ALGEMENE VOORWAARDEN TENTOON
1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van J.M.
StevenaarTimmerman handelend onder de naam TenToon (Kvk 67361242), hierna te noemen: ‘Opdrachtnemer’.
Iedere (rechts)persoon die diensten en/of producten afneemt wordt hierna aangeduid met ‘Opdrachtgever’.

2.

Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is vermeld.

3.

Voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of de levering van bepaalde zaken overeengekomen of opgegeven
termijnen zijn indicatief en betreffen nimmer een fatale termijn.

4.

Opdrachtnemer is bevoegd om derden (waaronder hulppersonen) in te schakelen bij de uitvoering van de
overeenkomst. De keuze voor die in te schakelen derden zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk geschieden in overleg met
Opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten
en/of tekortkomingen van deze derden tenzij die fouten en/of tekortkomingen het rechtstreekse gevolg zijn van opzet
of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer. Opdrachtgever machtigt Opdrachtnemer om eventuele door derden
gehanteerde (algemene) voorwaarden te aanvaarden, ook als die voorwaarden aansprakelijkheidsbeperkingen
bevatten.
Op opdrachtnemer rust slechts een inspanningsverplichting, nimmer een resultaatverplichting.
Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat alle bedragen die Opdrachtgever
aan Opdrachtnemer op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan
Opdrachtnemer zijn voldaan.
Nadat Opdrachtnemer haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de geleverde zaken terugnemen.
Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen.

5.
6.

7.

Voor zover zaken door Opdrachtnemer tijdelijk aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld (bijv. huur of
bruikleen), dient Opdrachtgever die zaken als een goed huisvader te beheren.
Als aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken worden gestolen, beschadigd raken of verloren gaan is
Opdrachtgever gehouden om de oorspronkelijke aanschafprijs van die betreffende zaken aan Opdrachtnemer te
vergoeden. Opdrachtnemer zal in dat geval desgevraagd (een kopie van) het aankoopbewijs van de betreffende zaken
overleggen.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de zaken voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor zij door
Opdrachtnemer beschikbaar zijn gesteld. De ter beschikking gestelde zaken worden door Opdrachtgever steeds op
eerste verzoek aan Opdrachtnemer teruggegeven.

8.

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade is beperkt tot het bedrag dat Opdrachtnemer voor de betreffende
werkzaamheden of geleverde goederen aan Opdrachtgever heeft gefactureerd.
Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de
gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om
de prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter
voorkoming of beperking van de schade.
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade die het rechtstreekse gevolg is van opzet of
bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar ondergeschikte leidinggevenden.

9.

Opdrachtgever dient de facturen van Opdrachtnemer binnen de betalingstermijn van 30 dagen te voldoen, zonder
verrekening of opschorting.

10. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en
andere intellectuele wet- en regelgeving. Alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan tijdens de uitvoering van
de overeenkomst of daaruit voortvloeien berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook
voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter
kennis van derden wordt gebracht.

11. Op de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Geschillen naar aanleiding van een aan Opdrachtnemer gegeven opdracht dan wel geschillen die uit enige opdracht
voortvloeien worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.
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