
Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rimato BV., statutair gevestigd te Hoogeveen (Nederland),
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord Nederland nr. 04049472 op 1 oktober 2015.

ALGEMEEN

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
opdrachten, mereenkomntenenoerbintenissenhoe ook genaamd van Rimato ev,
- hierna te noemen: opdrachtnemer met derden, hierna te noemee
opdrachtgever. Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden atgeweken dnnr
middel van een door de direktie van opdrachtnemer ondertekende akte, in welk
geval voor het ooehge deze voorwaarden blijven gelden ee de afwijkende
voorwaarden orinlodend gelden voor de opdracht met het oog waarop deze zijn
ooemengekomen.
2. Afspraken of ooereenkomsten met leden van personeel van opdrachtnemer
binden opdrachtnemer niet voor zooer deae niet schriftelijk door de directie van
opdrachtnemer zijn bevestigd. Ab leden van het personeel zijn in dit verband te
benchoowen alle medewerkers en werknemers die geen deel van de directe van
opdrachtnemer anmaken.

Artikel 2 Definities
t In deze voorwaarden wordt vemtaan onder

a. Dpdrachtnemer Opdrachtnemer bn ntatotairgeventlgd te Hoogeveen;
b. wederpartij c.q. opdrachtgeverr degene die aan opdrachtrmmereen
remedelirg of schnfteljkverznek echt tot hot otvoeren van act&nedan, degene
aan wie opdrachtnerrmr een aanbieding richt of de wederpartij van
opdrachtnemer bij de overeenkomst.
t, werkzaamheden: alle handelingen die door opdrachtnemerworden
verricht in opdrachtvande opdrachtgever
d. alle door opdrachtvamer bij of voor de odtoenrg van baar werkzaam
hedente bewerken, teverwerken, te gebruiken, te verhvmn of ter beschikking
te stellen stoften, materialen, voorwerpen, gereedschappen, werhtoigen,
voertolgen, alles ie de minste zin van hot woord en hoe ook genoemd of
gespecificeerd en al dan niet door opdrachtnemer in de macht van de
opdrachtgevergebracht;
e. vitvoeringntenrsijn: dedooropdrachtnenneropgegeventerrnijnwaa±ineen
de opdracht van da wederparhj zal worden oitgennerd, een en ander met in
achtnemog van het bepaalde in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen doorof vanwege Opdrachrnemergedaan, zijn vrijbtjvend. De
overeenkomst wordt eerst geacht te zijn tot stand gekomen wanneer
Dpdrachtnemer deze schriftelijk aan de opdrachtgever heeft benest’gd en de
opdrachtgever hiertegen niet schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Als datoem van
totstandkoming van de overeenkomst rai gelden de datvm van da schriftelijke
beneolging door Opdrachtnemer. Esentoeel later gemaakte aanvullende
afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slecht geldig indien Opdrachtnemer
deze schnfteljk heeft beveshgd en de opdrachtgever hiertegen niet schriftelijk
bezwaar heeft gemaakt.
2. Opdrachtnemer behoodt zich het aoteursmzht voomp de hij de aanbiedingen
of bij andere gelegenheden verstrekte arbeeldingen, tekeningen, schetsen,
ontwerpen, prntotypen, modellen, ralculeties en berekeningen. Deze blijven
eigendom van Dpdrachtnemer en mogen zonder oitdrakkeljke vooratgaande
schriftelijke toestemming van Dpdrachtnemer door de wederpartij niet worden
gekopieerd c.q. aan derden worden getoond of ter hand gesteld of op andere wijze
worden gebroikt Dp verzoek van opdrachtgever dienen deze orwerwitld aan
Dpdrachtnemerte worden tewggezonden.

Artikel 4 Uitvoering, uitvoeningstermijn en oaermacht

1. De door Dpdrachtnemer opgegeven oltoeringstenijn geldt vanaf de datom
van de schrfteljke bevesriging als bedoeit in artikel 3 lid 1 van deze voorwaarden.
Deze urivoeringsten-nijn geldt slecht bij benadering en b simmerte beschouwen
ah kitle termijn.
2. gij overmacht en andere omstandigheden van zedanige aard, dat raar
redelijkheid (tijdige) rakoming van de werlrzaamhnden niet van Opdrachtsemer
kon worden gevergd, waaronder made begrepen het geval dat Opdrachtsemer
door toedoen van andere betrokkenen c.q. derde partijen bij de opdracht,
ongeacht de reden daartoe, niet tot sitoering in staat wordt gesteld, rai de
ohtneringstermijn worden verlengd met een tijdrdoor gelijk aan die van het
voortdoren van die omstandigheden, Indien na hot aanvaarden van de opdracht
blijkt dat deze als gevolg van aan Dpdrachtnemer niet bekende omsrand’gheden
onuitvoerbaar ie, heeft Dpdrachtnemer hot recht te vorderen dat zo mogelijk de
opdracht zndan’g wordt gewijzigd dat de oitoering mogelijk rai zijn. Indien sprake
ie van gedeeheike uitvoering, rai de opdrachtgever een esenred’g deel van de
totale prijs verscholdigd zijn en de werkzaamheden boden de schuld van
opdrachtnemer atgemnd kannen worden,
3. Overschrijding van de ohteeringsterneijn, doorwelke oorzaak dan ook, verplicht
Dpdrachtnemertenaaezienvande opdrachtgeverniettoevergaediergvanschade,
doorde opdrachtgeverof doorderdengeleden,tenzj de overschrijding b ontstaan
door opzet of grove schold van bestoorders of van leidinggevend personeel van
Dpdrachtnemer. Evenmin serkrijgt de opdrachtgever door overschrijding van de
sitneedngstermijn eeg recht tot ontbinding der overeenkomst of tot het niet
nakomen van enge verplichting welke op hem mozht rusten od hoofde van de
betmkken dan wel een andere met hem aangegane transastie. Indien echtervan
eenzeeraanmedreljke evenchnjdingvande opgegeven a’ovneringstermijnsprake
mocht zijn, zal de opdrachtgever, na Opdrarhrnemer schriftelijk in gebreke te
hebben gesteld en deze een redelijke termijn te hebben gegund aharng aan haar
verplichtingen te voldoen, gererhtlgd zijn de evereeskonrst te ontbinden.
Dntbinding geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding jegens
Opdrachtnemer, noch het rechttot hot niet rakonrenvanenlge verpichtingwelke
op hem mocht rusten ori hoofde van andere met hem aangegaee transacties.
4. Opdrachtoemer mag de opdracht leten oovoeren door derden en of materiaal
van derden.
5. De opdrachtgever b niet bevoegd het materieel/materiaal en/of
rein’gingsmddelensan Opdrachteemerzondertoesteremingvan Opdrachteemer
te gebruiken. indien de opdrachtgever in strijd met deze bepaling toch gebruik
maakt van deze materialen, dan b hij volledlg aansprakelijk voor de daardoor
eventoeie ontstane deecte en/of indirecte schade.
ik Onder meer- en minderwerk wordt verstaan: alle evijz’gingen ten opzichte van
de oorspronkelijke opdracht die doorde opdrachtgeverongedragen worden, mits
opdrachtgeserdrirjd’g en schriftelijk aan Opdrachteemerkenhaarheeftgemaakt.
Als meerwerk wordt eveneens besohoawd al hetgeen Dpdrachtnemer gevolge
gewijzgde voorschriften in atndijldrrgvan de oorspronkelijke opdracht dient uit te
Voeren.

Artikel 5 Garantie
1. Dpdraohtnemer zal alle nrngeijho zorg betrachten inzake de dengdeijkho’d, de
veiiigheld en de zonrinuteri van haar werkzaamheden, In het bijzonder zal
Opdrachtnemerzich ewooriropennen dat Opdrachtnemer beschkt overaiievoor

haar werkzaarsheden benodigde vergunningen en voldoet aan alle
miiieovoorsohrften en ‘vereisten, dat het perwneei van Opdrachteemer naar
behoren ie opgeled en gekwalificeerd, dat al het materiaal van Dpdrachtnemer
voldoet aan alle jveiiigbeids-) voorschriften en dat Dpdrazhtnemer terzake haar
werkzaamheden )aansprakehjkheld) verzekeringen heeft afgesloten met
dekkingen ak te doen gebruikelijk in de branches waaronder de serschiilende
werkzaamheden gerangschikt kannen worden.
2. Deze garantre geldt slecht indiende opdrachtgever aan ai zijn verplichtingen ten
aanz’envanctpdrachtnemerheeftvoldaanen de opdrachtgeverohedjk binnen 24 uur
na oplevering/en of uitvoering van ev’g gebrek in uhtoeringvandewemkzaamhoden
dooropdrachteenerdtaanOpdrachtnemerschrifteijkmeedeehenopdrazhtnemer
ri staat wordt gesteld de staatie ter plaatse op te nemen, in zndanige staat ak deze
zich bevond ten tijde van het ontdekken van het gebrek
3. Wanneer door anderen dan Opdrachteemer werirzaamheden bij de
opdrachtgever worden verricht ter zake dezeifde werkzaamheden dle
Dpdraohtnemer verricht c.q. heeft nerrrtht, zonder van Opdrachteemer vooraf
verkregen schnfteijke toestemming, vewah de garantie.

Artikel 6 Aamprakelijkheid
t Opdrachteemer aamaardt geen aamprakelijkheld voor hot resuhaat van haar
werkzaamheden, tenzij dit resahaatschrifteijk ‘sgegarandeerd. Devoidoeningaan
de garantrepicht geldt ab enige en algehele schadevergoeding, Derhalve ie
Dpdrachtnemer nimmer aansprakelijk noor enige indirecte schade, ah
bijvoorbeeld persoonlijke ongevallen en/of beschndiging van voorwerpen,
machines, installaties en gebesseen, bedrijhaillegging, vertraging en/of -stoomb,
vertraging bij de beiwstmom, schade aan het milieu of enge andere
)bedftflschade uit welke hoofde of welke aard ook, tenzij de schade hot gevolg ie
van opzet of grove schuld van bestuurders of ledrng)gevendij personeel van
Dpdrachtnemerentenzij ersprake isvan productaaovprakeljkherd.
2. Dpdrachteemer ie bovendien nood aansprakeiijkvoor enge directe of indirecte
schade, de wordt veroorzaakt door de werking of niet-werking van de door haar
uitgevoerde werkzaamheden af door le haar dienst zijnde ijniet leldirevend)
personeel, toegebracht aan zaken en personen welke of wie dan ook.
3. Opdraohteemer ie evenmin aansprakelijk voor schade ak voormeld. indien na
afloop van de werkzaamheden zaken van opdrachtgever ander toezicht van
Dpdrachtoemer blijven, hetzij omdat de opdrachtgever dit wenst, hetzij omdat
Opdrachteemer haar retentierecht uitoefent of om we&e andere reden ook
4. Inden door welke oorzaak ook schade wordt toegebracht aan eigendommen
van Opdrachtnemer of aan zaken, die zich onder toezicht van Dpdrachtnemer
bevinden, door de zaken van opdrachtgever ten aanzien zvaawan de
overeengekomen werkzaamheden door Dpdrachteemer moeten worden
verricht, ie de opdrachtgevergehouden op eerste aanmanigvan Opdrachtnemer
deze schade te vergoeden.

Artijkel 7 Klachten
1. Dpdrarhtnemergarandeertdat klachteegeregietreerd enzorgvuldig behandeld
worden conform de bij hoargebnaikeljke klachtenprocedure.
2-De opdrachtgeverdient Opdrachtsemer in degelegenhold te stellen de sitaatle
ter plaatse te inspecteren in zndanige staat als deze zich bevond ten tijde van het
ontdekken van hot gebrek in de uitvoering, teneinde na te gaan of de reclame al
dan nletgegmnd o. Peclamesgeven de opdrachtgever nimmerenig recht betaling
van de prijs of bijkomende kosten geheel of gedeeheljk op te schorten, terwijl elk
beroep op compensatie uitdrakkehk wordt uitgesloten. Reolemes ontslaan de
opdrachtgever niet van zijn verplichting Opdrachtnemer toe te laten tot de
uitvoering van andere reeds overeengekomen werkzaamheden.

Artikel g Prijsverhoging
1. Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van aanbiedingen het
tijdstip waarop de werkzaamheden ten uitvoer zijn gebracht, mateitaolprijzen,
prijzen van huipmatedalen ee grondstoffen, van elektriciteit, brandstoffen, van
onderdelen die door Dpdrachtnemer van derden worden betrokken, lonen,
salarissen, soolele lasten, overkeidslasten, vrachtprijzen of assurantiepremies een
verhoging ondergaan, waaronder begrepen prijsstijging van materialen en
onderdelen ah gevolg van valuta risico’s, of indien overkeidsmaatregeien worden
afgekondigd die resuhatenten gevolge hebben de nletais norreale hondebrisiva’s
zijn aan te merken of indien enige andere omstandigkeld die als gmnddagnoorde
pitjsberekening hoeft gediend aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan, ie
Dpdrachtnemergerevhtigd de bij aanneming deropdracht overeengekomen prijs
met inachteereing van de eventuele terzake bestaande weOeljke voorschriften
dienovereenkomstig te verhogen, zulke echter niet dan na voorafgaande
mededeling aan de wederpartij.

Artikel 9 Bebeling
t Betaling van de door Opdrarhtnemer gezonden festuur dient te geschieden
binnen de op de opdracktbecestiging c.q. foctour door Dpdrachtnemervermelde
termijn. gij gebreke van schriftelijke vermelding van een betalingstermijn op de
opdrachtbevestiging op. kectuur geldt een betalingstermijn Van 30 dagen.
2. Indien binnen de overeenkomstig hot vorige Ild overeengekomen termijn of bij
gebreke hlewan to dagen na factoardatamgeen betakngheeft plaatsgevonden, ie
de opdrachtgever ie verzaim en heeft Opdrachtnemer het recht om een
rentetactuarte sturen op basie van de opdat moment geldende wettelijke rente,
verhoogd met een boete rente van zeven procent volgens de EU-dzhtkn.
3. De betaling van hot fectuurhodrag dient steeds weder korting of
schulduerpeijkig te geschieden. Klachten genee de opdrachtgever net het recht
betaling te wegeren of ut te stellen.
4. Door de opdrachtgever gedane betaling strekken steeds ter afdoening ht de
eerste plaats van alle versohuldigde rente ee kovtee, ee vervolgens van de
opeiehore factoren debet langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartj, dat
de voldoening betrekking hoeft op een latere faztuur.
5. Opdrachteemerhohoodtzich hot rechtvoorte alleetijde rakerheld teverlegen
voor tijdige betaling met hot aug op zowel reeds verrichtte ah nog te verrichten
werirzaamheden.
6. Tot meerdere zekerheld voor de volledige betaling van alle vorderingen dle
Opdrachteemer mocht hebben of verkrijgen op de opdrachtgever ie
Opdraohteemer gerechtigd een stil pendrecht te bediegen op alle vorderingen
welke de opdrachtgever hoeft of mochtverkrijgen op zijn debiteuren.
7. Deopdrachtgevemverbiedt zich opeerstenordariegvantzpdrachmemeropgazete
doenvan afe bestaande en toekomstige varderiergen welke de opdrachtgever op zijn
dehoevren hoeft, zaak bedoeld in het vorige ild van die ardt4 en een terzake dom
Dpdrechraremerop te maken akte mede te ondertekenen en ook overigem medete
werken aan hot tot stand komen van hot brui pendrecht. Opdrachtrremerie bevoegd
rrrededefngte doen van deverpandleg aan de debitesvas deverpaedevordenfrg.
8. Dpdrachtnemer ie gerechtigd, indien hiertoe raar haar oordeel aanielding

9. Dpdsschtnemer ie eveneenugerechtigd hoartemggave verphchtingten aanzien
van alle zich onder Dpdrachtnemer bevindende zaken van opdrachtgever op te
schorten totdat opdrachtgever aan zijn hotalingmerpichtingen heeftvoldaan,

Artikel 10 Ontbinding
1. Ingeval van verzuim van de opdrachtgever van zijn verplichtingen, waaronder
mede begrepen hot geval dat hj een betaling niet op het daar voor
overeengekomen tijdstip heeft verricht, zal Dpdrarhtnemer naar keuze steeds
bevoegd zijnde overeenkomst, geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, das
wel vakoming te vorderen, omerminderd de aanspreken van Dpdrarhtsemer op
schadevergoeding, terwijl Dpdrezhtnemer abdan voorts bevoegd ie ook alle
andere met de opdrachtgever lopende transacties Voorzover nog niet uitgevoerd
onder gelijke voorwaarden te annuleren; elke annulering heeft steeds de
opeiehaatheidvan al het aan Dpdrechtnemeroerscftuldigde ten gevolge.

Artikel 11 Geschillen
t. Op al onze overeenkomsten en alle geschillen dle daaruit voortvloeien is hot
Nedadands recht van toepassing.

2. Ten aanzien van geschillen, dle mochten ontstaan raar aanlelderg van alle met
Dpdrachhtemer afgeslaten overeenkomsten, zal uieduiterrd de
Morrdhtementsrechthark Noord Piederiard bevoegd zijr tenzij voigem de regelen
der abedute competente de kzooerechtervan hot geschd kemmie dlentte eereeft

Artikel 12 Verplichtingen opdrachtgever
t Opdrachtgever dient voor, hij of tijdig na de totstandkoming van de
overeenkomst doch ogedijk voor aanvang der utvoeng der werkzaamheden
door Opdrachteemer aan Opdrachtvemer alle benedgde leformatie en
specihoatles omtrent de door Dpdrazhtnereerte verrichten werkzaamhoden te
verstrekken in hot btzonder omtrent mogelijke mico’s ee gevaren zodat
Dpdrachteemer kan beoordelen welk materieel en personeel door
Dpdrachtnemer ingezet dient te worden es/of welke veiiigholdwoorschriften in
aanmerki’g moeten worden genomen, een en ander om de werkzaamheden
raarhehoren enveilig te hunnen uitvoeren. Iedleo opdrachtgever niet ofolettijdig
zedange gegeuens aan Opdrachteemer verstrekt, vewait iedere door
Dpdrachteemergngeven garantie
2.0e opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat.

a. werkzaamheden, welke nettnt de opdracht zeflbehoren, raar behoren en
tijdig zijn verricht, zodanig dat de door Dpdrachteemer te verrichten
werkzaamheden geen nadeel op. vertraging ondereinden,
b. hot personeelvan Dpdrachteereerte aten tijde in de gelegenheld wordt
gesteld zijn werkzaarehodes naar behoren te verechten zowel gedurende
de normale werkuren als buiten de normale werkuren;
t. de hesadigde materialen, mateneel zoab bijvoorbeeld perslucht,
)krezht)stroom, verwarming, vediohting, etc., tijdig en kosteloos op de juhte
plaats ter beschikking van Opdrachtnemerntaan.

3. De opdrachigeveree allen die zich voor hem op, in, of in de onmlddetijbe nabijheld
bevinden van de zaken ten aanzien waarvan de aan Opdrachteemer opgedragen
werkzaamheden rrmeten worden venicht, zijn verplicht zich te houden aan alle
voorschriften betreflende deveiligheld, en diecipijne welke gelden voor hot personeel
van Dpdraohtnemeren aanwijzingen doerOpdrachteemeroptevoigen,
4. B ttdaeries,veroorzaakt door het niet voldoen aan één of reeerdar in het 2de
en 3de Idvan dit artikel gacteldevoorwaarden,wordteenzndanigeverlengingvan
de uitvoeringstermijs tnegestaan als, alle omstasdighoden in aanmerking
genomen, redelijk ie.
5. Kosten die ontstaan, doordat aan één of reeer, van het 2de en itde lid van dit
artikel, gestelde voorwaarden niet of niet tijdig ie voldaan, zijn voor rekening van
opdrachtgever.
6. Indien werken buiten normale werkuren noodzakelijk ie of door de
opdrachtgever wordt verzocht, wordt een opslag voigero geldende tsrieven in
rekening gebraoht.
7. Zolang Dpdraohtnemer geen toihoige betaling inzake van een overeenkomst van
partijen met betrekking tot de uhtoedg van werk of van de koopkierkoop hoeft
ontvangen, bi jvendegeleverde hoedngev//dlemten eigendom van Opdrachtvemer
Opdrachtvemer heeft hot recht deze leveringen teng te vorderen en tot zich te

nemen, indiende ralatige opdrachtgever zijn verplkhtigen niet nakomt, indien hij
ifouldeert, sundance van betaling aamraagt of hoeft verkregen, in staat van
leillmementwordtoeddaard ofbesiagopdegoederenwordtgeingd.
8. indien de opdrachtgever de opdracht ansuleert en/of de ieverieeJdlencten
weigert, ie hij verplicht de door Dpdrachteemer reeds aangeschafte materialen en
grondstoffen, al dan nlet be-ofverwerhttegendegeldende prijs, inclovlefionenen
sociale lasten, overte eemee.Opdrachtgeverzal eveeeessaaeopdrachteereerab
schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen
prijs. Opdrachtgever ie bovendien verplicht Opdrachtoemer te vrijwenen tegen
vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/af
weigering van de hoering.
9.Voorzoveropdrachteemerde ineigenduretoebeharende materialenverhuurt,
wordt de huurder steeds geacht deze materialen welke in goede staat Van
onderhoud in huurte hebben ontvangen, ee afleopvande huurin goedestaat aan
Dpdraohtnemerteragte leveren. Mocht na afloopvan de hsurpedode ee bij terug
leveriogvan de materialen blijken, dat deze niet ingoede staat verkeren, dan heeft
Opdrachteemer hot recht op kosten van de huurder de nodige werkzaamheden
en/of reparatieu te verdchteo om de goederen in goede staat te brengen, deze
kasten zullen volledig duorbelast worden.
10, Indien de opdrachtgever op enige wijze wanprestatre pleegt zal hij daarvoor
alleen reeds st gebreke zijn zonder dat enige is gebreke stellig verend ie.
Omerminderd hot bepaalde in hot Borgedjk WetboekzalOpdrachteemerle geval
van wasprestahe hot recht hobben de gesloten overeenkomst op te schorten,
deze geheel af ten dele zonder rechteljke taasenkamo als anthonden te
beschouwen, dat te zijner keuze
11.0e in lid to van dit artikel vermelde rechten heeft Opdrachtvemer eveneens,
indiende opdrachtgever is staat van leiihtsement mocht worden verklaard of zijn
ferilhtement wordt aangevraagd iedlen hij surséance van betaling hoeft
aangevraagd of hoef verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen,
zijn bedrijf in liquidatie ie getreden af door een derde c.q. derden b af wordt
overgenomen, of indien hij hot voornemen heeft Nededend tevedeten. in al deze
gevallen zuilen alle vorderingen, dre Opdrachtnemer op de opdrachtgever heeft,
apebhaar zijn.
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