39 Het werk

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN
AIRCONOMICS B,V

wordt als o00eleverd besch0uwd:

' hebrj wannecr de insláliateur

a an de opdrachtgever kennis heeft !egeven dat ltet werk voltooid, beproeld eD
cn deze het wcrk heeÍl goedgekeurd dan wel aanvaard;
r uiterlijk acht dagen zijÀ verstreken nadat de installateur schriftelijk aan de opdrachtgever heeft
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werk (vroegtijdigl in gebruik neemt, met dien verstande, dat d0ot(vroegtiidige
van hetwerk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
den heÍsteld binnen de gaÍantietermiln en die het Íunctioneren van het werk niet
beinvl0eden, zullen de opleveÍing niet in de weg staan.
41 0pleveÍing ontslaat db installa-teur van alle aánsprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op dattijdstip
redeliikeeijs had moeten ontdekken
42 Als gev0lg van de oplevering gaat het risico voor het werk ovet van de installateur naaí de opdrachtgever
het

I ATGEMENE BEPALINGEN

Toepasselijkheid
1 Deze algemene voomaarden zi,n vaÍ toepassing op alle do0r de installateur opgestelde aanbiedinger en hrssen
hem en de 0pdrachtqevef gesloten overeenk0msten
Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen dio voortvloeien uit nadien tussen partiien gesloten
0vereenK0msten
Toepassing van door de opdrachtgeveÍ ingeroepen algemene voomaarden w0rdt uitdrukkelijk van de hand gctvezen
Van de algemene vooNaarden kan worden afgeweken indien dit schriftelijk tussen de opdrachtgever cn de
installateur is overeengekoflren
DeÍenitic
2 In deze vooryaarden woÍdt verstaan ordeÍ het werk: het totaal van de overeengekomen werkzaarnheden (incl
eventueel ontv/eÍpl en/oí leveringen

IIMNBOD
3 Het aanbod is vrijblijvend, vermeldt de betalingswijze en geeÍt inzichL in de priis en de prilsvorniflgmeth0de:

aannenllng {vaste aannecms0mJ 0l reqle
4 De van het aanbod deel !itmakende documonten (z0als tekeningen, technische beschÍljvingen e d ) zrjn zo
nauwkeurig mogelijk, doch ziin niet bindend en blijven het (intellectueleI eigendom varr de installate!r
Zij moqen niet zonder zijn toestemming worden gebruikt, qekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld 0Í 0p

)

0nthinding
0nverrninderd de hem verdeÍ toek0mende rechten is de installateur bevoegd z0nder rechterlijke tussenkomst
en zondeÍ ingebrekestellinq, hetzii de uitvoering van het werk te schoÍsen, heDii het weÍk in 0nvoltooide staat te
beêind
n de opdrachtgever:
betalinq heett aangevraagd of deze aan hen is verleend;
a sufs
llissenent is verklaard oÍ esn aaflvraag daaÍtoe is ingediendi
b. in st
c in de nakoming van een verplichting is rek0dgeschoten, dan wel het vo0r de installateur v0orzienbaar is dat hij
daaÍin zal tekortschieten
Beëindiging en schorsing qeschiedt door middel van een schriftelijke verklaÍing z0nder dat de installateur gehouden
is tot enige schadeveÍg0eding 0Í gar antie
44 Alle vorderingen die de installateur jn deze gevallen op de opdrachigever mocht hebben oÍ verkrijgen, zullen
terstonC cn ten volle 0oeisbaar ziin
43

V BETALING

andere wijze openbaar worden gemaakt
5 Indien de opdrachtgever het aanb0d nict aanvaardt, is hij verplicht terst0nd alle in het v0Íiqe artikel bed0elde
qegevens ieÍug te geven aan de installateur
6 De installateur is gerechtigd de kosten die genroeid zijn met het sanbod in Íekening te bÍengen, mits hil de

opdrachtgever vooraÍ schriftelijk op dcze kosten hcett gewezen
III TOTSTANDKOMING

VAN

7 Indien het aanbod van de

DE OVEREENKOMST

irstallateur wordt aanvaafd, dan komt de overeenkomst eerst tot stand op het m0ment dat

Zekerheid
45 Na het slurten vaf de oveÍeenkornst is de installater r gerechtigd om van de opdrachtgever genoegzane zekeÍhsid
tc verlangen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgeveÍ zijn betalingsverplichtin0 niet zal nakomen
Artikel 43 qcldt op de overeerkomslige wiize, indien de opdrachtgevor in gebreke blijft met het stellen van de door de
installateur verlanqde zekerheid
RisicoÍegeling
46 Alle priizen ziin exclusiet BTW en vcrrekenbaar overeenkomstig de Íisicoregeling i0stallatietechniek* De
installateur infornrcert de opdrachtqever in dai geval omtfent de ir het aanbod gehanteerde loonmateriaal verhouding

de installateuri
hetzij de aanvaarding binner een redelijke termijn bevestigt;
het?ij mct de uifvoering van het werk aanvaIgt
I De installateur kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk aan te vange r daf nadat alle
daaruoor noodzakelijke gegevens in z jn bezit zijn en lrij de overeenqekomen (teÍrnijn) beraling heeft ontvcnqen
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49 8ii de ÍJrijsvormingmethode aannemirg qeschiedt betalinq aís volgt:
4096 bir oDdr

IV UIWOERING VAN DE OVEREENKOMST

Verplichtingen van de installateuf
I De installateur is verpIcht ziin aansprakelilkheidsÍisico tc (lekken d0or verzekeÍ n0, overeenkomstig de if de
branche geldende gebruiken Hlertoe sluit hij ten minste een aansprake ijkheidsveÍzekerinll voor bedrijven (AVB'polisl
aÍ rnei cen verzekerde som var nininraal één milj0en grilden per qebeurtenis, waarbij een Íeeks van samenhangende
gebcrrden ssel geldl ? s nel geberrlenis
l0 0e installatcur overlegt op veÍzoek van de opdrachtgever de bescheiden, waaruit blijkt dat hij deze verzekcring
heeft aÍoesloten
I I De installateur fcemt blj dc uitvoenng van het werk de daarop van t0epassing verklaarde voorschriÍtcr rn aclrt
Eventuele Írnancidle gevolgen van wijziginqen in de voorschÍrÍten trsseD de datum van aanbod en de opleveri rg van
het werl,, zullen als rneerwerk v/oÍden verÍekend
I 2 In de cjaarvoor in aanmerking komende qevallen rnstrueert en onderricht de installateur de opdrachtgcver of dc
door deze aanqewezen personen betreÍfende het in werking stellen en bedÍijÍsvaardrq houden van het 0pgeleverde

acht

40% bii plaatsiog van apparatuur
20% binnen 30 daqen na oplevering
50 Betalinq van nreenveÍk geschiedt overeenkomstig artikel 48

0epaaL0

VeEuim opdrachtgever
51 IndieI dc betaling niet tijdlg ls veíicht, verkeert de 0pdÍachtgever iD veÍzuirn en is de installateur bcvoegd het lverk
en de qaranLie te schorsen, onvernrinderd de hen vcÍder toekomende rechten.
52 Nadat de opdrachtqever in verzuim is gek0nren, is de installaterrr bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot
invorderlnq over te qaan van het aan hem verschuldigde bedÍag
Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekenin! van de oDdÍachtgever, terzil de installateur
vcrkicst 0m deze k
talr te bepalen 0p 15% van het te vcrderen bedrag.
53 0!er de tijd dat
tgever met de betaliDg in verzuim is geweest, kan de installateuÍ over het aan hem
vcrschuldiqde bed
Íekeninq brenqen. [Jeze rente is 0p jaarbasis gelilk aan de wetleliike rente, verh0ogd
mct 2 91
54 E0n door de opdrachtgever gedane betaling strekt in de cerste plaats in mindering op alle verschuldigde k0sten en
rente en tensl0tte in mirderinq op opeisbare rekeningen die het langst openstaan, zelÍs al vermeldt de opdÍachtgcver
dat dc voldoening betÍekking heeÍt oD latere Íekeningcn

Verplichtirrgenvan deopdÍachtgeveí
l3 De opdrachtgever is jegens de irslallsteur veÍpIclrL om de uiNoering van hel werk nroqelijk te nrakcn brnncn de
normalu wcrktljden van de instdl ateur en onder condities die vold0en aan de weftelilke veilrghcidsclsen crr andere
overherdsvcorschrif ten
I 4 De opdra chtger/er zorgt eívoor dat de rnstallateur lijdig kan beschikken over de vo0r het vvcrk ben0drgde
goedkeLrinqen (z0als vergilnningen en onthefÍingen) en over de door hem vo0r het werk te verschaÍfen gegevens

VI GAFANTIE

WE TK

0frvang, datunr van aanvang en trjdsdurr van bedoelde verplicht Dqen worden rraar Íedelljkhcrd door de installater r

l5De0pdrachtgcverveÍschafttijdiqdeaafsLuitingsnrogelijkhedentenbehoevevdndc!oorhetweÍkende
beprceving daarvan benodigde enerqie 0e kostcn vaÍ de benodigde enerqie zijn voor rekening van dc opdrachtgever
I 6 De 0pdr achtgcvcr draagt 2org voor het a anvragen van de aansluiting van de installaiies op het net van het

dcsbetfeffendenutsbedrijÍrcspectievelijkopdediverseopenbaretransmissienenen

Deaansluitkostenrilnv00r

íeken ng van de opdÍachtgevel
Dc installateur geeft hieruoor aanwijzirgen oD ziin vakqebied
I 7 0e opdrachtgev0f drcrt crloor te zoÍqen (lat do0r derdcn uit te voeren weÍkzaanhcdef (zoals b0uwkurdige)
cn/0f
lcver rger, dre nieL tot het wgrk van de installateur behofen, z0danig cn z0 tijdig w0rden verrichr, dat dc ultvoeÍin( !an
hel weÍk daarvan ge9| vertfa0ing 0ndervrndt
lfdieD rietlemin \icrtraging als bedocld in dit arlikei ontstaat, dient dc opdrachtgever de installateuí hiervan ierstond
ln kcnn s te stellcn
lB lfdiDr de aanvarg en de v00rtqan! vaf het werk woÍdt vertÍaaqd door onrstaDdrghedef waaryoor dc
0pdrachtgcver verantlvo0rde[jk rs (z0als o a bed0eld r0 artikel l7), dierrt de daaruit vo0r de installatc!Í \'oort!loeiendc
schadc d0or dc opdrachtqevef te wordcn vefgocd
l9 0c 0pdÍacht!evcr draaqt zor! vo0r hcttrjdig aanwezrg.rjn vaf adequate en veilige hulp\ryeÍkLuigcn voor het
h0riz0ntaal er verticaal vc rplaatser van voor het wcrk benodigdc zware onderdelen en voor de bcreikbaa rheid van de
plaats van ritu0ering van hct werlr, aisflcdq voor de geschiktheid van toeganqswegen t0t de plaats v0n het weÍk

20Deopdraclrtgeveídraagrhetfisic0v0orschadeaanenhetverlresvafmaterialef
onrlerdelenoíqereedschappen
drc oD het y/eÍk Trln aangcv0erd, ifdien en v00r zovcr hrj verantlv0ordelijk is v00r de bev/ak ng daaryan
2l De 0pdrachtgever draagt het Íisic0 !,00r schade ver0oÍzaakt d0or gcbreken oI ongeschiktheid var zaker dic van
henr aíkonrstiq zijn dan wel ziin vooÍgeschreven 0Í bii een voorgeschreven leverancier rnoeten wcrdcn bctrokkcn er

fiet 0Í niet tildige levering van bedoelde zake0
22 De opdÍa chtgcver draagt het risico vo0r schade verooízaakt d0of foilten oÍ !ebrekef in dc door h0rn verstíektc
tekenlnqen, berekeningen, conslructies, bestekken en uitv0eÍingsv00rschriÍten
23 Dc opdÍachrqever dríagt hct risico vo0r de onde!gdeliike nakorning vaf de overeenkonrst dre tc virltcn rs aar de
do0r henr voor geschrever irulppersonef
24 Íle oDdÍ0 chtgever (lr aagt het Írsico v00r schade dre te lvijten is aan onrechtmatige daden vaF nevcnaanne neÍs en
ir![ futl]peTs0net]
25 De 0p(ira chtgever draagt lret Írsic0 \,00r het \/an de inslallateur aÍk0nrsti0e oftwerp, indref ef vooÍ z0vc. dat d00l
hern is gocclqeketrrd
26 De opdraÉhtgever vrilvr'aart de inslallateu voor alle a6nspraken vaD derden ter zake van sclraden dre krachLens
deze v0orlvaarden v00r rekenlng van de 0pdrachlgever blijven, nret inbeqÍip van schaden als gevolg va r rnbreuken op
lrrcllectue e en indr stÍ éle e qendonrsrechten
27 De opdÍa chLgevor sla at ds rnstallateuÍ toe naanrsa anduidi0gen en reclanre op het v/erkteÍícif oÍ asn I et ure fk aen
te brenqen
WerkzaamhedeI waaÍin de ovcreenkomst niet v0ou iet
28 De 0pdÍa chtoever is niet !erechtigd de door de lnstallateur biJ de uitvoenng van hct werli ingesclrake de
hulppers0neD !ryeikzaanrlreden te laten uiN0eren, die niet in verband staan nret het v/erk
VeÍekeIing van meeÍ- en minderwerk
2S VerÍckenifq van mecr en mindeMerk vindt plaats:
a. if geval van bestekswijziílrngen (wijziginqen in het bestek, het werk of de vooruvaarden van u tvoer if! vaf het

56 Binncn de grenzen van de volgeDde bepalingen vcÍbi0dt de installateur ziclr orn gebreken, die ten tijde var de
opleverilg rcetis aanwezig u/aÍen doch eerst binfen zes Daanden na de 0plevcring aan de da0 treden, kostel0os te

hcÍstellc r

vc.plichtinq strekt rich slechts uit tot qebreken die ten tijde van de oplevering redelijkeÍwrjs niet
waarrecmbaat waron en die zich vertonen ondef noínaie bedrijfsonstandi.cheden en bij eel iuiste wi)ze van gebrtrik
!an feI wcrK
Zij stÍekt zich riet uit t0t gebreken die het qevol! zijr van 0nvoldoende onderhoud door de opdrachtgevcr,
ver afdeÍinqen a angebracht z0ndeí schnftelijke toestemminq var de installateur oÍ d00r de opdrachtgever
ilitgevoerde feparaties dan wcl n0rDalc
sl jtaae oí gebreken w0aryo0r dc 0pdrflchtgever aansprakelijk is lngevolge de adikelef 2l Vnl 23.
58 0nr zich op de rechtÊn voortvl0eiende r it artikel 56 te kunnen beroepen, dient de 0pdrachtgever de installaterÍ:
57 00ze

-onveruvijld schriítelilk v6n de Eccoilstateerde gebreken in kcnnis te stellen;
'aannenreIlk te naken dat de qebrel,.cr moeLer wordcn toegeschÍeven aan dc Ininder goedc hoedaniqheid 0Í

qcbrekkigeuitvocrinq!anhctweÍkdanw€l (rndienerrvoorzoverhetontweÍpvanhetvJerkvandeinstallateur

aÍkomstiq is) hct rechtstÍcekse q ev0lg zijn van een veMritbar e lout var de insta lateuÍ, onveÍminderd het bepaalde if
art kel 25:
alle nledeweÍking te verlenef 0nr hen in staatte stellen de 0ebrekcn binnen een rerlelijke termiJf weg te nenren
59 De Inqevolqe de garar)tieveÍpiiclrtinq d0or de lnstallateur veryangen gebrekkige onderdelen w0Íden zijn eigendom
60 Indrcn naar het oordeel van de insta laterir de kosteI van herstel In qeen verhoudinq staan tot l]et bci0nq ,/an de
opdrachtacvcÍ bij hÈÍste , heeÍ't de oD(lÍachlgever recht op schadcvcrgoeding

voor de

weÍK);

b in qcvai vaf aÍwljkifCen var de bedragen van stelpostef
c ir de ge!,aller ats in dezc voonryaardcn bepaald

en van verrekcnbarc en/oÍ qescl)atte h0evec

hcdcf;

Elkvafldetotalenresp hetsad0vafdebijbetallngenefinhoudingenalsqevolgvanbestekswiJ2igingÈn,nto0cnntet
nreer bedfaqcn dan l5 resp 109/o !an de aanDeemsotn
30VerrekeninqvaniretmeeMerkgeschiedtineunsbilhetverschijnenvandeeersNolgerrdebctalirgsteínrljn
lsgeen
lermijnbetaling ovcr eengellonren dan na de voltooiinq daarvan
VeÍÍekenlng van het rninderwer k geschiedt ineens bi1 de erndaÍrekenrng
Indier het totaa van het minde^{erk dat van lret meeMerk overtrett, heett de installate0r recht op een bedrag
gelijk aar 150,i, van het verschi tussen die totalen.
33 llet gemis van een schriítelijkc opdracht tot nreeft!eÍk laat de aansprdken van de installatcur 0|) verrekeninq
daaruan 0nvcÍlel
Kostenverhogende omslandiqhedeI
34 Wannecr kostenverhogende omstandigheden ortstaan, dient de installateur de 0pdÍachtgever daervaf z0 spoedig
mogelijk in kennis te stel en
35 Kostenverhogcnde omstandlqheden die niet te wrjten zijn aan de installateuf worden verrekend als meemerk
0vermacht
36 In geval van 0veÍnracht is de installateur bevoegd zonder rechterlijke tussenkornst, hetzii de ilitvoeÍinq vnn het
lverk voor Len hooqste zes naanden te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beéindig€n, zonder dat hil tot
crigc schadevergocdinÍJ 0eh0uden zal zijn
Alle toi dan toe door de installateuÍ gemaakte kosten zullen terstond en teI v0lle opeisbaar ziin.
37 Met ovcÍmacht w0rden de otnstandiqheden bedoeld waarmee de installateur bii het sluiten van de 0vereenkomst
redelijkerwiis geen rekening behoefde te houden en die hii ook niet kende
Hier0 rder worden ínede verstaan het nietvoldoen door leveranciers vdn de installateur aan hun verplichtingen,
transD0(nroeilijkheder, brand, stakinqen of werk0ndeÍbÍekingen, veÍlies van de te verueÍkcn onderdelen, import oÍ
31
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0plevering
3SDeovereenqckotnenleverti;dzalzovee mogelijkinachtwoÍdengcnonrendochzalrimnerqcidenJsiatale
termijn. Brj cverscltr idrng !,aI deze levprtrjd ]al ce InstellateLtÍ in overleg treden ntet tle opdrachtgevei

VII AANSPRAKEI.IJKHEIO INSTATIATEUR

Vóór de opleveritrg
01 De Insta laterr herstelt voor eiqcn r ekeninq schade aan het werk, d e is ontstaan alvorens het werk s opgeleveÍd,
tefzij ricze schade niet door henr is verooÍzaakt oí het arderszins Dnredeljjk is dat dcze schade voor zijn rekening
(onlt, onveÍmlrderd het bepaalde in aftikel 20
62 0e lrstallaLgur is aansprakclijk voor de door de opdrachtgever qeleden schadc aaD |]ersonen cn ardeÍe zaken dan

hetwerk v00rzoverdezeschadcisveÍ00fzaaktd00ÍdcutvoerinqvanhetweÍkerhetqeVolgisvansclruldvande
instal ateu 0Ívan d0or hem irgeschakelde hulDpersofcn,
rrdicn cn v00r zovcr dczc aansprake ijkhcid door zi;n verzekering wordt gedekt
63 De l)eide v0orgaaille a(ikelen qe def 0D overeenk0mstige wrlze, indieil dc installateur wer kzaanrheden ver ichi
tcÍ verv! ing vin zijn qarantieveÍplichting ingcv0lqe artikel 56
Na dc oplcveri[q
04Nadeopleverirqisdcinstallate!rDrerveÍderaansprake||jkvoortek0rlk0mingcnaanhetwerkdaNtotnak0rnin!
van ziln in de artike en 56 Um 60 omschreven garantieverplichting
65 De nstallaterr ls slechts aarrsprakel jk voor de door de opdÍachtgever 0eleder schade als gev0lg var de if aírkel
56 bedoelde gebrel,ef, indien cn voor zover deze aansprake ijkheid door zijr verzekering wordt qedekt
0rn'/ang van de schadevcrgoeding
66 Indien de insLallaterÍ ingev0lge aíikeler 62 e| 05 gehouden s de schade die de opdrachtgever lljdl Le vergoeden,
zal (leze vergoedifg niet meer bedragen dan het totnai vaD dc bedraqen van het eigen Íisico van zijn vcrzekering en
de do0r de ver2ekerinq gedane u lker ng
67 V0or andere dan de in d0 voorgaarde aÍlikelen bedqelde schaden die de opdrachigever mocht lilden, is dc
installateuf Dimmer aansDrakeliik
68 Ue in de voorgaande artrkelcn opgenonen beperkrnqen qelden niet, in(lien de sclrade het gevolg is van opzet oÍ
gr0ve schu d vaf de irstallate!r of zijn leidinggeven(le ondergeschikten
69 Elke aanspraak op veÍg0eding of herstel var vóór resp na de ople'/erinq geleden schade vcryalt, ifdief dezc
aarspráak riet Lritedijk op de dag var de 0plevennQ resp op de dag waarop de garantiepeÍlode afloopt kcnbdaÍ is
oefnaaKt
70 De rechtsi,ordering tot schadeverqoeding Di tot herstel van de opdrachtgever iegens de installateur
inqevolqe dcze voomaarden, veÍiaad door verloop van één jaar nadat de opdÍachtgever ter zake heelt geDrotesteerd
VIII SLOTEEPAI.ING
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alle overeenkonrsten die daêr uit voortvloeien, is uitsluiterd NedeÍlands recht van

t0

72 Elk qesahil tussen Installatc!r cn opdrac htgeveÍ, zal ilet uits uitinq vaD de gewone Íechter worden beslecht dcor
de Baad van Arbitraqe voor dc Metaainilverheid en -Hafdel
73 In alwijktng van hct voorgaarde aÍlikel is de instal ateur bev0egd het geschii te iaten bcslechten dooÍ de gewone
rechteL in geval de Rechtbank bevoegd is door de Rechtbank in de plaats of het aíondissement wa arin de installateur
ls aJevesug0
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INSTATI.ATIEÍECHNIEK

Venekeninq loonkostenwijzigingen: (12-11 )/11 x 100% = %
L1; lo0nniveau per datum aanb0di L2: loonniveau pcr datum wijziginq
Loonniveau: CBS regelingsl0nen per uuL bouw- en installatiebedrijven
Verreken ng materiaalpÍijzen: (lV2-Ml)/Nil x 10011 = 9i,
lr'11 prils ndcxcijÍer per datunr aanhod; M2 píjs ndexcijfcr Der datum ivijziging
PÍjsinoexcijfeÍ CBS indcxc jÍe,s van rJe Dr0(l!celten0rijzpn aftet llrfnílfltnd

