Algemene voorwaarden van NAUTEC ENGINEERING B.V.
Gedeponeerd d.d. 19 december 2006 ter griffie van de Rechtbank Roermond onder nummer 37/2006

Artikel 1 - definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Nautec: Nautec Engineering B.V. gevestigd te 6075 AM Herkenbosch aan de
Muytertweg 17, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
12052866.
2. Afnemer: de koper / opdrachtgever.
3. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf.
Artikel 2 - toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Nautec gesloten
overeenkomsten. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op elk aanbod
van Nautec.
Artikel 3 - het aanbod
1. Een schriftelijk aanbod is geldig gedurende 10 (tien) dagen, tenzij anders is
aangegeven.
2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
3. Een aanbod vermeldt minimaal prijs en levertijd.
4. Levertijden zijn bij benadering. Nautec zal zich zoveel mogelijk inspannen
aangegeven levertijden te halen.
Artikel 4 - intellectuele eigendom
1. Alle
ontwerpen,
afbeeldingen,
tekeningen,
schetsen,
bestekken,
berekeningen en andere toelichtingen en verduidelijkingen die bij het aanbod
worden verstrekt, blijven het eigendom dan wel het bezit van degene die deze
heeft verstrekt. Zij zijn beschermd volgens de Auteurswet en mogen niet aan
derden ter hand worden gesteld, behoudens voor zover noodzakelijk voor
herstel-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden.
2. Behoudens in het geval van noodzakelijke herstel-, reparatie- of
onderhoudswerkzaamheden zoals in het vorige lid aangegeven, is het de
afnemer niet toegestaan deze bescheiden openbaar te maken, te
vermenigvuldigen of zonder schriftelijke toestemming van Nautec aan derden
ter inzage te geven.
Artikel 5 - de overeenkomst
1. Overeenkomsten boven een bedrag van € 1.000,= (zegge: duizend euro)
inclusief BTW worden door Nautec schriftelijk bevestigd. Er komt pas een
dergelijke overeenkomst tot stand als deze schriftelijk door Nautec is
bevestigd.
2. Eventueel later gemaakte afspraken of wijzigingen evenals toezeggingen
door personeel of ondergeschikten van Nautec zijn bindend onder de
voorwaarde dat zij schriftelijk zijn bevestigd.
3. Nautec heeft het recht jaarlijks, in november – als het nieuwe seizoen in de
branche begint – prijswijzigingen door te voeren.
4. Nautec heeft het recht de extra kosten in rekening te brengen die voortvloeien
uit wijzigingen in het werk of onderbrekingen in de werkzaamheden, voor
zover deze zijn veroorzaakt door niet aan Nautec toe te rekenen oorzaken.
Artikel 6 - garantie
1. Nautec garandeert op de door haar geleverde zaken gedurende een termijn
van twaalf maanden de afwezigheid van gebreken die zich openbaren of
ontstaan na levering.
2. Nautec staat niet in voor gebreken die na de oplevering van zaken zijn
ontstaan als gevolg van normale slijtage, ondeskundig gebruik of gebrek aan
zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van door de afnemer of door derden
aangebrachte veranderingen aan het geleverde. Evenmin staat Nautec in
voor de eventueel ontstane schade die voortvloeit uit eerdergenoemde
gebreken.
3. Noodreparaties zijn uitgesloten van garantie.
4. Indien garantie verleend wordt, kan Nautec naar eigen inzicht bepalen of een
zaak gerepareerd of vervangen wordt. Indien een zaak vervangen wordt, zal
deze vervangen worden door een gelijkwaardige of betere zaak.
5. Eventuele transportkosten van te repareren zaken vallen niet onder de
garantie en worden bij de afnemer in rekening gebracht.
Artikel 7 - levering
1. Levering vindt plaats af bedrijf in Nederland.
2. Indien de levering heeft plaatsgevonden gaat het risico voor het geleverde
over op de afnemer.
Artikel 8 - overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan alle onvoorzienbare omstandigheden
waardoor de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd,
voor zover deze omstandigheden door Nautec niet vermeden kunnen worden
en zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke
opvattingen voor rekening van Nautec moeten komen.
2. Onder overmacht wordt eveneens verstaan (transport)vertraging, ontstaan
doordat benodigde zaken niet op tijd worden geleverd, indien de vertraging
niet te wijten valt aan omstandigheden die Nautec had kunnen of moeten
voorkomen of had kunnen voorzien.
3. Indien de overmachtsituatie ertoe leidt dat Nautec niet aan haar
verplichtingen kan voldoen, is de afnemer voor die periode ook ontheven van
zijn verplichtingen.

Artikel 9 - reclame
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk en behoorlijk
omschreven ter kennis worden gebracht van Nautec binnen 10 (tien) werkdagen
nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren.
De gevolgen van niet tijdige reclame komen voor rekening van de afnemer.
Artikel 10 - betaling
1. Betaling dient plaats te vinden voor levering, tenzij anders is
overeengekomen.
2. Betalingen dienen plaats te vinden door overmaking op een door Nautec aan
te wijzen bank- of girorekening.
3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting
niet op, tenzij de afnemer een consument is.
4. Tijdens de uitvoering van een overeenkomst is Nautec gerechtigd de
nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de afnemer op
verzoek en ten genoegen van Nautec zekerheid gesteld heeft voor de
nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst.
5. Verrekening door de afnemer is niet toegestaan, tenzij de afnemer een
consument is.
6. Zolang de afnemer het door haar verschuldigde, voor zover opeisbaar niet
heeft voldaan, is Nautec gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op
te schorten.
7. Indien de afnemer niet tijdig betaalt, is de afnemer vanaf de vervaldatum van
de betreffende factuur wettelijke handelsrente verschuldigd, een consument is
de wettelijke rente verschuldigd.
8. Indien Nautec incassomaatregelen treft, komen de buitengerechtelijke kosten
– die gesteld worden op twee punten van de betreffende staffel van het
toepasselijke gerechtelijke liquidatietarief – voor rekening van de afnemer,
onverminderd het recht van Nautec de daadwerkelijke kosten te vorderen.
Artikel 11 - niet-nakoming, opzegging, ontbinding, opschorting
Nautec is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke
tussenkomst, geheel of gedeeltelijk op te zeggen, te ontbinden of de uitvoering op
te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op
nakoming of schadevergoeding), indien: 1) de afnemer overlijdt, surséance van
betaling aanvraagt, aangifte tot faillietverklaring doet of verzoekt om te worden
toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling, 2) het faillissement van de
afnemer wordt aangevraagd, 3) het bedrijf van de afnemer wordt stilgelegd of
geliquideerd , 4) een onderhands akkoord wordt aangeboden, 5) op enig
vermogensbestanddeel van de afnemer beslag wordt gelegd, 6) ingevolge de
daartoe strekkende bepalingen van de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen of
de Invorderingswet 1990 mededeling van betalingsonmacht wordt gedaan. Dit
artikel is niet van toepassing op consumenten.
Artikel 12 - zekerheidsrechten
1. Ingeval van verkoop door Nautec zal de eigendom van de verkochte zaak niet
eerder overgaan dan op het moment waarop integraal aan Nautec voldaan
zijn:
a. de door de afnemer verschuldigde verkoopsom en het eventueel
meerdere verschuldigde terzake alle krachtens overeenkomst geleverde of te
leveren zaken en verrichte of te verrichten werkzaamheden;
b. alle vorderingen wegens tekortschieten van de afnemer in de nakoming
van zodanige overeenkomst.
2. Nautec is gerechtigd om de desbetreffende zaken onder zich te houden,
totdat de afnemer het totaal verschuldigde bedrag heeft voldaan, inclusief de
uit dit retentierecht voortvloeiende kosten.
Artikel 13 - partiële nietigheid
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn,
vernietigd worden door de afnemer ofwel ten gevolge van een rechterlijke
uitspraak nietig of niet van kracht zijn, blijven de overige bepalingen van deze
algemene voorwaarden onverkort van toepassing. Nautec en de afnemer zullen
dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk
het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden
genomen.
Artikel 14 - vertalingen
Deze algemene voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal.
Indien deze algemene voorwaarden worden vertaald in een andere taal, zal bij
een verschil van mening over de inhoud of strekking van deze algemene
voorwaarden de Nederlandse tekst bindend zijn.
Artikel 15 - toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten is Nederlands recht van
toepassing.
2. Alleen de burgerlijke rechter van het arrondissement Roermond neemt kennis
van geschillen, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Nautec mag van deze
bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

