Algemene voorwaarden Handelsonderneming Pouw
Definities
Opdrachtgeefster: iedere natuurlijke en rechtspersoon die zich door bemiddeling van opdrachtnemer voorziet van bemiddeling tot de
aanschaf van een motorvoertuig, zulks in de breedste zin van het woord.
Opdrachtnemer: Roald Richard Pouw h.o.d.n. Handelsonderneming Pouw, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel
onder het nummer 09192773.
Verkoper: degene die als natuurlijke of rechtspersoon een motorvoertuig in de breedste zin van het woord door de
bemiddelingstussenkomst van opdrachtnemer verkoopt aan opdrachtgeefster.
Overeenkomst: de overeenkomst waarin de voorwaarden van de uitvoering van de (bemiddelings)opdracht zijn neergelegd.

1. Toepasselijkheid
1.1

1.2

1.3

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen (zowel mondeling, schriftelijk als digitaal, via internet
of een vergelijkbaar medium, tot uitdrukking gebracht) welke betrekking hebben op te door opdrachtnemer te verrichten diensten
voor opdrachtgeefster.
Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanvullende dan wel vervolgopdrachten van opdrachtgeefster aan
opdrachtnemer. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing door (digitale) toezending/terbeschikkingstelling. Deze algemene
voorwaarden zijn van toepassing door toezending ervan bij aanvaarding van een eerste opdracht van opdrachtgever en gelden
steeds bij vervolgopdrachten, alsmede door het zonder protest aanvaarden van deze algemene voorwaarden door het voldoen van
minimaal 1 factuur van opdrachtnemer. Toepasselijkheid van eventueel door opdrachtgeefster gehanteerde algemene voorwaarden
wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover zij door
opdrachtnemer schriftelijk of door middel van digitale kanalen zijn bevestigd.

2. Totstandkoming overeenkomst
2.1

2.2

2.3

Opdrachten tussen opdrachtgeefster en opdrachtnemer komen in beginsel schriftelijk tot stand doordat opdrachtnemer per post of
per digitaal medium de opdracht van opdrachtgeefster bevestigt. Deze opdrachtbevestiging geldt als de overeenkomst die gesloten
is tussen opdrachtgeefster en opdrachtnemer.
Opdrachten aan opdrachtnemer kunnen tevens mondeling door opdrachtgeefster worden gegeven. In geval van een mondelinge
opdracht is sprake van een overeenkomst indien opdrachtnemer de werkzaamheden heeft verricht voor opdrachtgeefster
zonder dat opdrachtgeefster schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de verrichte werkzaamheden binnen twee werkdagen na
ontvangst daarvan. In dat geval geldt tussen partijen de inhoud van deze algemene voorwaarden indien opdrachtnemer deze aan
opdrachtgeefster ter hand heeft gesteld, waaronder tevens de digitale terbeschikkingstelling geldt.
Als er na de aflevering van het motorvoertuig opdrachtgeefster zich opnieuw tot opdrachtnemer wendt met een nieuwe opdracht
dan zal deze opdracht schriftelijk worden vastgelegd. Al het overige in deze algemene voorwaarden, in het bijzonder ten aanzien van
de tarieven gelden onverkort ten aanzien van deze nieuwe overeenkomst.

3. Garanties
3.1

3.2

Opdrachtnemer verstrekt geen garanties,noch aanvaardt aansprakelijkheid op de motorvoertuigen en/of alle aanverwante artikelen,
garantiebepalingen e.d. die door opdrachtgeefster worden aangekocht. Hetzelfde geldt voor motorvoertuigen en/of aanverwante
artikelen, garantiebepalingen e.d. die door opdrachtnemer in naam van opdrachtgeefster worden aangekocht. Eventuele verstrekte
garanties door verkoper en opdrachtgeefster vallen derhalve binnen de tussen hen gesloten overeenkomst.
Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtgeefster aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het
sluiten van een overeenkomst strekkende tot de aankoop van een motorvoertuig of waarvan de opdrachtnemer redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het sluiten van de voorbedoelde overeenkomst, tijdig aan opdrachtgeefster
worden verstrekt, tenzij het verstrekken van dergelijke gegevens in de specifiek gegeven opdracht door verkoper dienen te worden
verstrekt.

4. Levering
4.1
4.2

In beginsel valt de levering van het motorvoertuig en alle daarmee verwant houdende handelingen en afspraken onder de
overeenkomst die tussen opdrachtgeefster en verkoper is gesloten.
Levering geschiedt af bedrijf van verkoper. In geval in de bemiddelingsovereenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgeefster is
besloten dat opdrachtnemer tevens zal zorgdragen voor de levering van het motorvoertuig, dan zullen daar tussen opdrachtnemer
en opdrachtgeefster separaat aparte afspraken over worden gemaakt. In elk geval geldt dat opdrachtgeefster verplicht is het
motorvoertuig af te nemen op het moment dat deze aan haar of hem ter beschikking worden gesteld. Indien opdrachtgeefster
afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is
opdrachtnemer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van opdrachtgeefster. Het risico van verlies, beschadiging of
waardevermindering gaat op opdrachtgeefster over op het moment waarop het motorvoertuig ter beschikking staat.
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5. Betaling en incassokosten
5.1
5.2

5.3

5.4
5.5

5.6

Het uurtarief van opdrachtnemer bedraagt Euro 55,- exclusief BTW. De bestede uren worden in de te verstrekken factuur
inzichtelijk gemaakt.
Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta
waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door opdrachtnemer is aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te
factureren.
Indien de opdrachtgeefster in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgeefster van rechtswege
in verzuim. opdrachtgeefster is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk
geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de
opdrachtgeefster in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgeefster gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van
de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Opdrachtgeefster is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen
de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgeefster die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3
(de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te
schorten.
Indien opdrachtgeefster in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van haar of zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgeefster. De buitengerechtelijke kosten worden
berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens
Rapport Voorwerk II. Indien opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren,
komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten
zullen eveneens op opdrachtgeefster worden verhaald. Opdrachtgeefster is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente
verschuldigd.

6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
6.1

6.2

6.3

6.4
6.5

6.6

6.7

6.8

Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien
opdrachtgeefster de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel in geval dat na het sluiten
van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgeefster de
verplichtingen niet zal nakomen, indien opdrachtgeefster bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen
voor de voldoening van haar/zijn verplichtingen uit de overeenkomst, in het bijzonder de standaard gevraagde voorschotbetaling
van Euro 110,- exclusief BTW, en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van
de opdrachtgeefster niet langer van opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk
overeengekomen condities zal nakomen.
Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn
dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgeefster onmiddellijk opeisbaar.
Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Indien
opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten aan
opdrachtgeefster.
Indien de ontbinding aan de opdrachtgeefster toerekenbaar is, is opdrachtgeefster verplicht tot vergoeding van de schade aan
opdrachtnemer, daaronder begrepen alle kosten, die daardoor direct en indirect ontstaan.
Indien de opdrachtnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding
rechtvaardigt, dan is opdrachtneemster gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder dat
daartoe enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan opdrachtgeefster ontstaat.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgeefster
zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgeefster
toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden
deze aan de opdrachtgeefster in rekening gebracht. Opdrachtgeefster is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde
termijn te voldoen, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag
niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van opdrachtgeefster, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor
de opdrachtgeefster niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, staat het opdrachtnemer vrij om de overeenkomst
terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds
tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgeefster zijn in dat
geval onmiddellijk opeisbaar.
Indien opdrachtgeefster een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht
en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de
voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan opdrachtgeefster in rekening worden gebracht.
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7. Aansprakelijkheid en beperking aansprakelijkheid
7.1
7.2
7.3

7.4
7.5

7.6

Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of
namens de opdrachtgeefster verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt
tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van het aantal uren dat opdrachtnemer heeft besteed aan de door opdrachtgeefster
verstrekte opdracht conform de bevestiging van de bemiddelingsopdracht, althans tot dat gedeelte van de bevestiging van de
bemiddelingsopdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in
voorkomend geval.
Opdrachtnemer is in alle gevallen uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de
redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade
in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de
bemiddelingsovereenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke
kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgeefster aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte
schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Opdrachtnemer
is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van opschorting van werkzaamheden omdat opdrachtgeefster haar of zijn financiële
verplichtingen jegens opdrachtnemer niet is nagekomen.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove
schuld van opdrachtgeefster.

8. Toepasselijk recht, bevoegde rechter en taal
8.1

Op de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgeefster is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter
is de rechtbank te Arnhem, Nederland, dan wel de rechtbank Arnhem, sector kanton, locatie Arnhem, zulks afhankelijk van de
competentiegrens. De te voeren taal zal steeds Nederlands zijn.

Handelsonderneming Pouw
Roald Pouw
Wamelslant 57
6931 HT Westervoort
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+31 (0)6 14 228 033
info@vrouwzoektauto.nl
www.vrouwzoektauto.nl
KvK: 09192773

