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 december 2018.
ALeEMEtfd

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Deze aigemenn voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
opdrachten, overeenkomsten enverbintenissen hoe ookgenaamdvan Rimato BV,
hierna te noemen: opdrachtmmer met derden, hierna te noemen
pgigçfitgver. Van deze voorwaarden kan ohslohend worden afgeweken door
middel van een door de directie van opdrachtnemer ondertekende akte, in welk
geval veer het overige deze voorwaarden blijven gelden en de afwijkende
voorwaarden arislodend gelden veer de opdracht met hot oog waarop deze zijn
overeengekomen.
2. Afspraken of overeenkomsten met leden van personeel van opdrachtoemer
binden opdrachtnewer niet veer zover deze niet schriftelijk deerde directie van
opdrachtnemer zijn bevestigd. Ah leden van hot pernoneel zijn in dit verband te
beschoowen alle medewerkers en werknemers die geen deel van de directie van
opdrachtnemer orirnaken.
-

Artikel 2 Definities
1. In deze voorwaarden wordtverstaan onder:
a, Opdrachtoemer: Opdrachtnemer bnstatstairgevestigd te Hoogeveen;
b. wederpartij c.q. opdrachtgever: degene die aan opdracbtnemereen
mondeling of schrifteljknerzoek richttot het ohooomnvan activiteiten, degene
aan wie opdrachtnemer een aanbieding richt of de wederpartij van
opdrachtnewer bij de overeenkomst.
c. werkzaamheden: alle handelingen die dooropdrachtnemerworden
verricht in opdracht ronde opdrachtgever.
d, alle door opdrachtnewer bij of voor de uitvoering van haar werkzaam
hedente bewerken, teverwerken, te gebroiken, te verhoren of ter beschikking
te stellen stoffen, materialen, voorwerpen, gereedschappen, werhtaigen,
voeftoigen, alles in de mimste zin van bet woord en hoe ook genoemd of
gespecificeerd en al dan niet door opdrachtnemer in de macht van de
opdrachtgever gebracht;
e. vitsoeringstermijn: dedooropdrachtnemeropgegeventerrnïnwaarbinnen
de opdracht non de wederpaftij zal worden uitgevoerd, een en ander met in
achtnemingnan het bepaalde in artikel 4van deze algewenevoorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen
1.Alle aanbiedingen doorofvanwege Opdrachtoemergedaan, zijn vrijblijvend. De
ooemenhomst wordt eerst geacht te zijn tot stand gekomen wanneer
Opdrachtoemer deze schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd en de
opdrachtgever hiertegen niet schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Ab datom van
totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datam van de schriftelijke
bevestiging door Dpdrachtnemer. Eventoeel later gemaakte aarnollende
afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slmhts geldig indien Opdrachtnemer
deze schriftelijk heeft bevestigd en de opdrachtgever hiertegen niet schriftelijk
bezwaar heeft gemaakt.
2. Opdrachteemer behoodt zkh het uuteursmcht voorop de bij de aanbiedingen
of hij andere gelegenbeden verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schotsen,
ontwerpen, prototppnn, mndellen, ralcolaties en berekeningen. Deze blijven
eigendom van Opdrachtoemer en mogen zonder uhdwkkeljke voorafgaande
schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer door de wederpartij niet worden
gekopieerdc.q. aanderden wordengetoond ofterhond gesteld of op andemwijze
worden gebraikt Op verzoek van opdrachtgever dienen deze oeverwijld aan
Opdrachteemerte wordentnwggnzondnn.

Artikel 4 Uitvoering, ksitvoeringstermijn en overmscht
1. De door Opdrachtnemer opgegeven afbooringstnrrnijn geldt vanaf de datam
ronde schriftelijke bevestiging ah bemoeit in artikel 3 lid ban deze voorwaarden.
Deze oitsoeringstermijn geldt slechts bij benadering en b nimmer te beschouwen
ah fatale termijn.
2. Bij overmacht en andere omstandigbeden van zndanign aard, dat naar
wdnljkheld (tijdigeij nakowing van de werkzaamheden niet van Dpdrachtnemer
kan worden gevergd, waaronder mede begrepen het geval dat Dpdrachtnemer
door toedoen van andem betrokkenen c.q. derde partijen bij de opdracht,
ongeacht de reden daartoe, niet tot uitsoering in staat wordt gesteld, tal de
uitsoeringstermijn worden veriengd met een tijdnduor gelijk aan die van hot
voortdoren van die omntandighodnn. Indien na hot aanvaarden van de opdracht
blijkt dat deze ah gevoig van aan Dpdrachtnemnr niet beknndn omstandigheden
onvitaoerhaar b, heeft Dpdrachtnnmnr het recht te vorderen dat zo mogelijk de
opdracht zndanig wordtgewijzigd dat de oitsoering mognljkzal zijn. Indien sprake
b van gedeeheljke ohoonring, zal de opdrachtgever een evenredig deel van de
totale prijs verschuldigd zijn en de werkzaamheden baren de schold van
opdrachteemer afgerond konnen worden.
3, Dversvhrijdingnan de ohnoeringstermijn, doorwelke oorzaakdan ook,verplkht
Opdrachtoemertnnaanzienoan de opdrachtgeverniettotvergoedingronschode,
doorde opdrachtgnverof doordnrden geleden,tenzij deovenchrijding b ontstaan
door opzet of grove schuld van bestaarders of van leidinggevend personeel van
Dpdrachtnemer tvnnwin verkrijgt de opdrachtgever door overschrijding van de
ahooeringstermijn enig recht tot ootlasding der oonmnnkomst of tot het niet
nakomen van enige nerplkhting welke op hem mocht rasten ah hoofde van de
betrokken dan wel een andere met hem aangngaoo transactie, Indien echternan
eenzeeraanmerheljkeooerschrijdingvan de opgegeven ohooeringstermijnsprake
mooht zijn, tal de opdrachtgever, na Opdrachtoomer schriftelijk in gebreke te
bebben gesteld en deze een redelijke termijn te hebben gegand aknog aan haar
verplkhtingen te voldoen, gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden.
Ontbinding geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding jegens
Opdrachteemer, noch hot recht tot bet niet nakomen van enige verplkhting welke
op hem mocht rusten oh hoofde van andere met how aangngaoe transacties.
4. Dpdrachtoemer mag de opdracht laten shooemn doorderden en of materiaal
van derden.
5. De opdrachtgever b niet bevoegd het materieel/materiaal en/of
reinigingsmddnlenvan Dpdrachtnemerzondertoestemmipgvan Dpdrachtnemer
te gebmiken. Indien de opdrachtgever in strijd met deze bepaling toch gebruik
maakt van deze materialen, dan b hij volledig aaroprakeljk voor de daardoor
eventaele ontstane directe en/of indimde schade.
6. Dnder meer-en minderwerk wordt verstaan: alle wijzigingen ten opzkhte van
de oorspronkelijke opdracht die deerde opdrachtgever opgedragen worden, mha
opdrachtgeverdhtiijdig en schriftelijk aan Dpdrachtnemerkenbaarheeftgemaakt.
Ah meerwerh wordt eveneens beschouwd al hetgeen Dpdrachtnemer ingevoige
gewijzigde voorschriften in ahoijkingnan de oorspronkelijke opdracht dient oh te
voeren.

Artikel 5 Garantie
1. Dpdrachteemerzal alle mogelijke zorg betrachten inzake de deogdeljkhaid, de
neiligbeld en de contino%eh van haar werirzaambeden. In hot bijzonder zal
Dodrachteemerzichewoorirooanoon dat Ondrachtnemerbeschiktoverallenoor

haar werkzaamheden benndigde verganningnn en voldoet aan alle
milieuvoorschriften en vereisten, dat bet personeel van Opdrachteemer naar
behoren b opgeleid en gekwalificeerd, dat al hot materiaal van Opdrachtnnmer
voldoet aan alle (veiligbeids-) voorschriften en dat Opdrachteemer ter zake haar
werkzaamheden ijaaroprakeljkhoid) verzekeringen hoeft afgesloten met
dekkingen ah te doen gebroikeljk in de branchas waaronder de verschillende
werkzaamheden gerangschikt kunnen worden.
2. Onze garantie geldt slechts indiende opdrachtgever aan al zijn wrplkhtirgen ten
aanzien van Dpdrachtnemer heeftvoldaan en de opdrachtgever orindjk binnen 24 our
na oplevering/en of uhtooring van evig gebrek in ahooering van dewerirzaambeden
door Opdrachtoemerdri aan Dpdradrtoemerschriftelijk meedeeh en Opdrachtnemer
in Wat wordt gesteld de srirotie ter plaatse op te nemen, in zndange staat ah deze
zkh bevond ten tijde van hat ontdnkkenvan hot gnbwk
3. Wanneer door anderen dan Opdrachtnnmer werkzaamheden bij de
opdrachtgever worden nerdcht ter zake dezelfde werkzaambeden die
Opdrachtoemer verricht c.q. heeft verdcht, zonder von Dpdrachtnnmer vooraf
verkregen schriftelijke toestemming, vewah de garantie.

9. Opdrachtnemer is eveneemgerechtigd haartensggaveverplkhtingten aanzien
van alle zich onder Opdrachteemer bevindende raken van opdrachtgever op te

Artikel 6 Aansprakelijkheid

2. Ten aanzien van geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van alle met
Opdrachtaemer
afgesloten
overeenkomsten,
tal
oholariend
de
Armndhaementsrechthank Noord Nndedend bevoegd zijn, tenzij ooigew de regelen
der ahadnte competentie de kerdonwchterron hotgeschil kennis dientte nemen.

1. Opdrachtoemer aaevaardt geen aaroprakeljkhaid voor het msohaat van haar

werkzaamheden, tenzij dit resuhaat schriftelijk bgegarandenrd. De voldoening aan
de garantieplkht geldt ah enige en aigehele schadevergoeding. Derhalve h
Opdrachtoemer nimmer aamprakeljk voor enige indirecte schade, ah
bijvoorbeeld persoonlijke ongevallen en/of beschadiging van voorwerpen,
machines, installaties en gebouwen, bedrijhoillngging, vertraging eWof -stoowk,
vertraging bij de hosoontroom, schade aan het wilma of enige andere
(bedrijflschade oh welke hoofde of welke aard nok, tenzij de schade hot gevolg is
van opzet of grove schoid van bestaurdem of Ieiding(gevnndij personeel van
Opdrachtoomerentenzij ersprake isvan prodactaaroprakeljkhnid,
2. Opdrachtoemer is bovendien nooit aampraknhjkvoor enige directe of indirecte
schade, die wordt veroorzaakt door de werking of niet-werhingvan de door haar
sitgevoerde werkzaamheden of door in haar dienst zijnde (niet leidinggevendij
personeel, toegebracht aan zaken en perwnen welke of wie dan ook.
3. Opdrachtnnmer is evenmin aansprakelijk voor schade ah voormeid. Indien na
afloop van de werkzaamheden zoken van opdrachtgever onder toozkht van
Opdrachtnemer blijven, hotsij omdat de opdrachtgever dit wenst, betsij omdat
Dpdrachtnemar haar retentiemcht uitoefent of om welke andere reden ook.
4. Indien door welke oorzaak ook schade wordt toegebracht aan eigendommen
van Opdrachtoomer of aan taken, die zkh onder toezicht van Opdrachtnemer
bevinden, door de zaken van opdrachtgever ten aanzien waarvan de
overeengekomen werkzaamheden door Dpdrachtnewnr moeten worden
oerdcht, is de opdrachtgevergehoaden op eerste aanmaningvan Dpdrachtnemer
deze schade te vergoeden.
Artikel 7 Klachten
1.Dpdrachtnemergarandeert dat klachten geregistreerd en zorgusidig behandeld
worden conform de bij haar gebruikelijke klachtenprocedooe.
2. De opdrachtgeverdient Opdrachtoower in de gelegenheid te stellen de situatie
ter plaatse te inspecteren in zndanige Wat als deze zich bevond ten tijde van het
ontdekken van hot gebmk in de ohooering, teneinde na te gaan of de reclame al
dan nietgegrond h. Reclamesgeven de opdrachtgever nimmnreeig recht betaling
ronde prijs of bijkomende kosten geheel of gedeeheljk op te schorten, terwijl elk
beroep op compensatie oitdrakkeljk wordt uitgnsktten. Reclames ontslaan de
opdrachtgever niet van zijn verplichting Dpdrachtnemer toe te laten tot de
uhooeringvue andere reeds overeengekomen werkzaamheden.
Artikel 6 Prijsverhoging
1. Indien gedurende bet tijdvak gelegen tussen de datum van aanbiedingen het
tijdstip waarop de werkzaambeden ten uitvoer zijn gebracht, materiaalprijzen,
prijzen van haipmaterialen ee grondstoffen, von elektriciteit, brandstoffen, van
onderdelen die door Dpdrachtnemer van derden worden betrokken, lonen,
salarissen, soclale lasten, nserkeidslasten, orachtprijzen of aroarantieprewies een
verhoging ondergaan, waaronder begrepen prijsstijging van materialen en
onderdelen ah gevolg van valota rkko’s, of indien nserheidsmaatregelen worden
afgekoodigd die resuhatenten gevoige hebben die nietals normale handnisrkins’n
zijn aante merken of indien enige andere omstandigheid die ah grondolagvoorde
prijsbemkenieg heeft gediend aanmerkelijke wijziging hoeft ondergaan, is
Opdrachtnemergerechtigd de hij aannemingderopdracht overeengekomen prijs
met inachtoewing ronde eventoole terzake bestaande wettelijke voorschriften
dienooemenkomstig te verhogen, zuikt echter niet dan na voorafgaande
mededeling aan de wederpartij.
Artikel 9 Betaling
t Betaling van de door Opdrachtnemer gezonden festour dient te geschieden
binnen de op de opdrachtbevestiging c.q. festuar door Opdrachtnemer vermelde
termijn. Bij gebreke van schriftelijke vermelding van een betalingstermijn op de
opdrachtbeonstiging c.q. festoorgnldt een betalingstermijn van 30 dagen.
2. Indien binnen de overeenkomstig hot vorige lid ooemnngekomen termijn of bij
gebreke hieoon 30 dagen na fectoordatum geen betaling heeft plaatsgevonden, is
de opdrachtgever in verzuim en heeft Opdrachtnemer het recht om een
rentefectoarte staren op basis van de opdat moment geldende westelijke mnte,
verhoogd met een hoete rente van zeven procentnolgera de BU-richtljn.
3. De betaling van het fectuurbedrog dient steeds zonder korting of
schaidvergeljking te geschieden. Klachten geven de opdrachtgever niet het recht
betalingte weigemn of uitte stellen.
4. Door de opdrachtgever gedane betaling strekken steeds ter ahtoening in de
eerste plaats van alle verschuidigde rente en kosten, en vewolgens van de
opeisham factoren die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat
de voldoening betrekking heeft op een latere fastaar.
5.Opdrachtnemerbehondtzich het mchtvoorte allen tijde zekerheid teverlangen
voor tijdige betaling met hot oog op zowel reeds verdchste als nog te verdchren
werkzaamheden.
6. Tot meerdere zekerheid voor de volledige betaling van alle vorderingen die
Opdrachtnemer mocht hebben of verhitjgen op de opdrachtgever is
Opdrachtnewer gerechtigd een stil pandmcht te bediogen op alle vorderingen
welke de opdrachtgever heeft of mocht verkrijgen op zijn debheumn.
7. Oeopdrachtgeververhisdtzkh op eerste vorderingron Opdrachhtemer opgave te
deen van alle bestaande en toekemstige vorderingen welke de opdrachtgever op zijn
debheamn hoeft, znais bedoeld in hot vorige lid van dit artkel, en een ter take door
Opdrachtaemerop te maken akte madete ondertekenen ee ook ooengens madete
werken aan hothot stand kzmen van hot blij pandmcht Opdrachtnemeris benoegd
mededelipgte doen van deverpanding aan de debhesrroo deoerpande vordering.
B. Opdrochtnemer is gerechtigd, indien hiertoe naar haar oordeel aanleiding
bestaat alle haaropgndragen of met haar oveoongekomen werkzaamheden op
te schorten c.q. niet ah te voeren zolang deerde opdrachtgever niet voldoende
zekerheid voor betalioe is eesteld.

schorten totdat opdrachtgeneraan zijn betalingroerplkhtingen heeftooidaan,

Artikel 10 Ontbinding
3. Ingeval van verzuim van de opdrachtgever van zijn oerplkhtingen, waaronder
mede begrepen het geval dat hij een betaling niet op het daar ooor
overeengekomen tijdstip heeft verricht, zal Opdrachtnemer naar keoze steeds
bevoegd zijnde overeenkomst, geheel of gedeeltelijk ontbonden tenerklamn, das

wel nakomiog te vorderen, oroerminderd de aanspraken van Opdrachtsemerop
schadevergoeding, terwijl Opdrachtnewer aisdan voorts bevoegd is ook alle

andere met de opdrachtgever lopende transacties voorzover nng niet uitgevoerd
onder gelijke voorwaarden te annuleren; elke annulering heeft steeds de
opekhaarheidven al het aan Opdrachtnemernerscholdigde ten gevoige.

Artikel 11 GeBchillen
1. Op al onze ooereenkomsten en alle geschillen die daansh ooodelaeien is hot
Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 Verplichtingen opdrachtgever
1. Opdrachtgever dient voor, hij of tijdig na de totstandkoming van de
overeenkomst doch oriedjk voor aanvang der ohooering der werirzaamheden
door Opdrachtnewer aan Opdrachtnemer alle hanndigde inharmatle en
specificatiso omtrent de door Opdrachteemer te verdchten werkzaamheden te
verstmkken in het bijzonder omtrent mogelijke deico’s en gmaren zndat
Opdrachtoemer kan beoordelen welk meterieel en personeel door
Opdrachtnemer ingezet dient te worden en/of welke veiligbeidwoorschriften in
aanmerking moeten worden genomen, een en ander om de werkzaamheden
naarbehoren enneiligte kunnen aitsoeren, Indien opdrachtgeverelet of niet tijdig

zndanign gegevera aan Opdrachtnemer verstrekt, vewab iedere door
Opdrachtoemer gegeven garantie.

2. De opdrachtgever zorgt voor eigen rekeningen deko dat:
a. wedrzaamhndee, welke niettot de opdracht zelf hahoren, naar behoren en
tijdig zijn oerdcht, zndanig dat de door Opdrachtoewer te verrichten
werkzaamheden geen nadeel c.q. vertraging ondewinden;
b. het personeelvas Dpdrachtnewerte allen tijde in de gelegenheid wordt
gesteld zijn werhzaamheden naar hahoren te verdchten zowel gedurende

de nonraale werkuren als baten de normale werkumn;

de kenndigde materialen, materieel zoais bijvoorbeeld perslscht,
(krachtistroow, verwarming, nerikhting, etc., tijdig en kosteloos op de juiste
plaats terbeschrkkingvan tspdrachtnemerstaan.
t.

3.0e opdrachtgeveren allen dis zkh voorham op, in, of in de oomiddelljke nabijheid
bevinden van de raken ten aanzien waooon de aan stpdrachtoemer opgedragen
weriwaamhoden moeten worden verricht zijn nerplkht zkh te houden aan alle
voorschriften betreffende de veiligheid, en discipline welke gelden voor het peooeeel
vanstpdrachtneweren aanwijzingen dooropdrachtoomeroptevoigen.
4. do opdrachtgever beschht over een BEfe-organhatie den moeten medewerkers
van Biraato, indien noodzakelijk, zkh op deze organisatie kannen hamepen. Indisn
opdrachtgever anders bndkt moet dit van te voren schriftelijk worden
gecowwanbeerd met Rimato.

5. Bij tijdverlies, veroorzaakt door het niet voldoen aan één of meer der in hot 2de
en 3de lidvanditartikelgesteidevoorwaarden,wordteenzndanigevedengingoan
de uhoooringstermijn toegestaan ah, alle omstandigheden in aanmerking
genomen, redelijk is.
6. Kosten dle ontstaan, doordat aan één of meer, van het 2de en 3de lid van dit
artikel, gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van
opdrachtgever.

7. Indien werken buiten normale werhumn noodzakelijk is of door de
opdrachtgever wordt verzocht, wordt een opslag volgens geldende tarieven in
rekening gebracht.
8. Zolang Dpdrachtnewer geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van
pedtjvn met betrekking tot de uhooeripg von werk of van de koop/verkoop heeft
ontvangen, blijven de geleverde leveringeq/dienstenegendowvantspdrachtaemer.
stpdrachtaemer heeft hot recht deze leveringen tercg te vorderen en tot zkh te
nemen, indiende nalatige opdrachtgever zïn verplkhtingen niet nakomt, indien hij
iqaideert sursdeme van betaling aamraagt of heeft verkwgen, is Wat von
faillissement wordtverhlaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
9. Indien de opdrachtgever de opdracht anouleert en/of de leverineJdiensten
weigert, is hijverplkht de doorOpdrachtnemer reeds aapgeschafte materialen ee
gmndstofien,aI dan niet be-ofverwerkttegnndegeidende prijs, inclusief ktnenen
soclale lasten,overte nemen. OpdrachtgeverraleveneessaanOpdrachteemerah
schadeloosstelling verschuldigd zijn hot bedrag van 3/3 van de overeengekomen
prijs. Opdrachtgever is broendien verplkht Dpdrachtnemer te vrijwaree tegen
vorderingen von derden ah gevoig von da annulering van de opdracht en/of
weigering van de levering.
10. Voor zover Dpdrachtnemer de in eigendom toebehoreode materialen
verhuurt, wordt de huurder steeds geacht deze metedelen welke in goede staat
van onderhond in huurte hebhan ontsangen, na afoopvan de hauringoedeWat

aan Opdrachtnemerterssg te leveren. Mocht na afoopnon de hoar periode en bij
terug leveringvan de metedelen bljken,datdeze niet ingoode Watoerhemo, dan
hoeft Dpdrachtnemer hot recht op kosten van de huurder de nodige
werkzaamhnden en/of reparaties teverdchten uw de goederen in goede Wat te

brengen, deze kosten zullen volledig doorhelast worden.
11. Indien de opdrachtgever op enige wijze wanprestatie pleegt zal hij daamoor
alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige in gebreke stelling vereist is.
Onverminderd hot bepaaide in hot Borgerijk Wetboekzal Opdrachtnewer ingeval

van wanpreevtle hot recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten,
deze geheel of ten dele zonder rechteljke tussenkomst als onthonden te
beschouwen, dat te zijner kenze.

12. Dein lid 10 van dit artikel verweide rechten heeft Opdrachtnemer eveneens,
indiende opdrachtgever in staatvan faillissement mocht worden verklaard of rijn
faillhaement wordt aangevraagd indien bij surséanoe van betaling hoeft
aangevraagd of heef verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen,

zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt
overgenomen, of indien hij hetvoomemen hoeft Nederiand tevedeten. In al deze
gevallen zallen alle vorderingen, die Opdrachtnewer op de opdrachtgever heeft,

