
1.Toepasselijkheid 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al de door Bovitec Bouwchemie BV gesloten overeenkomsten en gedane aanbiedingen met uitdrukkelijke uitsluiting van de 
eventuele afwijkende algemene voorwaarden van de wederpartij, tenzij schriftelijk door Bovitec Bouwchemie BV aanvaard; met name vermelding of verwijzing in een 

offerte naar zulke voorwaarden doet deze niet op de niet Bovitec Bouwchemie BV gesloten overeenkomst van toepassing zijn.5 
2. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst 
2.1 Alle door Bovitec Bouwchemie BV gedane offertes zijn vrijblijvend, tenzij zij uitdrukkelijk het tegendeel vermelden. Voor zover Bovitec Bouwchemie BV aan 

de offerte een termijn heeft gesteld, dient de wederpartij voor het verstrijken daarvan Bovitec Bouwchemie BV schriftelijk zijn eventuele aanvaarding mede te 

delen. Na het verstrijken van de termijn is Bovitec Bouwchemie BV niet meer gehouden zijn aanbieding gestand te doen. 

2.2   Opdrachten, wijzigen daarin, alsmede daaruit voortvloeiende nadere opdrachten enlof overeenkomsten zijn slechts bindend nadat en voor zover zij 

uitdrukkelijk is bevestigd. 

2.3  Prijslijsten, brochures, etc. verstrekt bij de offerte zijn zo nauwkeurig mogelijk aangeduid en zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk is 
bevestigd. 

2.4 Alle tekeningen, berekeningen, schema en andere gegevens zowel in het kader van de aanbieding als van de overeenkomst aan de wederpartij ter kennis gebracht, 

blijft het uitsluitend eigendom van Bovitec Bouwchemie BV, die tevens het auteursrecht daarop behoudt Zij mogen door de wederpartij niet ter kennis worden gebracht 

van derden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

2.5 De kosten van ontwerpen, tekening, aanbieding, onderzoek, e. d., die Bovitec Bouwchemie BV noodzakelijkerwijs heeft moeten maken in verband met zijn 
aanbieding, komen te allen tijde voor rekening van de wederpartij, ook indien de aanbieding tot een overeenkomst heeft geleid, mits niet anders vooraf tussen 
partijen is overeengekomen. 
2.6  Voor leveringen en werkzaamheden, waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur als 
opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 
2.7 De overeenkomst geldt als gesloten wanneer Bovitec Bouwchemie BV, na ontvangst van 

de opdracht, bevestigd heeft deze te accepteren, zulks telkens onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt voor 

de geldelijke verplichtingen voortvloeiend uit de gesloten overeenkomst. 

3. Prijzen 

3.1 De door Bovitec Bouwchemie BV opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de prijsbepalende factoren, zoals inkoopprijzen, loonkosten, sociale lasten en andere 

kosten welke gelden op de datum van de aanbieding. Alle prijzen zijn exclusief B. T W. Indien na de datum van de aanbieding een of meer van de prijsbepalende 

factoren een wijziging ondergaat, door welke omstandigheden dan ook, is Bovitec Bouwchemie BV gerechtigd de  b i j  de  aanvaarding van de opdrach t  

overeengekomen pr i js  dienovereenkomstig te wijzigen, hieronder mede begrepen de prijswijziging tijdens een - tengevolge van overmacht; in gebreke 

blijven van opdrachtgevers; door opdrachtgevers gewenste veranderingen - verlengde levertijd. 

3.2  Voor reparatie- en installatie- alsmede overige werkzaamheden geldt slechts dan een vaste prijs indien deze schriftelijk op basis van een omschreven opdracht 

is overeenkomen. Voor het overige is de wederpartij een prijs verschuldigd, welke wordt bepaald overeenkomstig een door Bovitec Bouwchemie BV 

in soortgelijke gevallen gewoonlijk te bedingen prijs. 

4. Omvang van de levering, reparatie en uitvoering werk 

4.1 De overeenkomst omvat bij koop of openbare aanbieding, mede de 
bezorging binnen de plaats van vestiging van Bovitec Bouwchemie BV, indien het goed naar gewicht en omvang redelijkerwijs niet door één persoon kan 

worden gedragen. In al le overige geval len worden de kosten van bezorging nader overeengekomen en door de wederpartij betaald. Bij nader 

omschreven opdrachten omvat de overeenkomst de complete levering, c.q. het complete werk zoals omschreven. 

5.Verplichtingen Bovitec Bouwchemie BV in verband met leverantie/ het werk 

5.1 Bovitec Bouwchemie BV is gehouden het werk goed en deugdelijk, en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Het werk en de uitvoering 

daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van Bovitec Bouwchemie BV met ingang van de datum van aanvang en met de dag van oplevering.  

5.2  Bovitec Bouwchemie BV wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde voorschriften en beschikkingen van 

overheidswege, voor zover deze op de dag van de overeenkomst gelden. 

5.3  Bovitec Bouwchemie BV is verplicht de wederpartij te wijzen op eventuele onvolkomenheden in door de wederpartij voorgeschreven constructies en 

werkwijzen, alsmede op gebreken in door de wederpartij ter beschikking gestelde bouwstoffen, materialen en hulpmiddelen een en ander indien en voor 

zover deze voor Bovitec Bouwchemie BV kenbaar zijn. 

6.Verplichtingen van de wederpartij in verband met leverantie/ het werk  

6.1 De wederpartij zorgt ervoor dat Bovitec Bouwchemie BV tijdig kan beschikken:  

- over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen( zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), een en ander op 

aanwijzing van Bovitec Bouwchemie BV; 

- over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd; 

- over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer bouwstoffen, materialen en werktuigen; 

- over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en ander voor de uitvoering van het werk benodigde 
energie; 
- over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen, etc. 

6.2    De benodigde elektriciteit, gas en water is voor de rekening van de wederpartij. 

6.3   De wederpartij dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Bovitec Bouwchemie 

BV behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt 

6.4 Indien de aanvang dan wel de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor 

Bovitec Bouwchemie BV voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij te worden vergoed. 

7. Meer- en minderwerk, extra kosten 

7.1 De wederpartij heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van een werk daar een wijziging in op te dragen. Slechts meewerk, dat als zodanig uitdrukkelijk is 

overeengekomen, zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Meerwerk zal schriftelijk worden opgedragen. Het gemis van een schriftelijke opdracht 

laat onverlet de aanspraken van de wederpartij op de uitvoering respectievelijk van Bovitec Bouwchemie BV op verrekening daarvan, indien en voor zover door 

andere middelen zal kunnen worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is overeengekomen.  

7.2 Indien bij de eindafrekening van de opdracht blijkt dat het totaal van de in dit artikel bedoelde post vermindering van de aansmeed van de opdracht ten gevolge 

heeft, zal verrekening hiervan plaatsvinden, behoudens het recht op een vergoeding, welke maximaal het bedrag van 15% van de vermindering zal bedragen. 

Indien uit een werk naar het oordeel van Bovitec Bouwchemie BV extra en/of meerwerk voortvloeit ter voldoening van de veiligheidsvoorschriften en/of 

aansluitvoorwaarden van stroomleverende bedrijven, wordt de wederpartij geacht daarvoor opdracht te hebben verstrekt, tenzij deze nadrukkelijk en schriftelijk 

van het tegendeel blijk heeft gegeven. 

8. Levering en oplevering 

8.1  tenzij anders schriftelijk overeengekomen vindt levering plaats franco huis of franco werk. Bovitec Bouwchemie BV tracht de levertijd zo nauwkeurig mogelijk in 

acht te nemen doch overschrijding van de levertijd door welke oorzaak ook geeft aan de wederpartij geen recht op schadevergoeding, noch het recht op deze grond 

ontbinding van de overeenkomst te vorderen, terwijl zulks de verplichtingen van de wederpartij onverlet laat, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. 

8.2   Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd indien het werk geheel bedrijfsklaar en ter beschikking van de wederpartij is gesteld. Bovitec Bouwchemie BV is 

gehouden de wederpartij mede te delen dat het werk bedrijfsklaar te zijner beschikking is. 

 

 

 

 

 

 

 



9. Betaling 

9.1 Alle betalingen dienen zonder aftrek of schuldvergelijking te geschieden bij de aflevering der goederen c.q. na de uitvoering van het werk.  

9.2  Bij opdrachten met een langere levertijd en bij de uitvoering van werkzaamheden van langere duur, zal betaling geschieden in tussen partijen afzonderlijk 

overeen te komen termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt onmiddellijk na ontvangst van de opdrachtbevestiging. 

9.3  Bij overschrijding van enige in deze voorwaarden voorgeschreven c. q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn, is de wederpartij zonder voorafgaande 

ingebrekestelling een vertragingsrente verschuldigd ad 1% per maand over het gehele opeisbare bedrag, te berekenen vanaf de vervaldatum der facturen alsmede 

buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de opdrachtsom. Bovitec Bouwchemie BV is gerechtigd de nakoming van haar eigen verrichtingen op te schorten met 

een periode gelijk aan die waarmede de betaling is vertraagd. Bovitec Bouwchemie BV behoudt zich het recht voor, nadat een opdracht reeds gedeeltelijk is 

uitgevoerd, van de wederpartij zekerheid te eisen ter zake nakoming der verplichtingen uit tussen partijen gesloten overeenkomst. 

9.4  Zolang de wederpartij niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Bovitec Bouwchemie BV uit hoofde van welke overeenkomst dan 

ook, blijven de geleverde materialen, het werk, alsmede installatieonderdelen, machines, etc. eigendom van Bovitec Bouwchemie BV. 

10.  Garantie 

10.1  Bovitec Bouwchemie BV garandeert de goede werking en deugdelijkheid van de uitgevoerde werken en geleverde materialen alsmede dat deze aan redelijke 

eisen van bruikbaarheid voldoen gedurende een periode van zes maanden of zoveel langer of korter als schriftelijk is overeengekomen, met dien verstande dat de 

garantie betreffende van derden betrokken materialen nimmer verder zal gaan dan de garantiebepalingen van de leverancier van die materialen.  

10.2  De garantieverplichting van Bovitec Bouwchemie BV houdt in dat hij op zich neemt gebreken te herstellen, die onder voorziene bedrijfsomstandigheden aan de 

dag zijn getreden, mits het gebrek voor het verstrijken van die garantietermijn schriftelijk te zijner kennis is gebracht. 

10.3 Bovitec Bouwchemie BV is niet gehouden deze garantie na te komen in de volgende omstandigheden: 

a) indien hij tijdig te kennen heeft gegeven zich niet te kunnen verenigen met hem door de wederpartij voorgeschreven fabricaten, materialen en/of 
werkwijzen; 

b) indien door anderen dan Bovitec Bouwchemie BV of diens personeel werkzaamheden aan het geleverde zijn of worden verricht; 

c) indien gebreken aan het geleverde niet in overeenstemming met de bestemming wordt gebruikt dan wel de gebreken het gevolg zijn van 
ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen die door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld; 

d) indien gebreken aan het geleverde het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim van de zijde van de wederpartij;  

e) indien de wederpartij niet of geheel voldoet aan enige verplichting, 
voortvloeiende uit de overeen- komst of een daarmee samenhangende overeenkomst. 

10.4  het nakomen van de garantieverplichting en het verlopen van de garantietermijn sluiten elke vordering tot herstel of tot vergoeding van kosten en 

schade, ook uit hoofde van later aan de dag getreden gebreken, uit. 

10.5 De garantieverplichting van Bovitec Bouwchemie BV strekt zich slechts uit tot gebreken, welke zich vertonen onder bedrijfsomstandigheden, die bij 

totstandkoming van de overeenkomst zijn voorzien, alsmede bij een juiste wijze van gebruik. In het bijzonder strekt zij zich niet uit tot gebreken welke 

voorvloeien uit normale slijtage, onvoldoende en/of slecht onderhoud door de wederpartij, veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van 

Bovitec Bouwchemie BV, en door of vanwege de wederpartij uitgevoerde reparaties. 

10.6 De kosten van het opsporen en herstellen van gebreken die op grond van deze bepaling niet door de garantie van Bovitec Bouwchemie BV worden gedekt, 

zullen aan de wederpartij tegen de geldende tarieven in rekening worden gebracht. Reclames ten aanzien van gebreken in installaties moeten door de 

wederpartij schriftelijk bij Bovitec Bouwchemie BV worden ingediend onmiddellijk nadat een dergelijk gebrek aan de dag is getreden. De wederpartij is 

gehouden Bovitec Bouwchemie BV alle medewerking te verlenen bij het instellen van een onderzoek naar en het herstel van de gebreken. 

11.  Aansprakelijkheid 

11.1 De aansprakelijkheid van Bovitec Bouwchemie BV beperkt zich tot het nakomen van zijn garantieverplichting. Iedere verdere aansprakelijkheid is 

uitgesloten, hetzij voor directe, hetzij voor indirecte schade, kosten en interesten, van welke aard of uit welken hoofde dan ook en ongeacht of het geleverde 

product dan wel uitgevoerde werk al of niet is verwerkt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Bovitec Bouwchemie BV, waarbij Bovitec 

Bouwchemie BV nimmer aansprakelijk gesteld zal kunnen worden voor een hoger bedrag dan 50% van het aan Bovitec Bouwchemie BV voor het geleverde 

materiaal c.q. uitgevoerde werk in voltooide staat in totaal verschuldigde bedrag.  

Gevolgschaden zijn ten alle tijden uitgesloten. Zoals bijv. exploitatie- en productieverlies. 

11.2  in alle gevallen waarin Bovitec Bouwchemie BV een beroep op het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel toekomt, kan (kunnen) zijn 

eventueel aangesproken werknemer(s) of enige andere die voor hem werkzaam is, eveneens een beroep daarop doen, dit als ware het beding eveneens ten 

behoeve van betrokkene(n) gemaakt.  

11.3 De wederpartij verbindt zich Bovitec Bouwchemie BV, zijn personeel of anderen die voor hem werkzaam zijn, te zullen vrijwaren voor elke aanspraak van 

derden tot schadevergoeding jegens hen ter zake van de levering van welke oorzaak dan ook en is aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende kosten.  

11.4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen - bestemd respectievelijk nodig voor de uitvoering - ter plaatse van het werk respectievelijk op het 

bouwterrein zijn aangevoerd, draagt de wederpartij het risico van schade, van welke aard ook, die kan overkomen aan deze materialen, onderdelen en 

gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade, molest of beschadiging, tenzij een en ander het gevolg is van nalatigheid aan de zijde van Bovitec 

Bouwchemie BV.  

12. Ontbinding en opschorting 

12.1 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst tengevolge van overmacht is zowel Bovitec Bouwchemie BV alsook de wederpartij 

gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst 

geheel of ten dele te ontbinden. In geval de uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort is degene in wiens opdracht of op wiens verzoek de opschorting 

plaatsheeft, verplicht binnen de voornoemde termijn te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.  

12.2  Zowel in geval van ontbinding als in geval van opschorting tengevolge van overmacht is Bovitec Bouwchemie BV gerechtigd terstond betaling te 

verlangen voor de reeds geleverde materialen en de reeds verrichte werkzaamheden, alsmede voor schaden, kosten en interesten, een redelijk deel der door hem 

gederfde winst daaronder begrepen onder aftrek van de reeds betaalde termijnen. Bovitec Bouwchemie BV zal nimmer gehouden zijn tot enige schadevergoeding. 

12.3  Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk, voldoet aan de verplichtingen welke voor hem uit de met Bovitec Bouwchemie BV gesloten 

overeenkomst voortvloeien, alsmede ingeval van faillissement of surseance van betaling, of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf wordt de wederpartij geacht 

van rechtswege in gebreke te zijn en is Bovitec Bouwchemie BV gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder nadere ingebrekestelling, deze 

overeenkomst en zonder nadere ingebrekestelling, deze overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie 

gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten.  

13. Geschillen 

Alle geschillen uit hoofde van deze overeenkomst en van overeenkomsten die daarvan het uitvloeisel zijn, worden met uitsluiting van elke andere rechterlijke instantie 

beslist door de bevoegde rechter in Maastricht dan wel door de volgens de normale wettelijke regels bevoegde rechter, zulks ter vrije keuze van Bovitec 

Bouwchemie BV. 

14. Toepasselijk recht  

Ten aanzien van deze overeenkomst en van alle overeenkomsten die daarvan het uitvloeisel zijn, verklaren partijen Nederlands recht van toepassing. 


