
Artikel 1: Algemeen
1.  De gebruiker van de algemene voorwaarden wordt hierna aangeduid als Van der Horst en de 

wederpartij als opdrachtgever.
2.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van 

en door Van der Horst. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden Van der Horst slechts 
voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2: Aanbiedingen, bestellingen en prijzen
1.  Aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij de aanbieding een andere termijn 

vermeldt. Van der Horst is gerechtigd de aanbieding te herroepen of al dan niet gedeeltelijk te 
wijzigen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.  Verstrekte documentatie alsmede verstrekte adviezen zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders 
is vermeld.

3.  De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging van een opdracht of bestelling 
door Van der Horst. Van der Horst behoudt zich het recht voor bestellingen of opdrachten zonder 
opgave van redenen te weigeren.

4.  Prijzen en overige condities zijn gebaseerd op de soort en de omvang van de te leveren zaken 
en de te verrichten werkzaamheden. Deelbestellingen geven Van der Horst het recht de in de 
aanbieding vermelde prijzen en condities te wijzigen.

5.  Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief belastingen, leges, heffingen (o.a. in- en uitvoerrech-
ten) en kosten (o.a. van transport, verzekering, emballage, in- en uitlading). Kostenverhogingen, 
ontstaan als gevolg van feiten en omstandigheden gelegen buiten de risicosfeer van Van der Horst 
of ingegeven door overheidsvoorschriften, die op het moment van totstandkomen van de over-
eenkomsten niet bekend waren of konden zijn, kunnen door Van der Horst aan de opdrachtgever 
worden doorberekend.

Artikel 3: Aflevering
1.  De aflevering van zaken aan de opdrachtgever vindt plaats op het moment dat Van der Horst de 

opdrachtgever in staat stelt om zich de macht te verschaffen over de zaak of zaken, en/of Van der 
Horst de opdrachtgever heeft medegedeeld dat de zaak of zaken voor in ontvangst name door de 
opdrachtgever gereed staan.

2.  Indien de opdrachtgever, door welke oorzaak dan ook en ongeacht of deze oorzaak hem kan 
worden toegerekend, de zaken na aflevering niet in ontvangst neemt, zal Van der Horst deze 
nog gedurende één maand na aflevering ter beschikking houden van de opdrachtgever. Na 
ommekomst van deze termijn is Van der Horst van haar verplichtingen ontslagen, onverminderd 
de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van overeengekomen prijs.

3.  De door Van der Horst gehanteerde leveringstermijnen zijn indicatief. Enkele overschrijding van de 
overeengekomen levertijd door Van der Horst heeft geen verzuim tot gevolg en leidt niet tot enige 
vergoedingsplicht van de door de opdrachtgever als gevolg van deze te late levering geleden 
schade. Voorts is de opdrachtgever in dit geval niet gerechtigd zich op enige opschortingsbe-
voegdheid te beroepen of de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4: Garanties, reclames en retentierecht
1.  Van der Horst staat er voor in dat de fabrieksnieuwe afgeleverde zaak of zaken de eigenschappen 

bezit(-ten) die voor een normaal gebruik hiervan in Nederland noodzakelijk zijn. Zij garandeert 
echter geen eigenschappen die niet rechtstreeks voortvloeien uit de door de fabriek of door 
haarzelf gehanteerde productbeschrijvingen en/of specificaties van de zaak of zaken. 

2.  Van der Horst is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik, w.o. het 
zwaarder beladen of belasten dan het maximaal toelaatbare en/of het verkeerd aankoppelen, van 
de geleverde zaak of zaken of door ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de opdracht-
gever deze heeft aangeschaft, voor zover dit afwijkt van het bepaalde in lid 1 van dit artikel. In dat 
geval is de garantie vervallen.

3.  Gebreken aan de geleverde zaken dienen onmiddellijk nadat de opdrachtgever deze heeft gecon-
stateerd of had kunnen constateren schriftelijk ter kennis van Van der Horst te worden gebracht. 
De opdrachtgever kan in ieder geval geen aanspraken meer doen gelden indien kennisgeving 
aan Van der Horst niet binnen acht dagen na (redelijkerwijze) constatering van het gebrek heeft 
plaatsgevonden, of indien Van der Horst niet (eerst) in de gelegenheid is gesteld het gebrek te 
verhelpen.

4.  Na het verstrijken van zes maanden na aflevering van de zaken zonder dat kennisgeving als 
bedoeld in lid 3 van dit artikel aan Van der Horst heeft plaatsgevonden, is Van der Horst van 
iedere aansprakelijkheid uit hoofde van eventuele gebreken van de geleverde zaken ontslagen. 
De garantie vervalt onmiddellijk indien derden zonder schriftelijke toestemming van Van der Horst 
(reparatie-) werkzaamheden hebben verricht ten aanzien van of verband houdend met hetgeen 
waarvoor opdrachtgever een beroep doet op de garantie.

5.  Is Van der Horst na ontvangst van de kennisgeving als bedoeld in lid 3 van oordeel dat de klachten 
van de opdrachtgever gegrond zijn, dan zal zij naar haar keuze het gebrekkige deel van de 
geleverde zaken vervangen of de koopprijs terugbetalen. De aansprakelijkheid van Van der Horst 
is beperkt, in die zin dat de waarde van de prestatie van Van der Horst als bedoeld in de vorige zin 
de prijs van de gebrekkige (deel van de) geleverde zaken niet te boven zal gaan. Klachten van de 
opdrachtgever met betrekking tot de technische staat van de geleverde zaken, zijn in ieder geval 
ongegrond als die zaken zijn goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

6.  Van der Horst is nimmer aansprakelijk voor enige schade ontstaan als gevolg van het gebrek, 
noch is zij gehouden tot enige andere prestatie dan vervanging of terugbetaling, zoals hierboven in 
lid 5 van dit artikel bedoeld.

7.  De constatering van een gebrek geeft de opdrachtgever niet het recht de betalingsverplichting 
uit hoofde van de overeenkomst op te schorten. Van der Horst is gerechtigd nakoming ven haar 
verplichtingen op te schorten, zodra de opdrachtgever niet aan zijn/haar (betalings-)verplichtingen 
uit deze overeenkomst voldoet.

8.  In geval van servicewerkzaamheden, w.o. reparatie, aan een zaak of zaken door Van der Horst, 
is laatstgenoemde gerechtigd een retentierecht uit te oefenen op de zaak of de zaken indien de 
opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden niet of niet geheel voldoet. Indien voldoende 
(vervangende) zekerheid aan Van der Horst wordt gesteld zal het beroep op het retentierecht door 
Van der Horst komen te vervallen.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde zaken blijven eigendom van Van der Horst, zolang de opdrachtgever niet volledig heeft 

voldaan aan zijn (betalings-)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Zolang de zaak of de 
zaken niet in eigendom op de opdrachtgever zijn overgegaan, is opdrachtgever verplicht de wettelijk 
voorgeschreven verzekering tegen geheel of gedeeltelijk verlies af te sluiten. Van der Horst zal door de 
opdrachtgever voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaak of de zaken worden gevrijwaard. 

Artikel 6: Overmacht
1.  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de nakoming door Van der Horst, waarvan 

de oorzaak niet aan haar schuld is te wijten noch krachtens de Wet, rechtshandeling of in het 
verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder, overmacht, zowel aan de zijde van 
Van der Horst als bij haar toeleveranciers, wordt in ieder geval begrepen:

-  staking, brand en andere calamiteiten, die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken; - belem-
merende maatregelen van overheidswege;

-  transportbelemmeringen;
-  oorlogen, oproer, rellen en andere ongeregeldheden, die de uitvoering van de overeenkomst 

verhinderen.
2.  In geval van overmacht aan de zijde van Van der Horst heeft zij het recht om, naar haar keuze, 

de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden, steeds zonder enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn.

Artikel 7: Ontbinding / Opschorting / Verrekening
1.  Van der Horst heeft het recht om, onverminderd haar rechten op grond van de Wet, de over-

eenkomst te ontbinden in geval van faillissement, surséance van betaling of liquidatie van de 
onderneming van de opdrachtgever of bij ingrijpende wijziging in de zeggenschapsverhouding van 
de opdrachtgever. Tevens heeft Van der Horst het recht om de overeenkomst te ontbinden indien 
sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van de zijde van opdracht-
gever.

2.  De opdrachtgever is niet gerechtigd om zich jegens Van der Horst op enig opschortingsrecht 
daaronder begrepen retentierecht, of verrekening te beroepen.

3.  Bestaat er bij Van der Horst gerede twijfel omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, 
dan is Van der Horst gerechtigd de nakoming van haar verplichting uit overeenkomst op te schor-
ten totdat de opdrachtgever zekerheid voor betaling heeft gesteld.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
1.  Buiten de aflevering van de overeengekomen zaken en/of verplichtingen als genoemd in artikel 4 

hiervoor, is Van der Horst tot geen enkele prestatie jegens de opdrachtgever gehouden.
2.  Van der Horst is niet aansprakelijk voor enige schade inclusief gevolgschade, direct of indirect en 

van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze schade is ontstaan en de personen door 
wie ze is veroorzaakt, behoudens en voor zover de schade een gevolg is van bewezen opzet of 
grove schuld van Van der Horst.

3.  Van der Horst is nimmer gehouden lot enige schadevergoeding waarvan de omvang de waarde 
van de geleverde zaken te boven gaat.

4.  De aansprakelijkheid van Van der Horst vervalt zodra aan de door Van der Horst geleverde zaak 
of zaken zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming reparaties of veranderingen zijn 
of worden uitgevoerd of de zaak of de zaken zwaarder worden beladen of belast dan maximaal 
toelaatbaar of de zaak of de zaken verkeerd worden gebruikt of aangekoppeld.

Artikel 9: Betalingen
1.  Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan de 

opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.
2.  Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, dient betaling contant te geschieden bij het 

afleveren van de zaak of zaken, danwel onmiddellijk na het verrichten van diensten.
3.  Betaling door de opdrachtgever wordt naar keuze van Van der Horst toegerekend aan de oudste 

openstaande vordering.
4.  Van der Horst heeft het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de opdrachtgever te 

vorderen van de overeengekomen prijs. Een en ander kan o.a. plaatsvinden in verband met een 
speciaalbouw. Het is uitsluitend ter bepaling van Van der Horst om te oordelen of sprake is van 
een speciaalbouw van een zaak.

5.  Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever rente verschuldigd van 1,5% voor elke maand 
of gedeelte daarvan waarmee de betalingstermijn is overschreden. De verschuldigde rente wordt 
berekend over het gedeelte van het totale factuurbedrag inclusief omzetbelasting dat niet is 
voldaan.

6.  Indien de opdrachtgever ook na de eerste aanmaning in gebreke blijft met betaling van het door 
hem/haar verschuldigde bedrag, dan is hij/zij gehouden de buitengerechtelijke incassokosten 
aan Van der Horst te vergoeden. Deze kosten worden voor opdrachtgevers die in het kader van 
de overeenkomst met Van der Horst handelen in beroep op bedrijf gefixeerd op 15% van het 
niet-betaalde gedeelte van het totale factuurbedrag, daaronder begrepen omzetbelasting, dan wel 
de werkelijke kosten indien deze hoger zijn, met een minimum van € 150,-. Voor opdrachtgevers 
die als consument een overeenkomst sluiten met Van der Horst zal de staffel buitengerechtelijk 
incassokosten (BIK) van toepassing zijn. Van der Horst is niet gehouden aan te tonen dat de bui-
tengerechtelijke incassokosten tot voornoemd percentage daadwerkelijk door haar zijn gemaakt.

7.  Indien sprake is van verrichte service door Van der Horst aan een zaak of zaken, waarbij 
onderdelen en/of materialen zijn vervangen, dan worden die onderdelen of materialen uitsluitend 
aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld indien daar voorafgaand aan de serviceopdracht 
uitdrukkelijk om is verzocht. In het andere geval worden de onderdelen en/of materialen eigendom 
van Van der Horst. In het laatstgenoemde geval kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op 
enige vergoeding.

Artikel 10: Geschillen
1.  Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van bepalingen 

van internationale verdragen voorzover deze geen dwingend recht bevatten.
2.  Alle geschillen worden bij uitsluiting berecht door de Rechtbank Midden Nederland, locatie 

Utrecht, voor zover de Wet geen andere rechtelijke instantie dwingend als bevoegde rechter 
aanwijst.

Artikel 11: Inwerkingtreding
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht in december 2013 
onder kvk-nummer 30073595
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