Algemene voorwaarden JVE techniek
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
JVE techniek
JVE techniek
Arnhemplein 45
1324 JS ALMERE
KvK: 75708132
Opdrachtgever:
de wederpartij van JVE techniek

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkoms
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overee

Artikel 3. Offertes
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor a
2. De door JVE techniek gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig ged
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aange
Artikel 4. Voorrijkosten
JVE techniek rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. JVE techniek zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoere
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist
4. JVE techniek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doord
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgev

Artikel 6. Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uit
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoo
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aan
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwal
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal JVE techniek daarbij a

Artikel 8. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informa

Artikel 9. Intellectueel eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt JV
2. Alle door JVE techniek verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontw
3. JVE techniek behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkz

Artikel 10. Opzegging
Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Pa

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van JVE techniek op de opdrachtgever zijn onmiddellijk op
• 1. na het sluiten van de overeenkomst aan JVE techniek ter kennis gekome
• 2. indien JVE techniek de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkoms
2. In de genoemde gevallen is JVE techniek bevoegd de verdere uitvoering v

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever
2. Indien een klacht gegrond is, zal JVE techniek de werkzaamheden alsnog
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet m

Artikel 13. Honorarium
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast hon
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium w
4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand zullen de versch
6. Indien JVE techniek met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief

Artikel 14. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een doo
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdr
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in

Artikel 15. Incassokosten
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of m
• 1. over de eerste € 3.000,- 15%
• 2. over het meerdere tot € 6.000,- 10%
• 3. over het meerdere tot € 15.000,- 8%

• 4. over het meerdere tot € 60.000,- 5%
• 5. over het meerdere 3%
2. Indien JVE techniek aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke red

Artikel 16. Aansprakelijkheid
1. Indien JVE techniek aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt
• 1. De aansprakelijkheid van JVE techniek, voor zover deze door zijn aanspr
• 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade n
• 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, word
• 4. JVE techniek is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
• 5. JVE techniek is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door (tijdelijk

Artikel 17. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het
2. JVE techniek heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van JVE techniek opgeschort
4. Indien JVE techniek bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan z

Artikel 18. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van JVE techniek is bij uitsluiting bevoegd van g

Artikel 19. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen JVE techniek en de opdrachtgever is Nederlan
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