
Algemene voorwaarden Tuinhout-Centrum B.V. (versie 28/09/20) 

 

Artikel 1:  Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van 

Tuinhout- Centrum B.V., verder aangeduid als “THC”. Andersluidende voorwaarden zijn niet van toepassing. 

1.2 Nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van deze voorwaarden of de overeenkomst laat 

de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Nietige of vernietigde bepalingen worden vervangen 

door geldige bepalingen die de strekking van die nietige of vernietigde bepalingen zo goed mogelijk benaderen. 

1.3 Indien de overeenkomst en de voorwaarden onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de 

overeenkomst opgenomen voorwaarden. 

 

Artikel 2:  Aanbiedingen en overeenkomst 

1.2 Alle aanbiedingen van THC zijn vrijblijvend. Kennelijke (type-)fouten en vergissingen op de website(-s) 

en/of in de aanbiedingen van THC binden THC niet. 

2.2 Een overeenkomst komt tot stand doordat een klant een aanbieding van THC mondeling of schriftelijk 

aanvaardt.  

2.3 In geval van opzegging van een overeenkomst door de klant is deze de volledige prijs, verminderd met 

de door de opzegging bespaarde kosten, volgens opgave van THC, verschuldigd.  

 

Artikel 3:  Betaling 

3.1 Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum zonder opschorting, aftrek of 

verrekening met een vordering die de klant op THC heeft of meent te hebben. 

3.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een 

voorafgaande ingebrekestelling nodig is. THC is in dat geval gerechtigd om zonder nadere aankondiging de 

uitvoering van de overeenkomst op te schorten of geheel te beëindigen met uitsluiting van iedere 

aansprakelijkheid van THC voor schade die daardoor mocht ontstaan. 

3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is vanaf de vervaldatum van de factuur  8% rente verschuldigd, 

tenzij de op dat moment geldende wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. 

3.4 Alle redelijke kosten die THC maakt in verband met de incasso zijn voor rekening van de klant. 

 

Artikel 4:  Levering  

4.1 Levering van zaken geschiedt op het door de klant opgegeven adres. In voorkomende gevallen zijn de 

betreffende pakketten en/of de voertuigen waarmee het transport geschiedt dusdanig omvangrijk dat het 

praktisch niet mogelijk is om het betreffende adres te bereiken en de zaken hier te leveren. In dergelijke gevallen 

is het aan de chauffeur om te bepalen waar de zaken veilig en zonder beschadiging worden afgeleverd. 

4.2 Door THC opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief. Overschrijding van deze termijnen geeft de klant 

geen recht op ontbinding van de Overeenkomst, opschorting van betaling of schadevergoeding. 

4.3 Indien de klant de door THC te leveren zaken (nog) niet af kan nemen en/of indien levering op het door 

klant opgegeven adres onmogelijk is, is THC gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van de klant op te 

slaan.  

 

Artikel 5:  Eigendomsvoorbehoud: 

5.1 De eigendom van materialen gaat eerst over op de klant bij volledige betaling van alle vorderingen van 

THC.  

 

Art. 6   Werkzaamheden 

6.1 THC is niet verantwoordelijk voor eventueel voor de uitvoering en realisatie benodigde (omgevings-

)vergunningen, ontheffingen en/of daaraan verbonden kosten.  

6.2 De voor uitvoering benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de klant, die zo nodig ook 

zorgt voor aansluitmogelijkheden voor elektra en water.  

6.3 De klant zorgt er voor dat de plaats waar de werkzaamheden verricht dienen te worden bereikbaar en 

geschikt is voor opslag en het uitvoeren van werkzaamheden en dat de werkzaamheden op het afgesproken 

tijdstip kunnen aanvangen en gedurende normale werkuren ononderbroken kunnen worden voortgezet.  



6.4 Eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van THC 

behoren, dienen zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk niet wordt vertraagd. 

6.5 In geval van tijdverlies, veroorzaakt door vertraging die voor risico van de klant komt, is de klant de 

kosten daarvan, waaronder meer- of wachturen, verschuldigd aan THC. 

6.6 Door THC opgegeven termijnen voor het uitvoeren of opleveren van werkzaamheden zijn, tenzij 

uitdrukkelijk anders overeengekomen, indicatief. Overschrijding van deze termijnen geeft de klant geen recht op 

ontbinding van de Overeenkomst, opschorting van betaling of schadevergoeding. 

 

Artikel 7:  Meerwerk 

7.1  Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden 

overeengekomen. THC is enkel gehouden meerwerk te verrichten als daartoe schriftelijk opdracht is gegeven en 

die deze opdracht uitdrukkelijk door THC is aanvaard. 

7.2 Indien voor het meerwerk niet vooraf een prijs is overeengekomen, dan zal een redelijke prijs 

verschuldigd zijn. 

 

Artikel 8:  Aanvaarding en oplevering 

8.1  De klant dient bij aflevering te controleren of de geleverde materialen qua soort cq. type en hoeveelheid 

aan de overeenkomst beantwoorden en in goede staat verkeren. Van onvolkomenheden dient THC onmiddellijk 

op de hoogte te worden gesteld. Bij gebreke daarvan worden de materialen geacht te zijn geaccepteerd.  

8.2 Indien de levering niet correct en/of volledig is zal THC zo spoedig mogelijk het juiste of ontbrekende 

materiaal alsnog leveren. Indien levering van een bepaald materiaal, type of specificatie redelijkerwijs niet (meer) 

mogelijk is kan worden volstaan met levering van een soortgelijk materiaal, mits van dezelfde kwaliteit.  

8.3 Op verzoek van THC wordt het uitgevoerde werk zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen, 

gezamenlijk opgenomen. Eventuele op- en aanmerkingen worden opgenomen in een schriftelijk verslag van 

opneming. Indien THC van mening is dat een klacht niet terecht is wordt dat in het verslag vermeld. 

8.4 Als de klant van mening is dat het werk niet kan worden goedgekeurd en opgeleverd wordt dat in het 

verslag vermeld, onder opgave van de redenen voor onthouding van goedkeuring. Kleine gebreken, die binnen 

14 dagen kunnen worden hersteld, zijn reden tot onthouding van goedkeuring, mits zij een eventuele 

ingebruikneming niet in de weg staan. Bij gebreke van vermelding van onthouding van goedkeuring in het verslag 

van opneming, wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd en opgeleverd.  

8.5 Indien de klant het werk in gebruik neemt wordt het werk te zijn goedgekeurd en opgeleverd.  

8.6 Gebreken die bij oplevering zijn geconstateerd en erkend worden binnen redelijke termijn hersteld.  

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid 

9.1 Na levering c.q. oplevering is THC niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen tenzij het materiaal of 

het werk door schuld van THC een gebrek bevat dat door de klant redelijkerwijs niet eerder ontdekt had kunnen 

worden en THC zo spoedig mogelijk termijn na ontdekking over het gebrek is geïnformeerd.  

9.2 De rechtsvordering uit hoofde van het in het vorige lid bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij 

wordt ingesteld na verloop van twee jaar na levering c.q. oplevering. 

9.3 In situaties waarin Klant jegens THC recht heeft op schadevergoeding, geldt dat THC voor niet meer 

aansprakelijk is dan voor directe, aantoonbare en werkelijk geleden schade tot ten hoogste het financieel belang 

(de factuurwaarde) van overeenkomst. THC is niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade, 

waaronder gederfde winst en door derden geleden schade. 

9.4 THC wordt door de klant gevrijwaard tegen aanspraken van derden in verband met de uitvoering van 

de overeenkomst. 

9.5 THC is niet aansprakelijk in geval van overmacht, waaronder begrepen de directe en indirecte gevolgen 

van een pandemie.  

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

10.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van 

toepassing. 

10.2 Alle geschillen tussen THC en Klant worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank 

Gelderland. 


