst een gerechtelijke
procedure hebben gevoerd en de wederpartij in dat kader volledig
of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld.
Artikel 14 – Garanties en reclames
1. SV staat in voor de deugdelijkheid van de door haar (op)geleverde
zaken en/of werken en de door of in opdracht van haar uitgevoerde
werkzaamheden. Ingeval van terechte en tijdige reclames, zal SV
hetzij kosteloos herstellen of herleveren, hetzij de wederpartij naar
redelijkheid geheel of gedeeltelijk voor de factuurwaarde van
desbetreffende zaken en / of uitgevoerde werkzaamheden
crediteren, één en ander naar keuze van SV.
2. Onder garantie vallen de eventuele fabrieksfouten. De storingen die
hun oorzaak hebben in enige vorm van slijtage van onderdelen,
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stoffen en afwerking van het geleverde vallen expliciet niet onder de
garantie. Ook indirecte schade toegebracht aan personen of zaken
wordt door de garantie niet gedekt.
De wederpartij dient ter zake van onmiddellijk waarneembare
gebreken en/of tekortkomingen schriftelijk te reclameren binnen
drie (3) werkdagen na (op)levering en/of terbeschikkingstelling, bij
gebreke waarvan elke aanspraak van de wederpartij met betrekking
tot zulk een gebrek en/of tekortkoming vervalt.
De wederpartij dient ter zake van andere gebreken en/of
tekortkomingen schriftelijk te reclameren binnen drie (3) werkdagen
nadat hij deze tekortkomingen heeft ontdekt of redelijkerwijs had
kunnen ontdekken, uiterlijk tot zes (6) maanden na (op)levering
en/of terbeschikkingstelling, bij gebreke waarvan elke aanspraak van
de wederpartij met betrekking tot zulk een gebrek en/of
tekortkoming vervalt.
De wederpartij moet SV in alle gevallen de gelegenheid bieden een
eventueel gebrek of een eventuele tekortkoming te herstellen.
Indien SV ter voldoening van haar garantieverplichting zaken of
onderdelen daarvan vervangt, worden de vervangen zaken of
onderdelen eigendom van SV.
Geen recht op garantie bestaat:
a. indien de door SV verstrekte aanwijzingen of adviezen voor
onder meer opslag en / of gebruik niet exact zijn opgevolgd;
b. indien de (op)geleverde en/of terbeschikkinggestelde zaken
en/of werken onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in
overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke
bestemming;
c. indien de wederpartij enige uit de onderliggende overeenkomst
voor hem voortvloeiende verplichting jegens SV niet, niet
behoorlijk of niet tijdig nakomt;
d. indien de (op)geleverde en/of terbeschikkinggestelde zaken
en/of werkzaamheden zijn gemonteerd, geïnstalleerd en / of
gerepareerd door derden, de wederpartij daaronder begrepen;
e. indien de (op)geleverde en/of terbeschikkinggestelde zaken,
werken en/of werkzaamheden zijn aangetast als gevolg van
buitenaf komende oorzaken zoals (regen)water, verhitting,
brand etc.;
f. met betrekking tot glas, textiel, leder, marmer en vernis. Valt het
defect onder deze noemer dan is het uitsluitend aan SV om te
bepalen of onderdelen of het gehele product hersteld of
vervangen moet worden.
Geringe kleur- en / of structuurafwijkingen bij hout-, leer-, kunststof, glas-, metaal-, hardsteen- en / of textielproducten kunnen, omdat
ze onvermijdelijk zijn, nimmer aan SV worden tegengeworpen.
Voor zaken of onderdelen van zaken die SV van derden betrekt zijn
de garantieverplichtingen van SV jegens de wederpartij nimmer
groter noch van langere duur dan de garantieverplichtingen van die
derden jegens SV. SV zal ter zake daarvan gekweten zijn wanneer zij
haar vordering op die derde aan de wederpartij overdraagt.
Iedere wettelijke of contractuele garantie vervalt indien en zodra
sprake is één van de gevallen die staan genoemd in het laatste lid
van artikel 18 (met het kopje ‘Aansprakelijkheid, vrijwaringen en
verjaring’).

Artikel 15 – Intellectuele eigendom
1. Alle intellectuele eigendom op door SV (op)geleverde en/of ter
beschikking gestelde zaken, werken en/of werkzaamheden en
daarbij behorende en/of daarop betrekking hebbende documenten,
modellen, stempels, matrijzen, aanbiedingen, tekeningen,
inrichtingsadviezen en/of andere dragers van informatie en de in die
zaken, werken en/of werkzaamheden en documenten begrepen
kennis en ideeën is en blijft eigendom van SV en mag zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SV op generlei wijze
worden vermeerderd, aangepast en/of aan derden ter beschikking
of ter inzage worden gegeven. Indien de aanbieding niet
geaccepteerd wordt, is de wederpartij verplicht de hiervoor
bedoelde zaken, werken en/of werkzaamheden en daarbij
behorende en/of daarop betrekking hebbende documenten etc. op

eerste verzoek van SV daartoe aan SV te retourneren. Het bepaalde
in dit lid geldt ook indien voor genoemde zaken, werken en/of
werkzaamheden en/of informatie kosten in rekening zijn gebracht,
tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
2. De wederpartij is verplicht aanspraken van derden op de
intellectuele eigendomsrechten van SV en/of haar toeleveranciers
direct aan SV te melden.
3. De wederpartij staat er jegens SV voor in dat de wederpartij met de
voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst geen inbreuk
maakt op rechten van derden.
Artikel 16 - Algemene verzekeringsplicht
1. De wederpartij verplicht zich een passende verzekering af te sluiten
ter dekking van haar aansprakelijkheid ten aanzien van SV, (onder
eigendomsvoorbehoud geleverde) zaken van SV en in het algemeen
van alles wat zich in gebouwen of op terreinen van de wederpartij
bevindt.
2. Een passende verzekering dekt onder meer brand-, ontploffings- en
waterschade en diefstal.
3. De wederpartij is verplicht en op eerste daartoe strekkend verzoek
de polis van de hiervoor bedoelde verzekering aan SV ter inzage te
geven.
4. De wederpartij is verplicht alle aanspraken van de wederpartij op
verzekeraars met betrekking tot de in dit artikel bedoelde en
genoemde verzekeringen op eerste daartoe strekkend verzoek te
verpanden aan SV op de manier die wordt voorgeschreven in artikel
3:239 BW.
Artikel 17 – Bijzondere gevallen van beëindiging en
informatieplichten wederpartij
1. Alle vorderingen op de wederpartij zijn direct opeisbaar en SV is
gerechtigd, maar niet verplicht, om, zonder ingebrekestelling of
waarschuwing, haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te
schorten en/of overeenkomsten met de wederpartij met directe
ingang (wettelijk) buitengerechtelijk (gedeeltelijk) te ontbinden dan
wel door opzegging contractueel te beëindigen, zulks onverminderd
de overige rechten van SV waaronder haar recht op volledige
schadevergoeding door de wederpartij zonder dat de wederpartij
recht heeft op schadevergoeding of enig eigen opschortingsrecht,
indien:
a. de wederpartij een schikking met haar schuldeisers treft, in
liquidatie treedt, in staat van faillissement wordt verklaard dan
wel indien sprake is van een aanvraag daartoe, aan haar
surséance van betaling wordt verleend dan wel indien sprake is
van een aanvraag daartoe, of op andere wijze de vrije
beschikking over haar vermogen verliest;
b. SV redelijke en concrete twijfels heeft omtrent de vermeende
goede financiële positie van de wederpartij;
c. conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een zaak
van de wederpartij;
d. zaken in eigendom van SV en zaken van SV waarop een
eigendomsvoorbehoud rust na levering tenietgaan of
beschadigd raken, dan wel SV daarvan door zaaksvorming,
natrekking, vermenging of anderszins de eigendom verliest;
e. SV de wederpartij in het kader van de overeenkomst heeft
gevraagd (aanvullende) zekerheid te stellen voor de nakoming
en deze (aanvullende) zekerheid zeven (7) dagen na de vraag
daartoe niet is verleend;
f. de wederpartij tekortschiet in de nakoming van een verbintenis
jegens SV.
2. De wederpartij is verplicht SV onverwijld in kennis te stellen indien
een van de in lid 1 van dit artikel genoemde situaties zich voordoet,
dan wel indien sprake is van een concrete dreiging daartoe.
3. Gelet op het eigendomsvoorbehoud op de door SV geleverde zaken,
is de wederpartij verplicht om in voorkomende gevallen de
beslagleggende
deurwaarder
respectievelijk
de
curator
respectievelijk de bewindvoerder onverwijld op de hoogte te stellen
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van en inzage te geven in de relevante delen van de met SV gesloten
overeenkomst.
4. De wederpartij is verplicht om in de in het vorige lid bedoelde
gevallen onverwijld en volledig haar medewerking te verlenen aan
de uitoefening van de eigendomsrechten door SV en/of haar
toeleveranciers jegens eenieder die daarop inbreuk maakt of dreigt
te maken, zulks onverminderd de verplichting van de wederpartij om
zelf voorzieningen te treffen.
5. De kosten van de door SV ter verzekering van haar
(eigendoms)rechten te nemen maatregelen en eventuele schade zijn
voor rekening van de wederpartij. De wederpartij blijft daarnaast
onverminderd verplicht tot nakoming van haar verplichtingen uit de
overeenkomst, waaronder uitdrukkelijk betalingsverplichtingen.
Artikel 18 – Aansprakelijkheid, vrijwaringen en verjaring
1. SV is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, behoudens
schade door opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van de
met de leiding van het bedrijf van SV belaste personen of haar
werknemers.
2. SV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade,
waaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen: gederfde
winst, imagoschade, schade door bedrijfsstagnatie, schade aan
andere zaken en/of werken dan de door SV (op)geleverde en/of ter
beschikking gestelde zaken en/of werken en/of schade aan
personen. Meer in het bijzonder is SV niet aansprakelijk voor schade
geleden door derden. Verder doet de wederpartij uitdrukkelijk
afstand van de mogelijkheid zich te beroepen op artikel 6:230 lid 2
BW.
3. SV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door al dan niet
door haar ingeschakelde derden en/of door te late of verkeerde
levering.
4. Onverminderd het bepaalde in deze algemene voorwaarden, is de
hoogte van een eventuele door SV verschuldigde schadevergoeding
steeds beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane
uitkering, zulks eventueel vermeerderd met het bedrag van het
eigen risico van SV, voor zover deze aansprakelijkheid door
verzekering wordt gedekt. Indien geen verzekering dekking biedt of
tot uitkering overgaat, is de hoogte van de verschuldigde
schadevergoeding beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende
overeenkomst.
5. De wederpartij vrijwaart SV tegen alle schade, elke aansprakelijkheid
en alle kosten die ontstaan door het niet nakomen van de
bepalingen van de overeenkomst inclusief deze algemene
voorwaarden door of namens de wederpartij.
6. De wederpartij vrijwaart SV tegen alle aanspraken van derden die op
enige wijze samenhangen met de voor de wederpartij verrichte
(op)leveringen en/of werkzaamheden en de in verband met
dergelijke aanspraken te maken juridische (of andere (advies))
kosten, tenzij bedoelde aanspraken het gevolg zijn van opzet,
bewuste roekeloosheid of grove schuld van de met de leiding van
het bedrijf van SV belaste personen.
7. Op de bepalingen in deze algemene voorwaarden over uitsluiting en
beperking van aansprakelijkheid, inclusief vrijwaringen en klacht- en
vervaltermijnen, kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen
beroepen die direct of indirect aan SV zijn verbonden en/of op
enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst door of
vanwege SV zijn betrokken (niet zijnde de wederpartij dan wel direct
of indirect aan haar verbonden (rechts)personen en/of door haar
ingeschakelde derden). Daarnaast en mogelijk ten overvloede
vrijwaart de wederpartij voornoemde natuurlijke en rechtspersonen
tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de
overeenkomst, inclusief de in verband met dergelijke aanspraken te
maken juridische (of andere (advies))kosten, tenzij bedoelde
aanspraken het gevolg zijn van opzet, bewuste roekeloosheid of
grove schuld van de hiervoor bedoelde natuurlijke en
rechtspersonen. Dit artikellid is een derdenbeding in de zin van
artikel 6:253 lid 1 BW.

8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, en onverminderd
klacht- en vervaltermijnen, is de verjaringstermijn van alle
vorderingen en verweren jegens SV en eventueel door SV
ingeschakelde derden, één (1) jaar.
9. Iedere wettelijke of contractuele garantie en/of aansprakelijkheid
jegens c.q. van SV en de natuurlijke- en/of rechtspersonen als
bedoeld in artikel 18.7 vervalt indien en zodra:
a. de wederpartij zelf of door middel van een derde getracht heeft
al dan niet vermeende gebreken en/of tekortkomingen
ongedaan te maken;
b. de wederpartij tot doorlevering is overgegaan;
c. de wederpartij wijzigingen aan de (op)geleverde en/of
terbeschikkinggestelde zaken, werken en/of werkzaamheden
heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen;
d. (vermeende) schade geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van
onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door of voor
rekening van de wederpartij;
e. (vermeende) schade het gevolg is van onjuiste informatie
(waaronder bijvoorbeeld technische gegevens en tekeningen)
verstrekt door of vanwege de wederpartij;
f. de wederpartij de zaken, werken en/of werkzaamheden op
andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft
behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor
rekening van de wederpartij behoort te komen; en/of
g. SV de vermeende gebreken en/of tekortkomingen bij controle
niet kan constateren.
Artikel 19 – Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst
van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie. Vertrouwelijke informatie
is in ieder geval een ‘bedrijfsgeheim’ in de zin van de Wet
bescherming bedrijfsgeheimen, informatie over elkaars organisatie,
activiteiten, bedrijfsvoering, financiële resultaten en dergelijke,
waaronder de door SV uitgebrachte aanbieding, tenzij deze
informatie aantoonbaar openbaar was en/of algemeen bekend
moet worden geacht bij het eerste contact tussen partijen.
2. Indien SV op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke
uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of
de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en SV zich
ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de
bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan
is SV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is
de wederpartij niet gerechtigd tot (gedeeltelijke) ontbinding van de
overeenkomst op grond van niet nakoming.
Artikel 20 – Contractuele boete
Bij overtreding door de wederpartij van het bepaalde in artikel 15 (met
het kopje ‘Intellectuele eigendom’) en/of het bepaalde in het artikel 19
(met het kopje ‘Geheimhouding’), is de wederpartij een direct opeisbare
boete verschuldigd van € 5000, - per overtreding, alsmede € 1000 euro
voor iedere dag dat de overtreding voortduurt (een gedeelte van een
dag daaronder begrepen), een en ander onverminderd de overige
wettelijke en/of contractuele rechten van SV, waaronder maar niet
beperkt tot nakoming en aanvullende schadevergoeding van de
werkelijk geleden schade.
Artikel 21 – Overdracht
SV is te allen tijde bevoegd (een gedeelte van de) rechten en
verplichtingen uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden aan
een derde over te dragen. De wederpartij is hiertoe slechts bevoegd na
schriftelijke instemming van SV.
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Artikel 22 – Wijziging van deze algemene voorwaarden
SV is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te
brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde
tijdstip van inwerking treden. SV zal de gewijzigde algemene
voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip
van inwerking treden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de
wederpartij in werking zodra haar de wijziging is medegedeeld.
Artikel 23 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen SV en de wederpartij is
Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de in
internationale verwijzingsregels neergelegde uitgangspunten. De
toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitgesloten.
2. Alle eventuele geschillen inzake rechtsbetrekkingen tussen partijen
zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam,
zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze
keuze in de weg zouden staan. Indien partijen dit echter wensen
kunnen zij de hierboven genoemde geschillen eveneens voorleggen
aan een scheidsgerecht. Dit scheidsgerecht wordt benoemd
overeenkomstig de statuten van Stichting Raad van Arbitrage voor
Metaalnijverheid en Handel, bevestigd te Den Haag en doet
uitspraak met inachtneming van de statuten van die Raad.
HOOFDSTUK II: VERKOOP EN LEVERING VAN ZAKEN
Artikel 24 – Toepasselijkheid en verhouding met hoofdstuk I
1. De algemene voorwaarden in dit hoofdstuk (verkoop en levering van
zaken) zijn uitsluitend van toepassing op (het aanbod van SV tot het
aangaan van) de verkoopovereenkomst tussen SV als verkoper en
wederpartij als koper.
2. Wanneer de bepalingen uit dit hoofdstuk niet overeenkomen met
de bepalingen uit hoofdstuk I, prevaleren de bepalingen in
hoofdstuk II.
Artikel 25 – Levering en risico-overgang
1. Levering heeft plaatsgevonden wanneer de zaken op het
bedrijfsadres van de wederpartij zijn afgeleverd. De zaken zijn voor
risico van de wederpartij vanaf het moment dat deze op het
bedrijfsadres aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld. Ter
bevestiging – maar uitdrukkelijk niet als voorwaarde voor levering –
tekent (een daartoe bevoegd persoon van de) wederpartij en/of een
bevoegde derde voor inontvangstname. Indien wederpartij of een
bevoegde derde niet aanwezig is om te tekenen, bevestigt SV de
levering per e-mail.
2. De door SV te leveren zaken gelden tevens als geleverd, zodra zij
door verzending naar of ten behoeve van de wederpartij het
magazijn van SV of de fabriek van de leverancier van SV of door SV
ingeschakelde derden hebben verlaten, tenzij partijen uitdrukkelijk
en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Indien de wederpartij de door SV te leveren zaken niet op het
afgesproken tijdstip kan of wenst te ontvangen, gelden zij als
geleverd op het moment dat zij het magazijn van SV of de fabriek
van de leverancier van SV zouden hebben verlaten, indien aan de
zijde van de wederpartij geen beletsel zou hebben bestaan, tenzij
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. In
een dergelijk geval is SV gerechtigd een en ander op kosten van de
wederpartij op te slaan.
4. Alle door SV te leveren zaken zijn voor risico van de wederpartij
vanaf het moment dat deze door SV conform artikel 25.1, 25.2 en
25.3 aan de wederpartij zijn geleverd.
Artikel 26 – Eigendomsvoorbehoud
1. De door SV geleverde zaken blijven het volledige en uitsluitende
eigendom van SV totdat de wederpartij al haar verplichtingen uit
en/of in verband met alle met SV gesloten overeenkomsten en met
name de betalingsverplichting volledig is nagekomen.

2. Ten aanzien van door SV afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder
het eigendomsvoorbehoud vallen, is het de wederpartij uitdrukkelijk
niet toegestaan deze zaken aan derden door te verkopen dan wel ter
beschikking te stellen en/of om daarop beperkte rechten te vestigen.
3. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er
gegronde vrees bestaat dat zij zulks niet zal doen is SV te allen tijde
gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde
eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak
voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De
wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen.
4. Terugname overeenkomstig het in het lid 3 bepaalde, laat onverlet
het recht van SV op schadevergoeding, kosten en rente daaronder
begrepen, wegens wanprestatie van de wederpartij.
5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij
verplicht SV daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
6. Als SV geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat
geleverde zaken zijn vermengd of vervormd is de wederpartij
verplicht de nieuw gevormde zaken op eerste daartoe strekkend
verzoek aan SV te verpanden.
7. De wederpartij verplicht zich ten opzichte van SV:
a. de geleverde zaken waarvan het eigendom bij SV berust
afgescheiden dan wel anderszins individualiseerbaar te
bewaren;
b. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren
en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en
waterschade en tegen diefstal en op eerste daartoe strekkend
verzoek de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
c. alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met
betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
op eerste daartoe strekkend verzoek te verpanden aan SV op de
manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
d. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken en
gemerkt te houden als het eigendom van SV.
Artikel 27 – Annulering, gebreken, klachtplicht, vervaltermijnen
1. In geval een wederpartij aan SV verzoekt de lopende opdracht te
annuleren, dan zal SV de mogelijkheid daartoe bij haar leveranciers
nagaan. Alle kosten die voortvloeien uit de annulering zullen voor
rekening van de wederpartij zijn. Indien annulering niet meer
mogelijk is, zal de leverantie conform orderbevestiging plaatsvinden
en zijn alle overeengekomen verplichtingen verschuldigd.
2. De wederpartij dient de gekochte zaken na levering ingevolge artikel
25 binnen redelijke termijn te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de
wederpartij na te gaan of het geleverde wat betreft aard, kwantiteit
en kwaliteit volledig aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de
opdrachtgever genoemde inspectie nalaat, dan zullen de door SV
geleverde zaken en / of uitgevoerde werkzaamheden als
goedgekeurd gelden.
3. Zichtbare gebreken of tekorten dienen door de wederpartij op
straffe van verval van alle rechten aan SV te worden gemeld binnen
drie (3) werkdagen na levering.
4. Niet-zichtbare gebreken dienen door de wederpartij op straffe van
verval van alle rechten aan SV te worden gemeld binnen vijf (5)
werkdagen nadat de wederpartij de gebreken heeft ontdekt of
redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken.
5. Melding van gebreken of tekorten aan SV laat de verplichting van de
wederpartij tot betaling en afname van gekochte zaken onverlet.
HOOFDSTUK III: AANNEMING VAN WERK
Artikel 28 – Toepasselijkheid en verhouding met hoofdstuk I
1. De algemene voorwaarden in dit hoofdstuk (aanneming van werk)
zijn uitsluitend van toepassing op (het aanbod van SV tot het
aangaan van) de overeenkomst van aanneming van werk tussen SV
als aanbieder en wederpartij als opdrachtgever, waarbij de
werkzaamheden in ieder geval bestaan uit de civiele werken op het
terrein van de wederpartij.
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2.
3.

Wanneer SV enkel adviseert over inrichting, het project of het
interieur en/of derden begeleidt totdat dit advies wordt opgeleverd
is dit hoofdstuk uitdrukkelijk niet van toepassing.
Wanneer de bepalingen uit dit hoofdstuk niet overeenkomen met
de bepalingen uit hoofdstuk I, prevaleren de bepalingen in
hoofdstuk III.

Artikel 29 - Oplevering van werk
1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
a. hetzij wanneer SV aan de wederpartij of een bevoegde derde
heeft kennis gegeven dat het werk voltooid is en de wederpartij
of een bevoegde derde het werk schriftelijk heeft goedgekeurd
dan wel aanvaard;
b. hetzij wanneer uiterlijk drie (3) werkdagen zijn verstreken nadat
SV aan de wederpartij heeft verklaard dat het werk voltooid is
en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te
keuren dan wel te aanvaarden;
c. hetzij wanneer de wederpartij het werk (vroegtijdig) in gebruik
neemt, met dien verstande, dat voor (vroegtijdige)
ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte
als opgeleverd wordt beschouwd.
2. Indien de wederpartij (een gedeelte van) het werk afkeurt, dient zij
op straffe van verval van alle rechten schriftelijk, en onder
vermelding van de beweerdelijke gebreken die reden voor afkeuring
zouden zijn, SV in die zin te berichten. Kleine gebreken die een
eventuele ingebruikneming niet verhinderen, zullen de oplevering
niet in de weg staan.
3. Indien partijen gezamenlijk vaststellen dat in redelijkheid niet van
oplevering kan worden gesproken, zal SV in overleg met de
wederpartij een nieuwe (indicatieve) oplevertermijn vaststellen.
4. Oplevering ontslaat SV per tijdstip van oplevering van alle
aansprakelijkheid voor gebreken die de wederpartij op dat tijdstip
redelijkerwijs had moeten ontdekken.
5. Als gevolg van oplevering gaat het risico voor het werk per tijdstip
van oplevering over van SV naar de wederpartij.
Artikel 30 - Vermeende gebreken na oplevering
1. Na de dag waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in deze
algemene voorwaarden als opgeleverd wordt beschouwd, is SV niet
meer aansprakelijk voor gebreken aan het werk.
2. Het bepaalde in het vorige lid leidt uitzondering indien sprake is van
een gebrek:
a. dat toe te rekenen is aan SV en/of de door haar ingeschakelde
derde(n); en
b. dat bovendien ondanks nauwlettend toezicht tijdens de
uitvoering dan wel bij de oplevering van het werk door de
wederpartij redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden;
en waarvan
c. SV binnen een redelijke termijn zijnde uiterlijk drie (3)
werkdagen na de ontdekking mededeling is gedaan;
d. een en ander steeds met inachtneming van het bepaalde in
artikel 14 van deze Algemene voorwaarden.
Artikel 31 – Aansprakelijkheid civiele werken
SV is in het bijzonder niet aansprakelijk voor (vermeende) schade:
a. veroorzaakt door (gebreken in of ongeschiktheid van) zaken
(materialen, bouwstoffen, hulpmiddelen, etc.) die de
wederpartij ter beschikking heeft gesteld, door haar zijn
voorgeschreven of geadviseerd, of bij een door haar
voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor
de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken;
b. aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen
die op het werk zijn aangevoerd, indien en voor zover zij
verantwoordelijk is voor de bewaking daarvan;
c. veroorzaakt door fouten of gebreken in de door de wederpartij
verstrekte informatie waaronder tekeningen, berekeningen,
constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften, alsmede in

het eventuele van SV afkomstige ontwerp, indien en voor zover
dat door de wederpartij is goedgekeurd.
HOODFSTUK IV: VERHUUR (KANTOOR)MEUBILAIR
Artikel 32 – Toepasselijkheid en verhouding met hoofdstuk I
1. De algemene voorwaarden in dit hoofdstuk (verhuur
(kantoor)meubilair) zijn uitsluitend van toepassing op (het aanbod
van SV tot het aangaan van) de huurovereenkomst tussen SV als
verhuurder en wederpartij als huurder.
2. Wanneer de bepalingen uit dit hoofdstuk niet overeenkomen met
de bepalingen uit hoofdstuk I, prevaleren de bepalingen in
hoofdstuk IV.
Artikel 33 - Overeenkomst, aard verbintenissen en afwijkingen
1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen dan wel
uitdrukkelijk en schriftelijk anders blijkt uit een door SV aan de
wederpartij overhandigd document en/of specificatie, ziet de
verhuur tussen SV en wederpartij op (kantoor)meubilair in de staat
waarin het op het moment van het sluiten van de overeenkomst
verkeert. De wederpartij heeft vooraf gelegenheid om het
(kantoor)meubilair te onderzoeken.
2. SV is gerechtigd zaken ter beschikking te stellen die op de volgende
punten afwijken van hetgeen in een overeenkomst is omschreven:
a. geringe wijzigingen in de gehuurde zaak zelf en/of een
verbetering daarvan;
b. andere zaken met dezelfde functionaliteiten, wanneer de in een
overeenkomst omschreven zaken bij SV of haar toeleveranciers
niet op voorraad zijn.
Artikel 34 - Terbeschikkingstelling, onderzoeksplicht, risico, gebreken,
vervaltermijnen
1. De
wederpartij
dient
het
(kantoor)meubilair
bij
terbeschikkingstelling zorgvuldig te (laten) onderzoeken. Hierbij
dient de wederpartij na te gaan of het ter beschikking gestelde wat
betreft aard, kwantiteit en kwaliteit volledig aan de overeenkomst
beantwoordt. De wederpartij is verplicht zich ervan te vergewissen
dat alle eventueel reeds aanwezige defecten en/of schade bekend
zijn bij SV.
2. De wederpartij aanvaardt het (kantoor)meubilair in de staat waarin
het zich bij terbeschikkingstelling bevindt. Die staat wordt door of
vanwege SV en de wederpartij vastgelegd in een door die partijen
ondertekende orderbevestiging. Mocht er bij terbeschikkingstelling
van het (kantoor)meubilair geen opnamestaat zijn opgemaakt, dan
worden het (kantoor)meubilair geacht ter beschikking te zijn gesteld
in de staat die de wederpartij mag verwachten van goed
onderhouden (kantoor)meubilair.
3. In afwijking van de definitie van “gebrek” in artikel 7:204 BW, wordt
onder de overeenkomst niet als gebrek van het (kantoor)meubilair
aangemerkt:
a. de staat of eigenschap van het (kantoor)meubilair of een
andere niet aan de wederpartij toe te rekenen omstandigheid,
die al bestond bij het aangaan van de overeenkomst en voor
partijen toen redelijkerwijze waarneembaar was bij een
inspectie van het (kantoor)meubilair, maar niet is vermeld op
het door partijen ondertekende proces-verbaal van
terbeschikkingstelling van het (kantoor)meubilair;
b. gebreken die door wederpartij aangebracht of overgenomen
veranderingen en toevoegingen en uit die veranderingen of
toevoegingen voortvloeiende gebreken van het gehuurde.
4. Het (kantoor)meubilair is gedurende de huurperiode voor risico van
SV, tenzij opzet, bewuste roekeloosheid en grove schuld bij en/of in
het gebruik van het (kantoor)meubilair aan de kant van wederpartij.
5. Tenzij anders is bepaald in de overeenkomst of deze algemene
voorwaarden brengt risico voor het (kantoor)meubilair onder meer
– doch niet uitsluitend – met zich dat de SV in voornoemde periode
verantwoordelijk en aansprakelijk is voor schade aan het
(kantoor)meubilair door normaal gebruik, fabrieksfouten,
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ouderdom en slijtage. Tevens komt diefstal, verduistering of verlies
voor rekening van SV. Het bepaalde in dit lid geldt niet wanneer er
sprake is van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld aan de
kant van de wederpartij.
6. Indien het (kantoor)meubilair door diefstal en/of verlies teniet is
gegaan en/of beschadigd is en dit te wijten is aan opzet, bewuste
roekeloosheid of grove schuld van wederpartij, dient de wederpartij
aan SV de schade ten aanzien van het (kantoor)meubilair te
vergoeden.
7. De wederpartij heeft geen recht op vermindering van de prijs of op
opschorting of verrekening van een verplichting tot betaling of op
vernietiging of (gedeeltelijke) ontbinding van overeenkomst, indien
sprake is van een vermindering van het huurgenot ten gevolge van
een of meer gebreken aan of met betrekking tot het
(kantoor)meubilair, tenzij het gaat om gebreken ten gevolge van
opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van de met de leiding
van het bedrijf van SV belaste personen.
Artikel 35 - Eigendom (kantoor)meubilair
1. Het (kantoor)meubilair als bedoeld in dit hoofdstuk is en blijft het
volledige en uitsluitende eigendom van SV.
2. Het is de wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan het
(kantoor)meubilair aan derden door te verhuren, (proberen) te
verkopen dan wel ter beschikking te stellen en/of om (te proberen)
daarop beperkte rechten te vestigen.
3. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er
gegronde vrees bestaat dat wederpartij zulks niet zal doen is SV te
allen tijde gerechtigd het (kantoor)meubilair bij de wederpartij of
derden die het (kantoor)meubilair voor de wederpartij houden weg
te halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te
verlenen.
4. Indien derden enig recht op (een gedeelte van) het
(kantoor)meubilair willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij
verplicht SV daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
5. De wederpartij verplicht zich ten opzichte van SV:
a. het (kantoor)meubilair waarvan het eigendom bij SV berust
afgescheiden dan wel anderszins individualiseerbaar te
bewaren;
b. het (kantoor)meubilair gemerkt te houden als het eigendom van
SV.
Artikel 36 - Prijs
1. De prijs voor de huur wordt bepaald aan de hand van de inrichting,
services en huurperiode, één en ander neergelegd in de offerte.
2. SV stuurt de wederpartij maandelijks een factuur.
Artikel 37 - (Gebruiks)verplichtingen (kantoor)meubilair
1. De wederpartij is verplicht:
a. het (kantoor)meubilair als een goed huisvader en uitsluitend zelf
te gebruiken. Indien SV dit noodzakelijk acht verstrekt zij een
onderhoudsvoorschrift aan de wederpartij;
b. het (kantoor)meubilair te gebruiken in overeenstemming met de
bestemming ervan krachtens de overeenkomst en met
inachtneming van de door SV en/of haar toeleveranciers en/of
de door haar ingeschakelde derde verstrekte gebruiks- en
onderhoudsvoorschriften;
2. Het is de wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan het
(kantoor)meubilair geheel of gedeeltelijk te veranderen, aan te
passen en/of daaraan iets toe te voegen. Al hetgeen dat in strijd met
het voorgaande door of vanwege de wederpartij aan het
(kantoor)meubilair is aangebracht, wordt eigendom SV, zonder dat
de wederpartij ter zake aanspraak kan maken op enige vergoeding
en onverminderd het recht van SV om een en ander op kosten van
de wederpartij te (doen) verwijderen.
3. SV is gerechtigd met betrekking tot het gebruik van het
(kantoor)meubilair (nadere) regels vast te stellen of te wijzigen. De
wederpartij is aansprakelijk voor alle nadelige gevolgen van nietnaleving van het bepaalde in dit artikellid.

4. De wederpartij is volledig aansprakelijk voor alle schade en
(juridische) kosten die het gevolg zijn van het tekortschieten in de
nakoming van de in dit artikel neergelegde verplichtingen van de
wederpartij.
Artikel 38 – Overige service, onderhoud, herstel en meldplicht
1. Voor zover overeengekomen verplicht SV zich tot onderhoud,
kabelmanagement, reiniging, vervanging en reparatie van het
(kantoor)meubilair gedurende de huurtermijn.
2. Daaronder wordt het volgende verstaan:
– Onderhoud: het nalopen van meubilair en herstel voor zover dat
noodzakelijk is.
– Reiniging: behandelen van de stof van het meubilair met een
reinigingsapparaat.
– Kabelmanagment: het wegwerken van de bedrading van
apparaten ten behoeve van de veiligheid en zichtbaarheid.
– Reparatie: door of onder begeleiding van SV uitgevoerde herstel
van het meubilair bij schade van dien aard.
3. De wederpartij meldt alle defecten, gebreken en schades aan en elk
verlies (waaronder vermissing) van het (kantoor)meubilair alsmede
schade uit welke hoofde dan ook terstond aan SV, zulks onder
opgave van alle bijzonderheden. SV zal daarop actie ondernemen en
de wederpartij zal de daarop volgende instructies van SV opvolgen.
4. Het is de wederpartij niet toegestaan zelfstandig reparaties aan het
(kantoor)meubilair te plegen, dan wel een derde hiertoe te
machtigen, tenzij SV hiervoor uitdrukkelijk voorafgaande
schriftelijke toestemming heeft verleend. Reparaties zonder
uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van SV zijn voor rekening
van de wederpartij, evenals alle schade die hieruit voortvloeit,
waaronder, doch niet beperkt tot schade als gevolg van het verlies
van garantieaanspraken van SV.
5. De wederpartij machtigt SV en door haar ingeschakelde derden om
te allen tijde de plaats waar het (kantoor)meubilair zich bevindt te
betreden en de wederpartij verleent SV en door haar ingeschakelde
derden te allen tijde toegang tot (de plaats van) het
(kantoor)meubilair voor inspectie, onderhoud, reparatie, vervanging
en voor het weer in haar bezit nemen van het (kantoor)meubilair.
Artikel 39 - Aansprakelijkheid (kantoor)meubilair
1. SV is aansprakelijk voor schade aan het (kantoor)meubilair door
normaal gebruik van de wederpartij, tenzij door opzet, bewuste
roekeloosheid of grove schuld schade aan de gehuurde zaken is
ontstaan.
2. In afwijking van artikel 16 verplicht SV zich een passende verzekering
af te sluiten ter dekking van haar aansprakelijkheid ten aanzien van
schade aan het (kantoor)meubilair veroorzaakt door onder meer
brand-, ontploffings- en waterschade en diefstal.
Artikel 40 - Einde overeenkomst: plichten en aansprakelijkheden
1. De wederpartij is verplicht om bij het einde van de overeenkomst
het (kantoor)meubilair weer aan SV ter beschikking te stellen op een
daartoe tijdig door of vanwege SV aan de wederpartij opgegeven
datum en tijdstip.
2. Bij inontvangstname zal SV het (kantoor)meubilair (laten)
inspecteren. De wederpartij is aansprakelijk voor de schade ontstaan
door opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van de
wederpartij.
3. SV is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan eigendommen
die zijn achtergebleven in/bij/aan het (kantoor)meubilair. SV is te
allen tijde gerechtigd om zich van deze eigendommen te ontdoen.
4. De wederpartij is aansprakelijk voor het verlies of in het ongerede
raken van sloten, sleutels en documenten en de daarmee
samenhangende bedrijfs- en andere schade die SV daardoor mocht
lijden.
5. SV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het herstellen,
wederopbouwen en/of opknappen van gebouwen en/of terreinen
na verwijdering van het (kantoor)meubilair.
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6. De huurovereenkomst eindigt in ieder geval bij tenietgaan van het
gehuurde.
HOOFDSTUK V: BEWAARNEMING
Artikel 41 – Toepasselijkheid en verhouding met hoofdstuk I
1. De algemene voorwaarden in dit hoofdstuk (bewaarneming) zijn
uitsluitend van toepassing op (het aanbod van SV tot het aangaan
van) de bewaarnemingsovereenkomst tussen SV als bewaarnemer
en wederpartij als bewaargever.
2. Wanneer de bepalingen uit dit hoofdstuk niet overeenkomen met
de bepalingen uit hoofdstuk I, prevaleren de bepalingen in
hoofdstuk V.
Artikel 42 - Vooraf te verstrekken informatie
1. Voorafgaand aan het sluiten van de bewaarnemingsovereenkomst
stelt de wederpartij SV in kennis van de zaken die onder bewaring bij
SV worden gesteld. Van zaken die kennelijk gevaar op kunnen
leveren, zaken die bijzondere zorg behoeven en van waardevolle
zaken maakt de wederpartij aparte melding.
2. SV heeft het recht zaken die voor haar bergplaats ongeschikt zijn te
weigeren. In ieder geval worden niet in bewaring genomen:
bederfelijke waar, ontvlambare of schadelijke stoffen of anderszins
gevaarlijke stoffen en verboden producten (o.a. drugs, wapens). SV
is gerechtigd om na de ontdekking van de verboden zaken deze te
weigeren en/of te vernietigen en de kosten daarvan door te
berekenen aan de wederpartij.
3. De wederpartij bevestigt uitdrukkelijk de bergplaats van SV te
hebben bezocht en geïnspecteerd en aanvaardt deze ruimte met het
bestaande veiligheids- en beveiligingsniveau als zodanig.
4. SV draagt zorg voor het opmaken van een inventarisatielijst met
daarop (de staat van) alle zaken die bij SV in bewaring worden
gesteld. Indien mogelijk dient de door de wederpartij opgegeven
waarde van de in bewaring gegeven zaken opgenomen te worden.
5. De opgeslagen zaken blijven te allen tijde (juridisch en economisch)
eigendom van de wederpartij. De aansprakelijkheid in verband met
deze zaken blijft derhalve op wederpartij rusten, behoudens het
bepaalde onder artikel 47 van deze Algemene Voorwaarden.
6. Wederpartij draagt er zorg voor dat de zaken op doelmatige en
zorgvuldige wijze worden verpakt, tenzij partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk anders zijn overeengekomen. Wanneer de zaken niet aan
deze standaardvereisten van verpakking voldoen, heeft SV het recht
om de zaken te weigeren.
Artikel 43 – Vervoeren van de zaken en risico
1. Indien partijen overeenkomen dat SV zorg draagt voor het ophalen
en vervoeren van de zaken, zijn de te vervoeren zaken gedurende
het transport voor rekening en risico van de wederpartij, behoudens
opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van SV of een door
haar ingeschakelde derde.
2. SV is gerechtigd om voor het door haar geregelde transport aparte
kosten in rekening te brengen.
3. Gedurende de bewaarnemingsperiode is het bewaarde voor risico
van SV, behoudens het bepaalde in artikel 47 van deze Algemene
Voorwaarden.
4. Het risico gaat over op het moment dat de in bewaring te nemen
zaken bij bergplaats van SV zijn afgeleverd en SV voor ontvangst van
de in bewaring te nemen zaken heeft getekend.
Artikel 44 – Toegang tot de zaken
1. SV is te allen tijde gerechtigd om de bergplaats te betreden en alle
handelingen die in het kader van de bewaarnemingsovereenkomst
noodzakelijk zijn uit te voeren. Geen derde wordt in de bergplaats
toegelaten.
2. Indien de wederpartij toegang wenst te krijgen tot de bergplaats, zal
hij hiervoor voorafgaand contact op moeten nemen met SV en in de
aanwezigheid van SV de bergplaats kunnen betreden.

Artikel 45 – Prijs(bepaling)
1. De prijs voor de bewaarneming wordt bepaald aan de hand van het
volume, gewicht en/of ruimtebeslag van de in bewaring te nemen
zaken in combinatie met de periode waarop de bewaarneming
betrekking heeft.
2. De volgende kosten maken geen deel uit van de prijs voor
bewaarneming en worden afzonderlijk in rekening gebracht:
a. kosten verbonden aan het ophalen, (de)monteren,
wegbrengen en teruggave van de zaken;
b. kosten die bij aanvang van de overeenkomst niet voorzienbaar
waren en die SV heeft moeten maken ter uitvoering van een
goed bewaarnemer, voor zover de oorzaak van deze kosten bij
de wederpartij ligt.
Artikel 46 - Verplichtingen van de bewaarnemer
1. SV is verplicht de in bewaring gegeven zaken als een goed huisvader
te bewaren en de in bewaring gegeven zaken in dezelfde staat als
waarin zij ze heeft ontvangen terug te geven.
2. SV mag zonder toestemming van de wederpartij de zaak aan een
derde in bewaring geven, tenzij dit in het belang van de wederpartij
noodzakelijk is.
3. SV draagt zorg voor een verzekering teneinde de waarde van de
zaken te beschermen. Voor de risico’s met betrekking tot de in
bewaring gegeven zaken waar SV niet aansprakelijk voor is, kan de
wederpartij voor de periode van bewaarneming zelf een verzekering
afsluiten hetzij onderbrengen bij de verzekering van SV.
4. In geval er – ongeacht de oorzaak – schade ontstaat aan de in
bewaring gegeven zaken is SV verplicht de wederpartij hiervan
onverwijld na ontdekking in kennis te stellen.
Artikel 47 - Aansprakelijkheid van de bewaarnemer
1. SV is aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet nakomen op
grond van haar verplichtingen uit de bewaarnemingsovereenkomst,
tenzij het niet nakomen is veroorzaakt door een omstandigheid die
een zorgvuldig bewaarnemer niet heeft kunnen vermijden en/of de
gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.
2. SV is niet aansprakelijk voor de schade aan de in bewaring gegeven
zaken indien:
a. schade voortkomt uit eigen gebrek of eigen bederf van de
zaak;
b. schade ontstaan is door een niet deugdelijke wijze van
verpakking;
c. schade als gevolg van ouderdom en/of slijtage of enig ander
economisch verlies van de zaken;
d. schade ontstaan is door opzet, bewuste roekeloosheid of
grove schuld aan de kant van wederpartij.
3. SV is nooit aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade geleden
door de wederpartij als gevolg van belemmeringen in het gebruik
van de opgeslagen zaken.
Artikel 48 - Teruggave zaken
1. De bewaarde zaken geeft SV bij het einde van de
bewaarnemingsperiode af op het adres van wederpartij, tenzij
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De
zaken worden als teruggegeven beschouwd wanneer de wederpartij
of een bevoegde derde heeft getekend voor ontvangst. Indien de
wederpartij of een bevoegde derde op het moment van teruggave
niet aanwezig is om te tekenen voor inontvangstname gelden voor
de zaken als teruggegeven zodra SV dit schriftelijk heeft bevestigd.
2. Alle kosten die de wederpartij verschuldigd is moeten voorafgaand
aan de teruggave zijn voldaan. Totdat die kosten door wederpartij
zijn voldaan behoudt SV haar retentierecht.
3. Indien wederpartij niet meewerkt aan teruggave, geen bevoegd
persoon aanwezig is om te tekenen voor ontvangst of de teruggave
anderszins niet mogelijk is, gaat het risico met betrekking tot
bewaarneming over op wederpartij en worden de zaken voor
rekening van wederpartij (elders) opgeslagen.
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4. SV is gehouden de in bewaring gegeven zaken in dezelfde uiterlijke
staat als zij ze ontving terug te geven. SV zal de wederpartij toegang
verlenen en de nodige faciliteiten verstrekken om de staat van zijn
in bewaring gegeven zaken na te gaan voor hun teruggave.
5. Bij tussentijdse teruggave van een deel van de in bewaring genomen
zaken, dient de bewaarnemer dit schriftelijk op de inventarislijst te
vermelden. De oorspronkelijk bedongen prijs blijft gelden, tenzij
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN OOK TE VINDEN OP DE
WEBSITE: HTTPS://SV.NL
DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN OP 15
GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL.
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