Voorwaarden FAB 21
Artikel 1 Begripsbepaling
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1
´FAB 21´: de opdrachtnemer die in opdracht van Opdrachtgever werkzaam heden verricht
op het gebied van interieurarchitectuur, interieurontwerp, verbouwbegeleiding en styling (KvKnummer: 86558498);
1.2
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap onder firma,
commanditaire vennootschap of rechtspersoon die aan FAB 21 een opdracht verstrekt of wenst te
verstrekken tot het verrichten van werkzaamheden;
1.3
Opdracht: het totaal van de tussen de Opdrachtgever en FAB 21 overeengekomen
werkzaamheden, daaronder tevens begrepen de daartoe ingekochte goederen/materialen, als
opgenomen in de Overeenkomst;
1.4
Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en FAB 21 met betrekking tot
de uitvoering van de Opdracht;
1.5
Project: het pand, gebouw of bouwwerk, of onderdeel daarvan, waarop de aan de FAB 21
verstrekte Opdracht betrekking heeft;
1.6
Meerwerk: aanvullende of gewijzigde werkzaamheden ten opzichte van de oorspronkelijk
verstrekte Opdracht;
1.7
schriftelijk; onder schriftelijk wordt mede verstaan per e-mail.
Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen
met betrekkingen tot de diensten van FAB 21 en de leveringen van zaken door FAB 21 en voorts op
alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien, een en ander
voor zover FAB 21 aanbieder/leverancier dan wel opdrachtnemer is, een en ander conform de
vermelding op de offerte of opdrachtbevestiging, tenzij anders is vermeld.
2.2
De toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt
hierbij uitdrukkelijk van
de hand gewezen. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen dan die vervat in deze algemene
voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen tussen FAB 21 en Opdrachtgever.
2.3
Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing. FAB 21 en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen
ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor
zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Artikel 3 Offertes en opdrachtbevestigingen
3.1
Alle door FAB 21 gedane aanbiedingen en offertes, waarin niet uitdrukkelijk het tegendeel
is vermeld, zijn geheel vrijblijvend. Afwijkingen en/of tussentijdse wijzigingen zijn voorbehouden.
Offertes van FAB 21 zijn maximaal 30 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen. Indien de
offerte niet binnen deze termijn door Opdrachtgever is aanvaard, komt het daarin gedane aanbod
te vervallen. Een overeenkomst komt dan pas tot stand na schriftelijke bevestiging van FAB 21.
FAB 21 heeft het recht door haar gedane aanbiedingen te herroepen.
3.2
De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, daaronder begrepen tekeningen,
beschrijvingen en specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch niet bindend.
3.3
Een verstrekte opdracht, waarbij de te verrichten diensten en activiteiten door FAB 21 staan
omschreven, dient door FAB 21 schriftelijk te worden bevestigd en door de Opdrachtgever schriftelijk
is bevestigd, voordat een overeenkomst tot stand komt. Mondelinge afspraken en bedingen zijn
slechts bindend nadat deze schriftelijk door FAB 21 aan Opdrachtgever zijn bevestigd.
3.4
Het bepaalde in lid 3 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van beide partijen om de
totstandkoming van de Opdracht door andere middelen te bewijzen.
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3.5
Indien geen van beide partijen de offerte of Opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of indien de
opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door Opdrachtgever is ondertekend, maar indien er een
aanvang is genomen door FAB 21 met de uitvoering van de Opdracht, dan wordt Opdrachtgever
geacht akkoord te hebben gegeven op de gedane aanbieding in de offerte of opdrachtbevestiging.
3.6
De in de aanbieding genoemde prijzen zijn in euro’s (€) en exclusief BTW uitgedrukt en alle
ander heffingen opgelegd vanuit overheidswege welke verband houden met de Opdracht, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld.
Artikel 4 Uitvoering Opdracht
4.1
Opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig alle beslissingen die voor een
goede uitvoering van de Opdracht noodzakelijk zijn.
4.2
Als Opdrachtgever aan FAB 21 informatie verstrekt, mag FAB 21 bij de uitvoering van de
Overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan. Opdrachtgever is aansprakelijk voor
alle schade die FAB 21 lijdt ten gevolge van gebreken in de door Opdrachtgever verstrekte
informatie.
4.3
Opdrachtgever vrijwaart FAB 21 voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het
gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen,
ontwerpen, materialen, merken, monsters, modellen en dergelijke.
4.4
Opdrachtgever stelt FAB 21 in de gelegenheid de Opdracht ten behoeve van het Project te
verrichten waaronder mede uitdrukkelijk begrepen ongestoorde toegang tot de locatie waar de
Opdracht dient te worden uitgevoerd waarbij de locatie volledig en uitsluitend toegankelijk is voor
FAB21 en door haar ingeschakelde derden, waarbij er ruime toegang is tot nutsvoorzieningen.
4.5
Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere
beschikkingen die noodzakelijk zijn om de Opdracht uit te voeren tijdig zijn verkregen voor aanvang
van de werkzaamheden.
4.6
Opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen ter zake het Project aan
derden, zonder FAB 21 daarin te kennen.
4.7
Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken uiterlijk 24 uur nadat het
geleverde hem ter beschikking wordt gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn
uitgevoerd op straffe van verval van het recht te reclameren ter zake het geleverde. Daarbij behoort
Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met
hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn
overeengekomen. Indien dit niet het geval is, dient Opdrachtgever dit terstond, doch in ieder geval
uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk-aan FAB 21 te worden gemeld. Na
die termijn wordt geacht de Opdracht naar behoren te zijn uitgevoerd.
4.8
Alle door FAB 21 genoemde levertijden en planningen gelden bij benadering en zijn
daarmee indicatief. Overschrijding van genoemde levertijden en planningen kan nimmer, ook niet
na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst,
dit laatste behoudens indien sprake is van grove schuld of opzet. Indien een bepaalde termijn niet
gehaald kan worden, zal FAB 21 Opdrachtgever in overleg treden en een nieuwe indicatieve termijn
voorstellen.
4.9
Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
gebreken aan het Project waaraan het werk wordt verricht;
gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn
gesteld;
onjuistheden in de door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens.
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4.10
Van voltooiing van de Opdracht is sprake wanneer FAB 21 aan Opdrachtgever kenbaar
maakt dat de Opdracht is voltooid en Opdrachtgever dit aanvaard. FAB 21 maakt dit kenbaar aan
Opdrachtgever door het versturen van (laatste) de factuur van de Opdracht. Opdrachtgever wordt
verondersteld de (gedeeltelijke) oplevering van het Project te hebben aanvaard na betaling van de
relevante factuur.
Artikel 5 Inschakelen van derden
5.1

Het is FAB 21 toegestaan bij de uitvoering van de Opdracht derde partijen in te schakelen.

Artikel 6 Honoraria, bureaukosten, kosten van derden
6.1 De honorering van FAB 21 kan als volgt worden overeengekomen als opgenomen in de Opdracht:
-

volgens een percentage van de uiteindelijke bouw- en inrichtingssom, vermeerderd met in
rekening gebracht bouwkundig Meerwerk van de respectievelijke aannemer(s); of
- op basis van een van te voren vastgesteld uurtarief; of
-

door een vaste vergoeding af te spreken.

6.2
De in lid 1 bedoelde honorering is exclusief bureaukosten, reis- en verblijfkosten, lichtdruken plotkosten, kosten van adviseurs, kosten voor het (doen) houden van toezicht op de uitvoering van
de bouw, kosten van revisie tekeningen, kosten van het (doen) opmeten en het in tekening brengen
van bestaande toestanden. Deze kosten worden afzonderlijk zo veel mogelijk gespecificeerd aan de
Opdrachtgever in rekening gebracht.
6.3
Een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren ten tijde van
het aanvaarden van de Opdracht. Indien FAB 21op verzoek van de Opdrachtgever een begroting
voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben.
Desgewenst kan FAB 21 namens de Opdrachtgever offertes aanvragen.
Artikel 7 Honorarium bij Meerwerk
7.1
De Opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor Meerwerk in het kader
van de Opdracht die FAB 21 verricht ten gevolge van onder meer, doch niet uitsluitend:
(a) gewijzigd (overheids)voorschrift beëindigen of overheidsbeschikkingen;
(b)

wijzigingen in het ontwerp en/of specificaties van de Opdracht op verzoek van de Opdrachtgever,
nadat het ontwerp en de specificaties zijn vastgesteld of goedgekeurd;

(c)

het feit dat verstrekte informatie door Opdrachtgever of een door hem ingeschakelde derde niet
overeenstemt met de werkelijkheid;

(d)

vertragingen of onderbrekingen van de werkzaamheden voor zover deze zijn te wijten aan
Opdrachtgever en/of door hem ingeschakelde derden.

7.2
FAB 21 informeert de Opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende
werkzaamheden en de kosten hiervan, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het
verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.
Artikel 8 Betalingstermijn, rente en buitengerechtelijke kosten
8.1
De declaraties van FAB 21 dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de declaratiedatum te zijn
voldaan door overboeking op een door FAB 21 aangewezen bank-of girorekening.
8.2
Opdrachtgever moet klachten over de declaratie, op straffe van verval van alle rechten,
binnen de betalingstermijn van 14 dagen schriftelijk bij FAB 21 hebben ingediend.
8.3
Wanneer Opdrachtgever de declaratie niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde
betalingstermijn heeft voldaan, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn.
8.4
Indien de Opdrachtgever in verzuim is, dan is Opdrachtgever welke handelt in het kader
van de uitoefening van beroep of bedrijf de wettelijke handelsrente krachtens artikel 6:119a BW
verschuldigd aan FAB 21, althans wettelijke rente krachtens artikel 6:119 BW indien Opdrachtgever
niet handelt in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf, met ingang van de dag vanaf het
verstrijken van de betalingstermijn tot en met de dag der algehele voldoening.
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8.5
Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling op te schorten dan wel te verrekenen met enig
aan FAB 21 verschuldigd bedrag.
8.6
Opdrachtgever is gehouden de buitengerechtelijke kosten te voldoen aan FAB 21, welke kosten
worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (BIK).
8.7
Elke betaling strekt steeds ter voldoening van in de eerste plaats van rente en kosten en in
de tweede plaats van de oudste nog openstaande declaratie, ongeacht of de Opdrachtgever bij de
betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op de openstaande declaratie.
8.8
Alle vorderingen van FAB 21 worden terstond opeisbaar wanneer de Op drachtgever om
surseance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Faillissementswet (Fw)
heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in
betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Ditzelfde geldt indien de Opdrachtgever zijn bedrijf
in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging
en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.
Artikel 9 Duur en beëindiging
9.1

De Overeenkomst is aangegaan voor de duur van de Opdracht.

9.2
De Overeenkomst kan door elk der partijen tussentijds eenzijdig worden opgezegd met
inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden zonder dat sprake is van een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst van een der partijen. Deze
opzegging dient plaats te vinden per aangetekend schrijven onder vermelding van de reden van
opzegging.
9.3
Bij tussentijds beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtgever zonder dat sprake is
van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door FAB 21, alsmede bij
tussentijdse beëindiging door FAB 21 wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van
Opdrachtgever van zijn verplichtingen, heeft FAB 21 recht op een redelijke vergoeding als berekend
naar de tabel als hieronder weergegeven, alsmede op vergoeding van alle gemaakte en nog te maken
kosten, voorvloeiend uit de verplichtingen die FAB 21 ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan
in het kader van de Opdracht:
Voltooiing Opdracht
Verschuldigd
Verschuldigd percentage
percentage
van
van
overeengekomen
overeengekomen
percentage/som van de
vaste vergoeding
uiteindelijke
bouwen
inrichtingssom
25 %
40 %
40 %
50 %
70 %
70 %
75 %
90 %
90 %
Indien FAB 21 werkzaamheden verricht op basis van een vastgesteld uurtarief, is Opdrachtgever
bovenop het aantal gewerkte uren maal het uurtarief gehouden een percentage van 25 % van het
aantal gewerkte uren maal het uurtarief te voldoen wegens het vroegtijdig beëindigen van de
Opdracht.
9.4
De Opdrachtgever wordt geacht in ieder geval, maar niet uitsluitend, te zijn tekortgekomen
in haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst als bedoeld in het tweede lid van dit artikel,
indien:
- Opdrachtgever nalaat enige onbetwiste betalingsverplichting aan FAB 21 na te komen, een en
ander ongeacht of de tekortkoming Opdrachtgever kan worden toegerekend; of
Opdrachtgever schade berokkent aan de belangen of de reputatie van FAB 21 of van haar
werk; of
- Opdrachtgever inbreuk maakt of dreigt te maken op enige Intellectuele Eigendomsrechten van
FAB 21 als omschreven in artikel 12 van deze algemene voorwaarden.
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9.5
Na het eindigen van de Overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, zal noch
opdrachtgever noch het personeel van Opdrachtgever zal gerechtigd zijn tot enige compensatie voor
goodwill, verlies aan inkomsten of enige andere vorm van schade die samenhangt met de expiratie
of beëindiging van de Overeenkomst.
Artikel 10 Vertraging in de uitvoering van de Opdracht
10.1 Indien de vervulling van

de Opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die zijn
toe te rekenen aan Opdrachtgever en/of door hem ingeschakelde derden, dan is Opdrachtgever
verplicht de met de vertraging of onderbreking samenhangende kosten te vergoeden aan FAB 21. Voor
zover mogelijk zal FAB 21 de Opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit
met zich meebrengt.
Artikel 11 Afwijkingen van ontwerp
Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van FAB 21 en anderzijds
het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of
ontbinding van de Overeenkomst. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in
redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp,
worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
11.1

Artikel 12 Intellectuele Eigendomsrechten
12.1
Opdrachtgever erkent uitdrukkelijk de exclusieve rechten van FAB 21 die rusten op, vervat
zijn in of voortvloeien uit alle geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, handelsnamen,
domeinnamen, goodwill, tekeningen, uitvindingen, mallen, schetsen, ramingen, bestekken,
begrotingen, rapporten, modellen en alle andere werken en bescheiden, de in het eerste lid van
artikel 13 genoemde informatie daaronder inbegrepen, al dan niet tot stand gebracht in het kader
van de Opdracht, in eigendom van FAB 21 (hierna aangeduid als: “Intellectuele Eigendomsrechten”).
FAB 21 wordt aangemerkt als respectievelijk maker, ontwerper of uitvinder van de in het kader van
de Opdracht tot stand gebrachte werken, modellen of vindingen en alle in de toekomst tot stand te
brengen werken, modellen of vindingen. FAB 21 heeft daarom het exclusieve recht een octrooi, merk
of model aan te vragen in verband met deze werken, modellen en/of vindingen. Opdrachtgever
draagt Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Opdracht ten behoeve van het Project
nu voor alsdan over aan FAB 21 en zal op eerste verzoek van FAB 21 eventueel voor de overdracht
benodigde aanvullende handelingen verrichten. Voor de (overdracht van) Intellectuele
Eigendomsrechten is FAB 21 geen vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd.
12.2
De Intellectuele Eigendomsrechten als genoemd in het eerste lid van dit artikel berusten en
blijven berusten bij FAB 21 bij de uitvoering van de Opdracht en daarna.
12.3
FAB 21 heeft het recht op haar website en anderszins te verwijzen naar haar Intellectuele
Eigendomsrechten en de Opdracht, alsmede het recht om van Opdrachtgever te verlangen dat hij
FAB 21 vermeld als maker c.q. ontwerper van de Opdracht/het Project.
12.4
FAB 21 heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking,
openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere
afbeeldingen van zijn ontwerp, zoals bedoelt in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake
tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter
beschikking zijn gesteld.
12.5
Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van FAB
21, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
FAB 21.
12.6
FAB 21 is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van een inbreuk
op Intellectuele Eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever staat ervoor in dat de door FAB 21
aan Opdrachtgever te leveren zaken en te verrichten werkzaamheden geen inbreuk maken op rechten
van derden, waaronder ook rechten van Intellectuele Eigendom, en vrijwaart FAB 21 tegen alle
aanspraken uit dien hoofde. Opdrachtgever vergoedt FAB 21 alle schade, die het gevolg is van enige
inbreuk.
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Artikel 13 Geheimhouding
13.1
Alle door of uit naam van FAB 21 aan Opdrachtgever verstrekte informatie (waaronder
aanbiedingen, instructies, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, rapportages, modellen,
begrotingen, ramingen en knowhow) van welke aard en in welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en
zullen niet door Opdrachtgever worden gebruikt voor enig ander doel dan ter uitvoering van de
Opdracht.
13.2
De in het eerste lid van dit artikel genoemde informatie zal door Opdrachtgever niet openbaar
worden gemaakt of worden vermenigvuldigd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
FAB 21.
13.3
Opdrachtgever zal de in het eerste lid van dit artikel genoemde informatie niet verstrekken
aan derden, waaronder, maar niet beperkt tot aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, klanten
etc., met uitzondering van werknemers of adviseurs die zonder kennisneming van die informatie niet
in staat zullen zijn hun taken te vervullen. Opdrachtgever ziet erop toe dat dergelijke personen met
wie de in het eerste lid van dit artikel genoemde informatie wordt gedeeld de bepalingen van dit artikel
naleven. Opdrachtgever vrijwaart FAB 21 voor door FAB 21 geleden schade veroorzaakt door een
inbreuk op die bepalingen door dergelijke personen.
13.4
Opdrachtgever dient de in het eerste lid van dit artikel genoemde informatie op eerste
verzoek, binnen een door FAB 21 gestelde termijn, naar keuze van FAB 21, te retourneren of
vernietigen.
13.5
Indien Opdrachtgever een van de in het eerste lid tot en met vierde lid van dit artikel
genoemde verplichtingen schendt, is Opdrachtgever per overtreding een onmiddellijk opeisbare boete
verschuldigd van € 1.000 voor iedere overtreding te vermeerderen met € 500 voor iedere dag (een
gedeelte van een dag als een gehele dag begrepen) dat de overtreding voortduurt. Dit laat onverlet
de wettelijke verplichting voor Opdrachtgever om FAB 21 schadeloos te stellen voor enige schade
bovenop de bedongen boete en onverminderd het recht van FAB 21 nakoming te vorderen.
13.6
De verplichtingen als opgenomen in dit artikel blijven van kracht ook na beëindiging van de
Overeenkomst of Opdracht, zolang als dat de in het eerste lid van dit artikel genoemde informatie
commerciële waarde heeft.
Artikel 14 Aansprakelijkheid
14.1
Indien bepaalde onderdelen van de Opdracht, waaronder constructieve en installatie
adviezen, door derden worden vervuld, is FAB 21 voor deze onderdelen en voor het handelen van
deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig door
Opdrachtgever te worden aangesproken. Wanneer bij de uitvoering van de Opdracht FAB 21
volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden
betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de Opdrachtgever, dan
gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de
toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de Opdrachtgever.
14.2
Indien het ontwerp van FAB 21 niet kan worden uitgevoerd voor de geraamde bouwsom en
deze omstandigheid te wijten is aan FAB 21, dan is FAB 21 slechts gehouden zijn ontwerp te herzien
zonder dat hij aansprakelijk is voor eventuele extra kosten. De kosten van herziening van het
ontwerp komen in dat geval voor rekening van FAB 21.
14.3
FAB 21 is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen
en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen. FAB 21 is niet
aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat FAB 21 is uitgegaan van door of
namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
14.4
FAB 21 sluit ter zake van zijn aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. Op verzoek van de Opdrachtgever legt FAB 21 de
bescheiden over, waaruit blijkt dat hij aan de verzekeringsplicht heeft voldaan.
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14.5
De verplichting van FAB 21 tot het vergoeden van schade op grond van welke grondslag
ook, is beperkt tot die schade waartegen FAB 21 uit hoofde van een door of ten behoeve van haar
gesloten verzekering is verzekerd. De omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het
bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald in voorkomend geval.
14.6
Indien FAB 21 om welke reden dan ook geen beroep toekomt op lid 5 van dit artikel, is de
verplichting tot het vergoeden van schade op welke grond dan ook, beperkt tot maximaal de
factuurwaarde van de door FAB 21 aan Opdrachtgever verzonden een door Opdrachtgever betaalde
declaraties (exclusief BTW).
14.7
FAB 21 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van de Opdrachtgever of derden,
waaronder:
-

gevolgschade en bedrijfsschade. Daaronder wordt onder meer verstaan stagnatieschade,
productieverlies, gederfde winst, boetes, transportkosten en reis- en verblijfkosten, alsmede
alle door Opdrachtgever geleden en te lijden schade als gevolg van bedorven
consumptiemiddelen;

-

Opzichtschade. Daaronder wordt onder meer verstaan schade die door of tijdens de
uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken
die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt;

-

schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet
leidinggevende ondergeschikten van FAB 21. Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen
deze schades verzekeren.

14.8
De Opdrachtgever vrijwaart FAB 21 voor alle aanspraken van derden ter zake van door
deze derden eventueel te lijden of geleden schade in verband met de door FAB 21 geleverde zaken.
14.9
Elke vordering tot schadevergoeding wegens een gebrek in de prestatie vervalt, indien
Opdrachtgever niet binnen 30 dagen nadat hij de schade of het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs
had behoren te ontdekken, de schade of het gebrek schriftelijk aan FAB 21 kenbaar heeft gemaakt.
14.10
In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen een jaar
na het schriftelijk melden van de klacht, in rechte aanhangig is gemaakt.
14.11
FAB 21 is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of
namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door FAB 21 zijn
geïntroduceerd. De Opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. FAB 21 kan hierbij
desgevraagd assistentie verlenen.
Artikel 15 Overmacht
15.1
Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van een verplichting uit
hoofde van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk maakt, welke oorzaak niet aan FAB 21
kan worden toegerekend. Onder overmacht aan de zijde van FAB 21 wordt mede, doch niet
uitsluitend begre pen: de omstandigheid dat door FAB 21 ingeschakelde derden ten behoeve van
de uitvoering van de Opdracht zoals leveranciers of andere partijen waarvan FAB 21 afhankelijk is,
niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, alsmede boycot, bedrijfsstoring, epidemieën/ enof pandemieën, import- of handelsbeperkingen, storingen in het verkeer of transport, brand,
stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie,
stakingen of werkonderbrekingen terrorisme, natuurgeweld, en overigens alle omstandigheden,
waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de Overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid
niet van FAB 21 kan worden verlangd, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, de
omstandigheid waarin medewerkers van FAB 21 geestelijk of lichamelijk verhinderd zijn de Opdracht
naar behoren te vervullen.
15.2
Ingeval van overmacht heeft FAB 21 het recht om haar verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht
langer dan een maand voortduurt of blijkt dat nakoming blijvend onmogelijk is, zijn beide partijen
bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.
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15.3
FAB 21 heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
overmacht veroorzaakt eerst pas intreedt nadat FAB 21 zijn verbintenis had moeten nakomen.
15.4
Indien FAB 21 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan, of slechts beperkt aan haar verplichtingen kan voldoen, is FAB 21 gerechtigd dit deel
afzonderlijk te declareren en is de Opdrachtgever gehouden aan deze declaratie te voldoen.

Artikel 16 Ontbinding
16.1
Indien na het sluiten van de Overeenkomst aan FAB 21 omstandigheden ter kennis
komen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal
voldoen, is FAB 21 gerechtigd de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de
Opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens
verplichtingen binnen een redelijke termijn.
16.2
Onverminderd de aan FAB 21 verder toekomende rechten en het elders in deze
voorwaarden bepaalde, kan FAB 21 de Overeenkomst ontbinden, zonder dat enige
ingebrekestelling zal zijn vereist, in geval de Opdrachtgever met de voldoening van zijn
betalingsverplichting in verzuim is of in gebreke blijft, de Opdrachtgever surséance van betaling
aanvraagt of zijn faillissement wordt aangevraagd, de Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn
vermogen en/of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien op enig onderdeel van zijn
bezittingen en/of vermogen beslag wordt gelegd, of in geval de Opdrachtgever zijn bedrijf verkoopt
of liquideert of, indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, deze komt te overlijden.
Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
17.1
Op alle door FAB 21 gedane aanbiedingen aan en gesloten overeenkomsten met
Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
17.2

Het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing op de Overeenkomst.

17.3
De rechter te Den Haag (Nederland) is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle
geschillen die in verband met de Overeenkomst en Opdracht tussen FAB 21 en Opdrachtgever
ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen en die niet in
der minne kunnen worden geschikt.
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