
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING 
 

ARTIKEL 1 DEFINITIES 

1. Boten Stalling Westland B.V. wordt in deze voorwaarden aangeduid als “de dienstverlener” 
2. De wederpartij van “de dienstverlener” wordt in in deze algemene voorwaarden aangeduid als 

“opdrachtgever”. 
3. “Partijen” zijn opdrachtgever en dienstverlener samen. 
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen 

ARTIKEL 2 toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn  van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bemiddelingen, werkzaamheden, 
overeenkomsten van leveringen en/of diensten alsmede verkopen door of namens dienstverlener. 

2. Deze voorwaarden zijn steeds van toepassing tenzij schriftelijk anders door partijen is overeen 
gekomen. 

3. Eventuele andere inkoop- of leveringsvoorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing en wordt 
niet aanvaardt door dienstverlener tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. 

4. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
5. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds een inspanningsverplichting en geen 

resultaatverplichting. 

ARTIKEL 3 betaling 

1. Alle facturen en andere declaraties van dienstverlener dienen binnen 14 dagen  na de factuurdatum in 
Euro’s betaald te zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt, dan wel dat op de 
factuur een andere betalingstermijn staat vermeld. 

2. De door of namens opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van alle 
mogelijke opgelopen rente en kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste (opeisbare) factuur die 
het langst openstaat ongeacht of opdrachtgever aangeeft dat voldoening op een andere factuur 
betrekking heeft. 

3. Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is opdrachtgever van 
rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is aan dienstverlener vanaf de 
vervaldatum van de factuur, de wettelijke (handels)rente verschuldigd, waarop een gedeelte van een 
maand voor gehele maand wordt gerekend. Daarnaast is dienstverlener gerechtigd de vordering ter 
incasso uit handen te geven. Alle met de incassering genoemde kosten, waaronder de gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten en de kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte 
vastgestelde kosten, zijn door opdrachtgever aan dienstverlener verschuldigd, waarvan de hoogte wordt 
bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met een minimum van € 500,— 

4. Reclames en andere klachten naar aanleiding van de hoogte of de wijze van totstandkoming van de 
facturen van dienstverlener dienen door opdrachtgever onmiddellijk, doch binnen veertien dagen na 
ontvangst van de factuur, schriftelijk ter kennis van dienstverlener te worden gebracht, onder 
nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. 

ARTIKEL 4 levering/transport 

1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, gaat het risico van verlies, beschadiging of anderszins van 
door dienstverlener geleverde goederen over op opdrachtgever op het moment dat dienstverlener de 
goederen ter beschikking stelt op de overeengekomen plaats van levering. 

2. Tenzij anders overeengekomen is het transport van de door dienstverlener te leveren goederen voor 
rekening en risico van opdrachtgever. Tenzij anders overeengekomen zijn de te vervoeren zaken niet 
verzekerd,  

ARTIKEL5 Garanties 

1. Indien een geleverde zaak niet aan de overeenkomst of aan de van toepassing zijnde wet- en 
regelgeving voldoet, zal dienstverlener, naar eigen keuze, de zaak vervangen, of de zaak naar beste 
vermogen herstellen,. Alle vervangen goederen worden eigendom van dienstverlener. 

2. De garantieverplichting vervalt indien fouten in de geleverde zaken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn 
van foutieve opslag door opdrachtgever, dan wel transport door opdrachtgever in of op een ondeugdelijk 
transportmiddel, onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door opdrachtgever, van buiten komende 
oorzaken zoals brand- of waterschade, het ontbreken van serienummers of indien opdrachtgever zonder 
toestemming van dienstverlener wijzigingen in de zaken, of in de onderdelen die door dienstverlener in 
het kader van onderhoud of garantie zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen. 



 

 

Bladzijde 2 vervolg 

3.  transportkosten zullen in de hierboven gevallen tegen de alsdan bij dienstverlener geldende tarieven 
aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

ARTIKEL6 aansprakelijkheid  

1. Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens opdrachtgever voor alle schade, uit 
welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals 
gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens opzet of grove schuld van bij dienstverlener werkzame 
werknemers en/of ingeschakelde hulppersonen. 

2. Indien en voor zover er enige aansprakelijkheid op dienstverlener rust, uit welke hoofde dan ook, is 
iedere aansprakelijkheid van dienstverlener beperkt tot maximaal het door opdrachtgever aan 
dienstverlener betaalde of te betalen factuurbedrag (exclusief BTW) van de geleverde 
goederen/diensten, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 

3.  Indien en voor zover er enige aansprakelijkheid op dienstverlener rust, uit welke hoofde dan ook, is 
iedere aansprakelijkheid van dienstverlener van bij dienstverlener werkzame personen en/of 
ingeschakelde hulppersonen, te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten 
aansprakelijkheidsverzekering uitkeert, verminderd met het eigen risico onder die verzekering. 

4. dienstverlener is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, noch tot schadevergoeding, 
indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, 
noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 
Onder overmacht van dienstverlening wordt mede verstaan: elke van de wil van dienstverlener 
onafhankelijke omstandigheden en andere gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van 
dienstverlener liggen, (ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds 
te voorzien), die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen, alsmede voor zover 
niet reeds daaronder begrepen, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, (werk)staking, personeelsgebrek, 
stakingen, transportbelemmeringen, brand, weersomstandigheden, epidemieën, onvrijwillig bezitsverlies, 
niet tijdig aanleveren van materialen en producten door de importeur/ fabriek/ leverancier, 
belemmerende overheidsmaatregelen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden 
in het bedrijf, zowel in binnen- als buitenland. Het bovenstaande is tevens van toepassing indien de 
omstandigheden als hierboven bedoeld, zich ten aanzien van of in het bedrijf van fabrieken, importeurs 
of andere handelaren van wie dienstverlener haar goederen betrekt of pleegt te betrekken, mochten 
voordoen. 

ARTIKEL 7 Toepasselijk recht en geschillenregeling 

1.  Alle uit door dienstverlener gesloten overeenkomsten of de ten uitvoerlegging daarvan 
voortvloeiende geschillen tussen dienstverlener en opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, voor zover wettelijke bepalingen zich niet 
daartegen verzetten. 

2. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing       
 

 


