Algemene
leveringsen
betalingsvoorwaarden
Art.1 Aanbiedingen en bevestiging.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en leveringen. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de verkoop, levering en pIaatsing van materialen in het kader van de overeenkomst tot aanneming
van werk.
Art.2
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van kopers en/of opdrachtgevers zijn niet van toepassing, tenzij wijschriftelijk anders verklaren.
Art.3
AI onze aanbiedingen, prijsopgaven, offertes e.d. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle offe rtes zijn gebaseerd op uitvoering in normale werktijd en op de op het tijdstip van bediening der offerte
geldende lonen, sociale lasten, materialen en vervoer. Alle offertes zijn gebaseerd op de gegevens die de opdrachtgever heeft verstrekt dan wel heeft doen verstrekken. Indien bijzondere eisen aan de vloer of de vloerbedekking
worden gesteld zoals het gebruik van rolstoelen, chemische inwerkingen, ongewoon hoge tenmperaturten, hoge belastingen e.d., dan moeten deze eisen schriftelijk door de opdrachtgever worden medegedeeld. Indien de door de
opdrachtgever verstrekte maten of tekeningen onjuist blijken te zijn, of bij gebreke van voldoende peilmaten voor het aanbren gen van de vloer, komen alle daaruit ontstane schaden en extra kosten voor diens rekening. Alle
maatvoeringen gelden de ruwbouwmaten, vermeerderd met drempels en nissen. Voor kolommen, pilasters, in- of voorsprongen enz. Met een oppervlakte van een m2 of minder per stuk, wordt in verband met snijverlies en
meerwerk niets in mindering gebracht. Snijwerk en trappen, randen, banden, ribben, dilitaties en goten e.d. zijn nimmer in de offerte begrepen, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. Bij uitvoering van het werk in het
winterseizoen komen de kosten van voorzieningen voor vorstvrij doorwerken voor rekening van de opdrachtgever. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor eventuele schade, voortvloeiend uit de gesteldheid van het w erkterrein
en/of heersende weersomstandigheden.
Art.4 Totstandkoming van de overeenkomst.
Indien door ons een vrijblijvende offerte is uitgebracht komt de overeenkomst tot stand na ontvangst van een schriftelijk of mondeling bericht van de opdrachtgever w aarmede deze zich met de offerte akkoord verklaart. Indien
zodanige schriftelijke bevestiging van ons achterwege blijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen, 8 dagen na ontvangst van het bericht van aanvaarding der offerte van de zijde d er opdrachtgever indien door
ons een bindende offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand op de dag van ontvangst van he t schriftelijk of mondeling bericht van de opdrachtgever, waarmede deze verklaart de offerte te aanvaarden en de opdracht
te verstrekken. Indien door ons geen offerte is gedaan, komt de overeenkomst tot stand zodra wij de opdracht schriftelijk
aanvaarden.
Art.5 Prijzen.
De prijzen vermeld in de aanbiedingen en de opdrachten zijn excl. B.T.W. De door ons vermelde prijzen kunnen, ook na de totst andkoming van de overeenkomst. tussentijds verhoogd worden. Indien tot aan de dag van levering
enige verhoging van prijsbepalende factoren plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld verhoging van lonen, sociale lasten, belastingen, materiaalprijzen, v rachtprijzen, verzekeringspremies, dan is de opdrachtgever gehouden de daaruit
voortvloeiende kosten aan ons boven de aannemingssom te vergoeden. Indien wij en of onze opdrachtgever de prijsverhoging wensen te verrekenen naar de maatstaven van een risico re geling, dient terstond bij het aanvaarden
c.q. verstrekken van de opdracht te worden overeengekomen welke risico· regeling van toe passing zal zijn en welk percentage het loonbestanddeel uitmaakt. Indien het percentage van het loonbestanddeel niet tevoren is
overeengekomen, geldt hiervoor het door ons vastgestelde gemiddelde van 60%. Onverminderd het hiervoren gestelde hebben wij h et recht ieder factuurbedrag te verhogen met 2%, onder motto “kredietbeperking”, het aldus
berekende bedrag kan uitsluitend in mindering worden gebracht indien binnen veertien dagen na datum factuur wordt betaald. In dien tijdens de uitvoering van het werk in onroerende staat mocht blijken dat de door ons te
leggen vloeren,om welke reden dan ook, moeten worden gemaakt tot een grotere dikte dan bij de aanvaarding van de opdracht was te voorzien, zullen wij de daardoor veroorzaakte kosten afzonderlijk boven de overeengekomen
prijs in rekening mogen brengen.
Art.6 Bestek.
Alle terzake door ons verstrekte bescheiden, in het bijzonder tekeningen, plannen en werkomschrijvingen, blijven ons eigendom en dienen op eerste aanvraag aan ons te worden geretourneerd, terwijl noch deze bescheiden noch
de daarin voorkomende gegevens zonder onze schriftelijke toestemming mogen worden gekopieerd en/of ter beschikking worden ges teld aan derden.
Art.7 In de overeengekomen prijs is begrepen al hetgeen vermeld staat in de overeenkomst behorende bestekken en voorwaarden etc., alsmede tekeningen en overige stukken ter zake doende. Ontbreken laatstgenoemde s tukken
dan worden aard en omvang zo nauwkeurig mogelijk omschreven in de schriftelijke door MONO Vloeren B.V. en/of verkoper op te stellen opdrachtbevestiging.
Art.8 Wijzigingen.
Alle wijzigingen na het sluiten van de overeenkomst, hetzij door bijzondere opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijzigingen van de te vervaardigen werkzaamheden of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens
niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de verrichten werkzaamheden, behoren wanneer daaruit meerdere kosten ont staan beschouwd te worden als meerwerk en voor zover daaruit mindere kosten ontstaan als
minderwerk. Meer- en minderwerk zullen naar billijkheid worden verrekend met de betaling van de hoofdsom, respectievelijk de laatste termijn daarvan.
Art.9 Hoofdelijk aansprakelijkheid bij meerdere kopers of opdrachtgevers. Indien de overeenkomst wordt aangegaan met twee of meerd ere kopers of opdrachtgevers zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige
nakoming van de door hen gesloten overeenkomst.
Art.10 Prijsbepalingen.
Alle, met betrekking tot de overeenkomst verschuldigde vracht, in· en uitvoerrechten, stations-, opslag-, lossings-, bewakings- en inklaringskosten, belastingen of andere heffingen komen ten laste van de opdrachtgever of koper.
Wanneer door de opdrachtgever of koper te behoeve van het uitvoeren van de opdracht materialen en/of grondstoffen ter besch ikking worden gesteld, hebben wij het recht in de aanneemsom te berekenen, respectievelijk in zijn
prijsberekening op te nemen een maximum van 10% van de kostprijs van door de opdrachtgever geleverde materialen en/of grond stoffen.
Art.11 Levering.
Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud zoals omschreven is in artikel 15. Opleveringstermijnen gelden slechts, indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. De opleveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de
dag dat alle gegevens, nodig voor de uitvoering van de opdracht in het bezit zijn van ons, doch niet eerder dan dat de overeenkomst tot stand is geko men. Overschrijding van de overeengekomen opleveringstermijn, in dagen
uitgedrukt, met minder dan 10% met een minimum van 2 dagen, zal nimmer aanleiding geven tot het toekennen van schadevergoeding, hoe ook genoemd of in welke vorm ook, op weigering van be taling. Onder oplevering
wordt in dit verband verstaan het feitelijk in het werk brengen van de materialen en het feitelijk beëindi gen van het werk. Levering vindt plaats doordat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
Art.12 Uitvoeringsbepalingen.
Lid 1: Indien niet uitdrukkelijk anders vermeld moeten de werken van MONO Vloeren B.V. worden uitgevoerd in een gesloten vertrek, met waterdicht dak, waarbij de hemelwaterafvoeren dienen te zijn afgesloten. De werken
dienen beschermd te zijn tegen alle invloeden die het verharden van het beton nadelig kunnen beïnvloeden.
Lid 2: Het polijstwerk wordt ‘s nachts voortgezet. De koper zal er zich van vergewissen dat het werk niet wordt stilgelegd als gevolg van geluidsoverlast, ‘s nach ts t.g.v. het geluid van de motoren van MONO Vloeren B.V.
Lid 3: MONO Vloeren B.V. moet gratis de beschikking hebben over stroom om ‘s nachts te kunnen werken. (7 Amp./220 V per 220 m2 oppervlak).
Lid 4: Behoudens een uitdrukkelijke bepaling, is het gereed maken van de ondergrond, nooit voor rekening van MONO Vloeren B.V .. MONO Vloeren B.V. neemt noch de verantwoordelijkheid, noch de gevolgen ervan op zich.
Lid 5: MONO Vloeren B.V. verzorgt zelf het transport van haar materialen en materiaal wanneer het werk uitgevoerd wordt op de begane grond. een hefwerktuig zal MONO Vloeren B.V. gratis ter beschikking worden gesteld
voor verticaal transport.
Lid 6: De platen, sparingen, putten, goten, kozijnen en dorpels zullen voorafgaand aan de werkzaamheden van MONO Vloeren B.V. door de koper op hoogte gebracht en verankerd worden. Het referentieniveau zal tevens gemerkt
zijn op de kolommen en de muren. Het beschermen van de wanden, deuren en ramen tegen het spatten van specie zal door de koper voorafgaande aan de werkz aamheden van MONO Vloeren B.V. uitgevoerd worden.
Lid 7: De vlakheid van de vloer van MONO Vloeren B.V. voldoet aan de tolerantie d ie door het NEN 2747

toegestaan is. Bij een vloer met een helling kan het afstromen van het water slechts gewaarborgd worden indien de hellingen m eer dan 15 mm/m bedragen. In het geval waarin de hoofdaannemer zelf het beton stort, zal dit op
het juiste niveau afgerijd worden. Er zal toegezien worden dat een normale constante consistentie wordt gehandhaafd, terwijl een snelle en aanhoudende uitvoering dient te worden gewaarborgd, zodat de verhardingstijd constant
is en op de aansluitingen geen scheuren voorkomen. De aansluitingsvoegen zullen rechtlijnig glad en op het niveau van het afgewerkte oppervlak worden aangebracht.
Lid 8: Wanneer MONO Vloeren B.V. zelf de gehele vloer uitvoert, zullen de materialen zo dicht mogelijk bij de werkplaats en i n het gevraagde tempo geleverd worden. De samenstelling van het beton kan moeten worden
aangepast afhankelijk van de eisen van het werk van MONO Vloeren B.V. en van de weersomstandigheden zonder wijziging van de p rijs van MONO Vloeren B.V..

Lid 9: De koper verleent MONO Vloeren B.V. toestemming inlichtingen in te winnen bij zijn leveranciers over de gelverde hoeveelheden.
Lid 10: Voor het zagen van de voegen zal MONO Vloeren B.V. gratis de beschikking krijgen over een wateraftappunt met stromend water. Het summiere verwijderen van het overtollige water zal door het personeel van MONO
Vloeren B.V. geschieden volgens daartoe beschikbare mogelijkheden, welke de koper MONO Vloeren B.V. van te voren dient aan te geven.
Lid 11: Het aanbrengen van krimpvoegen met het oog op het verminderen van de risico’s van de scheurvorming. wordt over het algemeen uitgevoerd op een maximum diepte van een derde van de dikte van de vloer d.m.v. zagen.
Het oppervlak van de dilitatie eenheden tussen de voegen bedraagt ongeveer 30 m2 . Behoude ns uitdrukkelijk het tegenovergestelde is vermeld, blijven deze voegen open.
Lid 12: In geval waarin de vloer hechtend op een reeds bestaande betonnen ondervloer moet worden uitgevoerd., zal deze laatst e door toedoen van de koper gereinigd en vooraf nat gehouden worden en in sommige gevallen
opgeruwd, dit alles ten genoegen van MONO Vloeren B.V..
Lid 13: Veranderingen in kleur van het cement en van toegevoegde pigmenten kunnen ertoe leiden dat er kleurafwijkingen in de vloer voorkomen.
Lid 14: Op de afgewerkte vloer verstuift MONO Vloeren B.V. een curing compound ter bevordering van een volledige hydratatie van het cement. Na een bepaalde tijd droogt dit curing compound op en wordt dit door het verkeer
en het onderhoud verwijderd. Het aanzicht van de vloerplaat wordt pas homogeen na de volledige verwijdering van de curing compound en een juist onderhoud dat voldoende lang geduurd heeft. In het algemeen dient te worden
benadrukt dat MONO Vloeren B.V. industriele vloeren vervaardigd. Hoewel de technische kwalit eit van de vloeren van MONO Vloeren B.V. groot is, kan niet verwacht worden dat ze estetisch kunnen worden vergeleken met
sommige vloerbedekkingen. De vloer zal pas belast worden na de verkregen toestemming van de constructeur en door deze verantw oordelijke persoon aangegeven soorten toeslag producten en cement, zal door de technische
dienst van MONO Vloeren B.V. goedgekeurd worden.
Lid 15: Het belangrijkste streven van MONO Vloeren B.V. is om een geslaagde vloer aan de koper af te leveren. Dit zal pas het geval zijn indien aan alle voorwaarden voldaan wordt. en omstandigheden optimaal zijn.Wanneer de
koper MONO Vloeren B.V.. derhalve zou vragen haar werken uit te voeren terwijl aan een van deze voorwaarden niet voldaan is, zou de koper zich per definitie verantwoordelîjk moeten stellen voor de kwaliteit van de vloer
alsmede met de aanvullende lasten die uit het besluit van de koper zouden kunnen voortvloeien.
Art.13 Extra kosten.
Alle extra kosten worden aan de koper of opdrachtgever in rekening gebracht:
A. Kosten van vergeefse reizen en andere kosten, veroorzaakt doordat met de uitvoering van het werk niet op de afgesproken da tum begonnen kan worden of doordat het werk niet geregeld of zonder onderbreking kun worden
uitgevoerd al dan niet als gevolg van bouwkundige omstandigheden die niet aan ons te wijten zijn;
B. Alle kosten veroorzaakt doordat de door of vanwege de opdrachtgever of koper verstrekte gegevens onjuist blijken te zijn;
C. Kosten veroorzaakt doordat de opdrachtgever niet de medewerking dan ons verleent die hij redelijkerwijze dient te verlenen.
Art.14 Overmacht.
In geval wij door overmacht verhinderd zijn de uitvoering van de werkzaamheden te verrichten, zullen wij het recht hebben de leveringstermijn te verlengen zolang als de overmachttoestand ons de uitvoering onmogelijk maakt,
onverminderd zijn bevoegdheid de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Onder overmacht wordt ten deze ond er meer verstaan: feiten en omstandigheden die de nakoming van de oplevering verhinderen
en niet te wijten zijn aan onze schuld, noch krachtens de wet of in omstandigheden of reden dan ook de leverancier of fabrikan t bij wie de betreffende goederen zijn besteld, deze niet of niet-tijdig aan ons hebben geleverd, dan
wel om welke reden dan ook de betreffende overeenkomst is geannuleerd. Indien wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan. zijn wij gerechtigd de reeds geleverde goederen en
de reeds verrichte werkzaamheden afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden aan deze factuur te voldoen, alsof het een zelfstandige transactie betrof.
Art.15 Eigendomsvoorbehoud.
Na levering blijven de nog niet verwerkte of aan derde doorgeleverde materialen. waar deze zich ook mochten bevinden, eige ndom van ons en wordt de opdrachtgever of koper geacht de materialen voor ons te houden, zolang
hij niet geheel heeft volddan aan zijn betalingsverplichtingen jegens ons uit hoofde van welke overeenkomst dan ook, waaronde r begrepen de betaling van interest en kosten zoals in artikel 21 nader is omschreven. De opdrachtgever
is vóór genoemde algehele betaling niet bevoegd de materialen geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of in eigendom o ver te dragen anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijfsvoering en/of de normale bestemming
der materialen, waaronder echter niet valt de levering der materialen aan een derde door aanvoer op het terrein van deze derd e. In geval van het niet geheel of gedeeltelijk nakomen van betalingsverplichtingen door de
opdrachtgever zijn wij zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de nog onverwerkte materialen terug te nemen, in welk geval de overereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst eenzijdig kan worden ontbonden.
Art.16 Ontbinding.
De overeenkomst kan door ons met recht op schadevergoeding worden ontbonden als blijkt, dat de opdrachtgever de door hem te verstrekken gegevens. situaties en beperkingen niet heeft verstrekt, of geheel of gedeeltelijk
onjuist heeft verstrekt, welke gegevens, situaties en/of beperkingen essentieel kunnen zijn voor de gesloten overeenkomst, tenzij de opdrachtgever zich schriftelijk akkoord verklaart de hieruit voortvloeiende kosten te voldoen.
zulks met in acht neming met het in artikel 13 hier omtrent bepaalde.
Art.17 Kredietwaardig.
Indien wij een opdracht en/of bestelling geheel of gedeeltelijk in nota hebben genomen is opdrachtgever verplicht welke verplic hting integrerend deel van de overeenkomst vormt - ons desgevraagd ten bewijze van zijn
kredietwaardigheid hetzij vóór, hetzij tijdens, hetzij na de uitvoering en/of levering, zekerheden te stellen ten behoeve van al zijn verplichtingen en wel naar genoege n van ons door middel van: storting in contanten, verlening
van bankgarantie, cessie, pandgeving, hypothecaire inschrijving of eigendomsoverdracht: Indien de opdrachtgever hiermede in gebreke blijft, zijn wij niet gehouden tot uitvoering en/of levering of verdere uitvoering en/of levering
onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
Art.18 Garantie.
Voor de goede uitvoering van een aangenomen werk ten opzichte van constructie, materialen en bewerkingen staan wij in. Gebreken, ontstaan door normale slijtage , onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundige of onjuist
onderhoud of die zich voordoen naar wijzigingen en/of reparaties door of namens de opdrachtgever zelf of door derden, blijven buiten de garantietermijn. De garantie geldt slechts indien de opdrac htgever aan al zijn verplichtingen,
uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende, heeft voldaan jegens ons.
Art.19 Uitgesloten aansprakelijkheid.
Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige beschadiging of waardevermindering, opgelopen aan materialen of aan het bouwwerk zel f, ten gevolge van diefstal of andersoortige vermissing. Wij zijn eveneens niet aansprakelijk voor
schade, die door of tijdens de uitvoering van werk of de verwerking van geleverde materialen in percelen van opdrachtgever, koper of derden , of in open lucht wordt toegebracht aan goederen waaraan wordt gewerkt, of aan
goederen welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt.
Art.
20 Reclames.
Alle op de overeenkomst betrekking hebbende reclames kunnen slechts door ons worden geaccepteerd, mits deze schriftelijk en a angetekend bij ons zijn ingediend, uiterlijk binnen 30 dagen na levering. Reclames tegen gezonden
nota’s worden slechts geaccepteerd mits deze schriftelijk en aangetekend bij ons worden ingediend, uiterlijk binnen 8 dagen n a factuurdatum. Het bewijs van tijdige reclame berust bij de opdrachtgever benevens het bewijs van
gebruik van ondeugdelijke materialen en/of constructie. Eventuele verzendkosten zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. Bij door of namens de opdrachtgever bewezen gegrond verklaarde reclame kunnen wij naar
ons eigen oordeel de materialen en/of de constructie remplaceren of bij herstel door derden crediteren tot ten hoogste het bedrag waarvoor wij (hadden) kunnen remplaceren. Reclamant doet verder afstand van alle rechten van
schadevergoedingen, interest etc. die mogelijk voort kunnen vloeien uit enig bewezen recl ame. Reclames schorten de betalingsverplichting niet op.

Art.
21 Betaling.
Betaling dient te geschieden à contant of binnen 30 dagen na levering van de goederen of oplevering van het werk, zonder kort ing of compensatie. Bij overschrijding van de bovengenoemde betalingstermijn is de opdrachtgever
van rechtswegen jegens ons in gebreke, in welk geval wij gerechtigd zullen zijn de betreffende overeenkomst ontbonden te verk laren, onverminderd ons recht op schadevergoeding. In geval van niet-tijdige betaling zijn wij tevens
gerechtigd onze vordering te verhogen met een rentepercentage van 1% per maand, ingaande 30 dagen na opleveringsdatum. Alle k osten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de
door de opdrachtgever of koper verschuldigde en niet-tijdig betaalde aannemers/koopsom, gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever of koper; zij worden op minimaal 15% van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen
tenminste € 23,00 bedragen.
Art.
22 Toepasselijk recht.
Op elke overeenkomst en/of koop, voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing.
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