Algemene Voorwaarden Brandblussercheck
Definities: In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Brandblussercheck:
Brandblussercheck
van Welderenstraat 100a
6511 MS te Nijmegen
KvK 60799471
Contractspartij:
De wederpartij van Brandblussercheck
diensten:
De door Brandblussercheck of de Contractspartij op basis van de Overeenkomst te leveren diensten,
zulks met inbegrip van de eventuele ondersteunende documentatie en met inbegrip van
voortvloeiende producten en/of diensten.
Leverantie:
Zaken en/of diensten
Partijen:
Brandblussercheck en haar Contractspartij tezamen.
Schriftelijk:
Per post, per e-mail of op anderszins langs elektronische weg.
Algemene Voorwaarden:
De onderhavige algemene voorwaarden van Brandblussercheck.
1. Toepasselijkheid:
1a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orders en
overeenkomsten, waaronder in ieder geval ook begrepen de door Brandblussercheck (te)
verrichte(n) werkzaamheden. De Algemene Voorwaarden zijn derhalve (onder meer) van toepassing
bij inkoop, verkoop, levering en onderhoud opdrachten, gesloten tussen partijen.
1b. De toepasselijkheid van de voorwaarden van de Contractspartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de
hand gewezen. Afwijkende bedingen en eventuele Algemene Voorwaarden van de Contractspartij
gelden slechts voor zover deze voor ieder individueel geval afzonderlijk uitdrukkelijk en schriftelijk
door Brandblussercheck zijn aanvaard.
1c. Indien partijen van de onderhavige voorwaarden wensen af te wijken dient zulks schriftelijk te
geschieden.
1d. Indien één of meerdere bepalingen, dan wel een deel van een bepaling van deze Algemene
Voorwaarden wordt vernietigd of anderszins onverbindend blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de
overige algemene voorwaarden niet aan. In dat geval is de Contractspartij gehouden één of meer
nieuwe bepalingen met Brandblussercheck overeen te komen, die qua doel en strekking zoveel
mogelijk aansluiten bij de oorspronkelijke bepaling(en).
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2. Aanbiedingen en orders:
Verkoop:
2a. Ieder aanbod van Brandblussercheck is vrijblijvend, waardoor Brandblussercheck gerechtigd is,
zonder hierdoor schadeplichtig te zijn, een aanbod te herroepen, uiterlijk onverwijld na de
aanvaarding van het aanbod door Contractspartij. Indien en voor zover de offerte niet is herroepen,
heeft deze een geldigheidsduur van één maand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2b. Brandblussercheck wordt niet gebonden door handelingen en/of mondelinge afspraken van
personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken door wel daartoe bevoegde
personen zijdens Brandblussercheck alsnog schriftelijk worden bevestigd.
2c. Overeenkomsten komen tot stand door (I) schriftelijke aanvaarding door Brandblussercheck dan
wel uitvoering zijdens Brandblussercheck van een door haar Contractspartij (al dan niet mondeling)
geplaatste bestelling, dan wel (II) onvoorwaardelijke aanvaarding door de Contractspartij van een
aanbod van Brandblussercheck, dan wel (III) ondertekening van een schriftelijke overeenkomst door
Partijen.
2d. Wijziging en/of aanvulling van hetgeen Partijen zijn overeengekomen, kan slechts schriftelijk en
met wederzijds goedvinden.
Onderhoudscontracten:
2e. Overeenkomsten met betrekking tot het door Brandblussercheck uit te voeren onderhoud
kunnen door de Contractspartij slechts schriftelijke worden opgezegd met in achtneming van een
opzegtermijn van 3 (drie) maanden.
2f. Bij ondertekening van de werkbon na afronding van de werkzaamheden conformeert
opdrachtgever zich aan een automatische verlenging van het onderhoudscontract voor onbepaalde
duur. De opzegtermijn van het onderhoudscontract is 1 jaar en dient uitsluitend schriftelijk te
geschieden. Bij het in gebreke blijven van de opdrachtgever zullen de gemaakte kosten in rekening
worden gebracht.
Inkoop:
2g. Elke aanbieding van de Contractspartij is onherroepelijk en geldig gedurende 90 dagen. Indien de
Contractspartij een schriftelijke of mondelinge aanbieding doet, komt de overeenkomst eerst tot
stand op het moment dat Brandblussercheck de aanbieding schriftelijk middels een (bestel)order
aanvaardt of een overeenkomst tekent. Mondelinge toezeggingen van en/of mondelinge afspraken
met (medewerkers van) Brandblussercheck, binden Brandblussercheck niet.
2h. Indien de (bestel)order afwijkt van het aanbod, dan wel geen expliciet aanbod is gedaan, wordt
de (afwijkende) order geacht te zijn aanvaard door haar Contractspartij behoudens schriftelijk
bezwaar van de Contractspartij binnen 14 (veertien) dagen na verzending van de order aan de
Contractspartij. In het geval bezwaar achterwege blijft, wordt de overeenkomst geacht tot stand te
zijn gekomen overeenkomstig de inhoud van de order.
2i. In geval een overeenkomst mondeling wordt aangegaan, wordt de uitvoering van de
overeenkomst opgeschort tot het moment dat de schriftelijke bevestiging van de order door
Brandblussercheck wordt verzonden. De uitvoering van de mondelinge overeenkomst wordt echter
niet opgeschort indien bij het aangaan van de mondelinge overeenkomst door Brandblussercheck
aan de leverancier een ordernummer wordt verstrekt.
2j. Brandblussercheck is gerechtigd, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van kosten en/of
schadevergoeding aan de Contractspartij, de hoeveelheid c.q. omvang van de Leverantie te wijzigen,
ook indien dit minderwerk oplevert. Meer- en minderwerk worden slechts door Brandblussercheck
aanvaard indien vooraf schriftelijk overeengekomen met een daartoe namens Brandblussercheck
bevoegde persoon.
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2k. Indien in de aanbieding, de order of de overeenkomst en/of daarbij horende bijlagen wordt
verwezen naar technische-, veiligheids-, kwaliteits-, , of andere voorschriften die niet zijn bijgevoegd,
wordt de Contractspartij geacht deze te kennen, tenzij zij Brandblussercheck per omgaande van het
tegendeel in kennis stelt. Brandblussercheck zal de Contractspartij dan over deze voorschriften
informeren.
2l. Wijziging en/of aanvulling van hetgeen Partijen zijn overeengekomen, kan slechts schriftelijk en
met wederzijds goedvinden plaatsvinden.
3. Prijs en betaling:
Verkoop:
3a. De overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, exclusief BTW en eventuele andere
heffingen/toeslagen, verpakkingen/emballage en transportkosten en af bedrijf Nijmegen. In geval
van verkoop aan particulieren is de prijs inclusief BTW.
3b. De prijs is gebaseerd op de tijdens de bevestiging bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen,
rechten, lasten, vrachten etc.. In geval van verhoging van een of ander is Brandblussercheck
gerechtigd overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen ook al vindt de verhoging plaats
ingevolge reeds bij de aanbieding of aanvaarding of bevestiging te voorziene omstandigheden.
3c. In geval van verhoging van de overeengekomen prijs, heeft de Contractspartij het recht de
Overeenkomst te ontbinden, in welk geval de Contractspartij gehouden is tot vergoeding van de door
Brandblussercheck gemaakte kosten. Ontbinding door de Contractspartij dient schriftelijk plaats te
vinden, uiterlijk binnen 1 (één) week na de kennisgeving door Brandblussercheck van de aanpassing.
3d. Jaarlijks wordt de prijs geïndexeerd volgens de CBS index voor huishoudens. Brandblussercheck
hanteert een termijn van 1 maand inzake opzegging i.v.m. indexering.
3e. Betaling van de facturen dient plaats te vinden binnen 30 (dertig) dagen na de factuurdatum. De
Contractspartij is hierbij niet gerechtigd om zijn betalingsverplichtingen jegens Brandblussercheck op
te schorten en/of te verrekenen met (betaling)verplichtingen van Brandblussercheck jegens de
Contractspartij.
3f. Brandblussercheck is gerechtigd voorafgaand aan de levering en/of aanvang van werkzaamheden
te verlangen dat de Contractspartij voor eigen rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijke
(abstracte) bankgarantie doet afgeven, en/of een andere – door Brandblussercheck nader te bepalen
- zekerheid verschaft teneinde de nakoming van de verplichtingen van de Contractspartij zeker te
stellen.
3g. Indien de Contractspartij niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt zij geacht
onmiddellijk in verzuim te zijn en is zij zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldag een
contractuele rente van 1,5% per maand (bovenop de wettelijke rente) over het totale verschuldigde
bedrag aan Brandblussercheck verschuldigd. Daarnaast is de Contractspartij het bedrag van de door
Brandblussercheck gemaakte (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, hierbij vastgesteld
op 15% van de gevorderde hoofdsom met een minimum van € 500,- (zegge: vijfhonderd euro).
3h. Indien de Contractspartij niet binnen de overeengekomen termijn aan haar verplichtingen
voldoet, is Brandblussercheck bovendien bevoegd al haar verplichtingen op te schorten,
onverminderd haar recht op vergoeding van schade, kosten en rente.
3i. Indien de Contractspartij van oordeel is dat de door Brandblussercheck gefactureerde bedragen
onjuist zijn, is zij gehouden Brandblussercheck daarvan binnen 8 (acht) dagen schriftelijk en
gespecificeerd in kennis te stellen. Bij gebreke van een tijdige kennisgeving, vervalt het recht van de
Contractspartij om tegen de hoogte of de samenstelling van de factuur bezwaar te maken.

Brandblussercheck
van Welderenstraat 100a
6511 MS Nijmegen

024-7370553
info@brandblussercheck.nl
www.brandblussercheck.nl

REK: NL42 ABNA 025 181 2871
KVK: 60799471
BTW: NL854064631B01

3j. De vorderingen van Brandblussercheck op de Contractspartij zijn volledig en onmiddellijk
opeisbaar in de navolgende gevallen: - indien na het sluiten van de Overeenkomst aan
Brandblussercheck omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te 1 vrezen dat de
Contractspartij niet aan haar verplichtingen zal voldoen; - indien Brandblussercheck de
Contractspartij bij het sluiten ven Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de
nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. - in geval van niet tijdige en/of
volledige betaling door de Contractspartij; - in geval van liquidatie, faillissement of het aanvragen van
surseance van betaling van de Contractspartij.
Inkoop:
3k. De overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn, tenzij anders vermeld, totaalprijzen.
In de prijs is – niet limitatief inbegrepen: heffingen, toeslagen, verpakking/emballage,
transportkosten en verzekering doch exclusief omzetbelasting.
3l. De inkoopprijs is berekend voor aflevering magazijn/bedrijf Wijchen, tenzij anders is
overeengekomen.
3m. Betaling dient te geschieden binnen 60 (zestig) dagen na ontvangst van de factuur onder
voorwaarde van goedkeuring van de Leverantie en ontvangst van alle bijbehorende documentatie in
de Nederlandse taal, (onder andere met betrekking tot onderhoud, bediening en veiligheid),
tekeningen, kwaliteit- en garantiecertificaten en de factuur, tenzij anders wordt overeengekomen.
3n. De onder sub h genoemde termijn vangt, ongeacht een eerdere factuurdatum, in ieder geval niet
eerder aan dan nadat levering dan wel aanvaarding van de Leverantie heeft plaatsgevonden.
3o. Facturen komen alleen voor betaling in aanmerking indien deze aan de juiste afdeling zijn gericht,
zijn voorzien van het referentienummer en de datum van de order dan wel de overeenkomst.
3p. Betaling door Brandblussercheck kan in geen enkel opzicht worden opgevat als enige erkenning
door Brandblussercheck van de deugdelijkheid van de leverantie en ontslaat de Contractspartij niet
van een eventuele aansprakelijkheid.
4. Diensten:
Verkoop:
4a. De Contractspartij is verplicht om Brandblussercheck in staat te stellen uitvoering te geven aan de
Overeenkomst op de overeengekomen tijd en plaats en overeenkomstig alle wettelijke vereisten.
Hieronder wordt onder meer, doch niet limitatief begrepen: het zorgen door de Contractspartij voor
alle benodigde gegevens en goedkeuring, zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen; het
werkterrein waar de werkzaamheden moeten worden verricht in een toereikende staat brengen en
houden alsmede bereikbaarheid daarvan.
4b. De Contractspartij is verplicht zorg te dragen voor veilige werkomstandigheden en de naleving
van alle geldende milieu- en veiligheidsvoorschriften, overige geldende wet- en regelgeving en de
door Brandblussercheck aan de Contractspartij voor aanvang van de werkzaamheden bekend
gemaakte (veiligheid)regels.
4c. Brandblussercheck is gerechtigd de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren, al dan niet
in delen. Het is Brandblussercheck toegestaan de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te
besteden aan derden dan wel derden hiervoor in te schakelen.
4d. Indien de Contractspartij niet voldoet aan het onder a t/m c bepaalde, is Brandblussercheck
gerechtigd om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten. Alle hiermee samenhangende
kosten komen voor rekening van de Contractspartij.
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4e. Alle montage- of installatiewerkzaamheden en vervoerskosten, daaronder begrepen kosten van
in- en uitklaring en aflevering alsmede de verzekeringspremies gedurende vervoer zijn steeds voor
rekening van de Contractspartij.
4f. Uitbesteding onder aanneming: de Contractspartij zal de uitvoering van de overeenkomst of enig
gedeelte ervan niet zonder Schriftelijke toestemming van Brandblussercheck mogen uitbesteden c.q.
daarvoor onderaannemers mogen inschakelen.
4g. de Contractspartij dient voor de aanvang van de werkzaamheden de situatie ter plaatse in
ogenschouw te nemen en bij de uitvoering van de werkzaamheden met eventuele bijzonderheden
rekening te houden. De Contractspartij dient door hem geconstateerde gevaarlijke situaties terstond
te melden aan Brandblussercheck.
4h. De Contractspartij draagt zelf zorg voor het voor de werkzaamheden benodigde materiaal,
gereedschappen en materieel, waaronder mede te verstaan steigers en kranen. De kosten van een
en ander zijn geheel voor rekening van de Contractspartij, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
4i. De bij de werkzaamheden door de Contractspartij te gebruiken materialen en gereedschappen
dienen van goede kwaliteit te zijn en te voldoen aan de toepasselijke wettelijke normen en
voorschriften. De Contractspartij vrijwaart Brandblussercheck voor eventuele schade van derden als
gevolg van het niet voldoen aan voornoemde verplichting.
4j. De Contractspartij dient de werkzaamheden zodanig uit te voeren dat schade aan eigendommen
van Brandblussercheck en derden wordt voorkomen. Voor dergelijke schade is de Contractspartij
aansprakelijk jegens Brandblussercheck Contractspartij vrijwaart Brandblussercheck voor schade van
derden die verband houdt met de uitvoering van werkzaamheden door de Contractspartij.
4k. Indien zijdens Brandblussercheck een onderbreking van de door de Contractspartij uit te voeren
werkzaamheden noodzakelijk is, zal Brandblussercheck dit terstond met de verantwoordelijke
persoon van de Contractspartij op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd bespreken.
Voor deze onderbreking zullen door de Contractspartij aan Brandblussercheck geen extra kosten in
rekening kunnen worden gebracht.
4l. Indien Brandblussercheck in het kader van de opdracht aan de Contractspartij zogenaamde
“samenwerkingsafspraken” van toepassing heeft verklaard, dient de Contractspartij die
“samenwerkingsafspraken” nauwgezet na te leven.
4m. Overtollig materiaal en materiaalresten dienen door de Contractspartij dagelijks van de plaats
waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, te worden verwijderd. Afvalstromen dienen
gescheiden te worden afgevoerd conform de geldende (milieu-) voorschriften.
4n. Brandblussercheck is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade die
de Contractspartij lijdt ten gevolge van diefstal en/of vermissing en/of braak.
4o. De Contractspartij staat er jegens Brandblussercheck voor in dat de door de Contractspartij te
werk gestelde personen beschikken over alle benodigde vergunningen en kwaliteiten/disciplines
alsmede staat de Contractspartij in voor de naleving door voornoemde personen van de geldende
veiligheidsvoorschriften.
4p. In alle gevallen dienen door de Contractspartij de werkzaamheden en daarmee verband
houdende activiteiten te worden uitgevoerd in overleg met de verantwoordelijke functionaris van
Brandblussercheck.
4q. I.v.m. de kwaliteit bewaking kan het zijn dat er vanuit de Certificatie-Instelling een audit op
uitgevoerd werk plaatsvindt. Daarvoor is het noodzakelijk dat de auditor toegang krijgt tot het
werkadres en de werkplek.
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5a. Overeengekomen leveringstermijn zijn naar beste weten vastgesteld en zijn indicatief.
Brandblussercheck komt door het enkele verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn niet in
verzuim en de Contractspartij kan aan het enkele verstrijken van de termijn geen rechten ontlenen
5b. Levering geschiedt af fabriek/magazijn Nijmegen.
5c. Brandblussercheck is gerechtigd om haar leveringsverplichting in delen na te komen. De
geleverde zaken zijn voor risico van de Contractspartij vanaf het moment van levering.
5d. De eigendom van de zaken gaat, onverminderd de feitelijke aflevering, pas over op de
Contractspartij nadat deze de verkoopprijs van de zaken en alle (overige) vorderingen van
Brandblussercheck volledig heeft voldaan. Het is de Contractspartij niet toegestaan, zolang de zaken
nog in eigendom toebehoren aan Brandblussercheck, deze te vervreemden, te bezwaren, te
verwerken of op enige andere wijze hierover te beschikken, behouden voor zover dit geschied in de
normale uitoefening van het beroep of bedrijf.
5e. De geleverde zaken kunnen terstond door Brandblussercheck worden teruggevorderd indien de
Contractspartij niet aan haar verplichtingen heeft voldaan of Brandblussercheck aanleiding heeft aan
te nemen dat de Contractspartij moet aan haar verplichtingen zal voldoen. De aan de terugname
verbonden kosten komen voor rekening van de Contractspartij.
5f. Levering, montage en onderhoud kan geschieden middels door Brandblussercheck ingeschakelde
derden. Alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval van toepassing.
5g. De Contractspartij is verplicht de te leveren zaken volgens de overeenkomen termijnen af te
nemen. Indien geen termijn is overeengekomen, is de afnemer verplicht om de te leveren zaken op
eerste verzoek van Brandblussercheck af te nemen. Door schending van deze verplichting is de
Contractspartij zonder ingebrekestelling in verzuim en is de Contractspartij verplicht alle daaruit voor
Brandblussercheck voortvloeiende kosten – zoals doch niet beperkt tot kosten voor opslag en
transport – aan Brandblussercheck te vergoeden. Brandblussercheck heeft aan haar
leveringsverplichting voldaan door de zaken éénmaal op het afgesproken tijdstip aan de
Contractspartij aan te bieden.
5h. Het risico van de te leveren zaken gaat over op de Contractspartij vanaf het moment van
verzending door Brandblussercheck of met ingang van het moment waarop de Contractspartij of een
hulppersoon van de Contractspartij de feitelijke macht over de zaken heeft dan wel (indien dit eerder
is) vanaf het moment dat de Contractspartij volgens de Overeenkomst had behoren af te nemen.
Inkoop:
5i. Alle overeengekomen levertermijn betreffen fatale termijnen. De enkele overschrijding van de
levertermijn leidt zonder nadere ingebrekestelling direct tot verzuim van de Contractspartij.
5j. Brandblussercheck is bevoegd te verlangen dat de overdracht van de eigendom van de zaken
en/of de voor levering bestemde materialen en onderdelen op een eerder tijdstip zal plaatsvinden.
De Contractspartij zal alsdan de zaken en/of de voor levering bestemde materialen en onderdelen
merken als herkenbaar eigendom van Brandblussercheck en Brandblussercheck vrijwaren voor
verlies, beschadiging en uitoefening van rechten door derden.
5k. Levering geschiedt op het bedrijf van Brandblussercheck in Nijmegen.
5l. De zaken dienen behoorlijk en duurzaam te zijn verpakt en conform voorschriften van
Brandblussercheck te worden gemerkt, zodat zij bij normaal vervoer de plaats van bestemming in
goede staat bereiken. De Contractspartij is jegens Brandblussercheck aansprakelijk voor schade
veroorzaakt door onvoldoende verpakking.

5m. De eigendom van de geleverde zaken (uitgezonderd leenemballage) gaat over op
Brandblussercheck bij feitelijke levering, dan wel op het moment dat Brandblussercheck de feitelijke
macht hierover krijgt. Leenemballage moet als zodanig duidelijk door de Contractspartij worden
Brandblussercheck
van Welderenstraat 100a
6511 MS Nijmegen

024-7370553
info@brandblussercheck.nl
www.brandblussercheck.nl

REK: NL42 ABNA 025 181 2871
KVK: 60799471
BTW: NL854064631B01

gekenmerkt. Indien Brandblussercheck betalingen vóór levering verricht, gaat de eigendom (ten
belope van het betaald bedrag) van de zaken op Brandblussercheck over op het moment van
betaling. Het risico van de zaken gaat in dat geval pas over op Brandblussercheck op het moment van
aflevering.
5n. Retourzendingen van leenemballage geschiedt voor rekening en risico van de Contractspartij
naar een door deze op te geven bestemming.
6 Reclames:
Verkoop:
6a. Op straffe van verval van haar recht op reclame, dient de Contractspartij uiterlijk binnen 8 (acht)
dagen na levering c.q. uitvoering van de leverantie eventuele reclames verband houdende met
zichtbare gebreken en/of manco’s ter zake de Leverantie Schriftelijk en – indien van toepassing –
vergezeld van de afleverings- of orderbon aan Brandblussercheck te melden. Alle overige reclames
dienen uiterlijk binnen 2 (twee) weken nadat de Contractspartij met de gebreken bekend is
geworden of bekend had kunnen worden, schriftelijk en – indien van toepassing – vergezeld van de a
afleverings- of orderbon aan Brandblussercheck gemeld te worden.
6b. Op straffe van verval van haar recht op reclame, dient de Contractspartij de Leverantie ten
aanzien waarvan zij reclameert, zorgvuldig te bewaren en op eerste verzoek van Brandblussercheck
aan Brandblussercheck ter beschikking te stellen c.q. te retourneren.
6c. In geval van gegronde reclame heeft Brandblussercheck de keuze tussen het terugnemen van de
zaken en het leveren van vervangende zaken, respectievelijk het verrichten van reparaties dan wel
het leveren van andere soortgelijke zaken enerzijds en het toekennen van een passende prijsreductie
anderzijds. Een prijsreductie zal Brandblussercheck evenwel slechts toepassen indien de essentiële
functie van de door Brandblussercheck geleverde zaken door het gebrek dat aanleiding was tot
reclame, niet is aangetast. Indien de opdrachtgever bij het in ontvangst nemen van de zaken geen
aantekening op het ontvangstbewijs heeft doen stellen geldt dat de zaken zich bij de ontvangst in
goede staat bevonden.
6d. Reclame is niet mogelijk indien de leverantie afwijken vertoont die vallen binnen een normale of
in de branche gebruikelijke productietolerantie of met betrekking tot onvolkomenheden die het
gevolg zijn van normale slijtage.
6e. Reclame is niet mogelijk met betrekkingen tot afwijkingen die als gevolg van buiten komende
oorzaken en/of van enig handelen of nalaten van de Contractspartij of derden. In het bijzonder, maar
niet uitsluitend, kan niet worden gereclameerd indien de onvolkomenheden hun oorzaak vinden in
achteloos gebruik en/of opslag; te zware belasting; of onvakkundig onderhoud;
reparatiewerkzaamheden, veranderingen of (ver)plaatsing zonder uitdrukkelijke toestemming
aangebracht c.q. verricht; het niet opvolgen van gebruik – en onderhoudsvoorschriften.
6f. Reclame is niet mogelijk indien het feit dat de leverantie niet voldoet, het gevolg is van enig
voorschrift van overheidswege met betrekking tot de aard of kwaliteit van de toegepaste constructie
of materialen. Indien de technische in de branche dan wel ter zake relevante overheidsvoorschriften
wijzigen, kan Brandblussercheck niet enkel daarom een tekortkoming worden toegerekend en heeft
de Contractspartij niet enkel op deze grond het recht tot reclameren. Indien de Contractspartij met
inachtneming van het door Brandblussercheck gegrond bevonden wordt, zal Brandblussercheck, ter
harer keuze, de betreffende leverantie of onderdelen daarvan vervangen of vergoeden.

Inkoop:
6g. Brandblussercheck is niet gehouden om de leverantie bij aflevering te (doen) inspecteren.
Brandblussercheck zal de Contractspartij binnen 2 (twee) maanden na ontdekking van het gebrek of
de non-conformiteit Schriftelijk in kennis stellen van een eventuele klacht. Voornoemde termijn van
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2 (twee) maanden geldt als bekwame tijd, zoals bedoeld in artikel 6:89 en 7:23 BW. 6h. Inspectie of
aanvaarding van de leverantie houdt geen erkenning in dat de leverantie voldoet aan de in artikel 8
gegeven garanties of beantwoordt aan de overeenkomst. Met de inspectie c.q. aanvaarding door
Brandblussercheck vervallen de rechten van Brandblussercheck ter zake van tekortkomingen niet.
6i. In geval van opslag van de Leverantie door Brandblussercheck en/of indien de Leverantie niet
direct in gebruik wordt genomen als gevolg waarvan inspectie redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt
mededeling van een eventueel gebrek of non-conformiteit ter zake de Leverantie als gedaan binnen
bekwame tijd, zoals bedoeld in artikel 6:89 en 7:23 BW, indien zij wordt medegedeeld binnen twee
maanden na ontdekking van het gebrek of de non-conformiteit.
7 Overmacht:
Verkoop:
7a. Brandblussercheck is niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen indien zij daartoe
gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
7b. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, al dan niet voorzien,
waardoor Brandblussercheck niet in staat is haar verplichtingen na te komen, bijvoorbeeld doch niet
limitatief werkstakingen in het bedrijf van Brandblussercheck en andere ernstige storingen binnen
het bedrag van Brandblussercheck welke niet voor risico van Brandblussercheck komen,
overheidsmaatregelen, stagnatie door voorst en andere weersinvloeden, brand, en het niet (tijdig)
geleverd krijgen van materialen benodigd voor de uitvoering van de Overeenkomst door leveranciers
van Brandblussercheck.
7c. Tijdens een situatie van overmacht is Brandblussercheck niet gehouden tot nakoming van haar
verplichtingen en worden de leverings- en andere verplichtingen van Brandblussercheck opgeschort.
Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Brandblussercheck
niet mogelijk is, langer duurt dan 5 (vijf) maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst
zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding bestaat.
7d. Indien Brandblussercheck bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij
gerechtigd het reeds geleverde dan wel ter beschikking gestelde afzonderlijk te factureren en is de
Contractspartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke
Overeenkomst/verplichting.
Inkoop:
7e. Indien nakoming door de Contractspartij op grond van overmacht onmogelijk is of dreigt te
worden, dient de Contractspartij Brandblussercheck hiervan onverwijld Schriftelijk in kennis te
stellen en Brandblussercheck van de ontwikkeling van de feiten met betrekking tot de overmacht
situatie op de hoogte houden.
7f. Indien, in geval van overmacht, nakoming van de Overeenkomst gedurende 30 dagen of meer
bemoeilijkt of verhinderd wordt of voortduring van de Overeenkomst naar het oordeel van
Brandblussercheck onredelijk bezwarend is of redelijkerwijs zou kunnen worden, is
Brandblussercheck gerechtigd de Overeenkomst zonder een voorafgaande ingebrekestelling door
een schriftelijke verklaring buitengerechtelijk naar haar keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden
zonder op enige wijze schadeplichtig te zijn jegens de Contractspartij.

7g. Voor rekening van de Contractspartij komen in ieder geval, doch niet uitsluitend staking, tekort
aan mankracht, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers en storingen in de
productie van de Contractspartij.
8 Garantie:
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Verkoop:
8a. De door Brandblussercheck geleverde zaken worden gedurende (1) één jaar na levering
gegarandeerd. Deze garantie houdt in dat Brandblussercheck de zaken die gedurende de
garantieperiode gebreken vertonen die het gevolg zijn van materiaal- of constructiefouten zal
herstellen of te hare keuze vervangen. Herstel of vervanging brengt niet met zich mede dat een
nieuwe garantieperiode aanvangt, met uitzondering van het hier onder c bepaalde. De garantie
vervalt indien een of meer personen die daartoe niet door Brandblussercheck zijn gemachtigd
herstelwerkzaamheden aan het product hebben uitgevoerd of trachten uit te voeren, in welk geval
Brandblussercheck haar werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening mag brengen. Elke
andere aansprakelijkheid blijft uitdrukkelijk uitgesloten.
8b. De garantieverplichting van Brandblussercheck vervalt indien de Contractspartij zelf wijziging in
of reparaties aan de Leverantie heeft verricht of door derden heeft laten verrichten of indien het
geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden is aangewend of door de Contractspartij op
onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.
8c. Indien Brandblussercheck ter voldoening van haar garantieverplichting nieuwe apparatuur,
onderdelen of diensten levert, zullen op deze 3 apparatuur, onderdelen of diensten alle bepalingen
van deze voorwaarden en condities van toepassing zijn.
8d. Niet-nakoming door de Contractspartij van haar betalingsverplichting en voorts elke nietnakoming door de Contractspartij van één van haar verplichtingen ontheft Brandblussercheck van
haar verplichtingen, bedoeld in dit artikel, alsmede van alle andere verplichtingen. Voldoening aan
haar garantieverplichtingen door Brandblussercheck geldt als enige en algehele schadevergoeding.
Inkoop:
8e. de Contractspartij is gehouden om zich van het doel van de Leverantie te vergewissen bij gebreke
waarvan zij geacht wordt bekend te zijn met (a) het doel waarvoor de Leverantie is bestemd en (b)
de wijze waarop de leverantie zal worden gebruikt en (c) de omstandigheden waaronder de
aflevering dient te geschieden.
8f. de Contractspartij garandeert dat: a) de Leverantie zonder gebreken is en geschikt door het doel
waarvoor deze bestemd is; b) de Leverantie vrij is van fabricage, ontwerp constructie en/of
materiaalfouten en dat voor de (uitvoering van de) Leverantie nieuwe en deugdelijke materialen zijn
gebruikt. c) de Leverantie geheel in overeenstemming is met de eisen, zoals vervat in het aanbod, de
order, de Schriftelijke Overeenkomst en/of specificaties, tekeningen, berekeningen of door
Brandblussercheck verstrekte documenten; d) de leverantie tenminste voldoet aan relevante
regelgeving van de Europese Unie, ongeacht of de Leverantie binnen of buiten de Europese
Economische Ruimte (EER) wordt gebruikt, alsmede aan de ter plaatse van gebruik lokaal geldende
wettelijke (milieu)eisen en overheidsvoorschriften; e) de Leverantie voldoet aan de binnen de
branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen; f) de Leverantie het overeengekomen
resultaat zal leveren, ongeacht of het levering van zaken of diensten betreft.
8g. de Contractspartij garandeert dat de Leverantie geen inbreuk maakt op rechten van derden,
waaronder begrepen intellectuele/industriële eigendomsrechten en knowhow, en vrijwaart
Brandblussercheck volledig van aanspraken van derden in dit verband. Indien de werkzaamheden
(deels) bestaan uit advisering, staat de Contractspartij in voor de juistheid en deugdelijkheid daarvan.

8h. Keuring, controle en/ of beproeving door Brandblussercheck of door daartoe door haar
aangewezen personen of instanties kan plaatsvinden zowel voorafgaande aan de levering als tijdens
of na de levering.
8i. De Contractspartij verleent Brandblussercheck op eerste verzoek toegang tot de plaatsen waar de
zaken worden geproduceerd of zijn opgeslagen en verleent medewerking aan de gewenste
Brandblussercheck
van Welderenstraat 100a
6511 MS Nijmegen

024-7370553
info@brandblussercheck.nl
www.brandblussercheck.nl

REK: NL42 ABNA 025 181 2871
KVK: 60799471
BTW: NL854064631B01

keuringen, controles en beproevingen en verstrekt voor zijn rekening de benodigde documentatie en
inlichtingen.
8j. De Contractspartij stelt Brandblussercheck zo nodig tijdig van te voren op de hoogte van het
tijdstip waarop keuring, controle en/ of beproeving kan plaatsvinden.
8k. De kosten van noodzakelijke keuring, controle en/ of beproeving zijn voor rekening van de
Contractspartij.
8l. In geval van afkeuring van zaken tijdens of na de levering, gaan de eigendom en het risico van de
afgekeurde zaken wederom op de Contractspartij over en wel vanaf de datum van dagtekening van
de in het vorige lid bedoelde melding.
8m. Indien de zaken, ongeacht de resultaten van enige keuring, controle en/ of beproeving, niet
blijken te voldoen aan het bepaalde in lid a en/of b van dit artikel zal de Contractspartij voor zijn
rekening de zaken ter keuze van Brandblussercheck na eerste aanzegging herstellen of vervangen,
tenzij Brandblussercheck voorkeur geeft aan beëindiging van de overeenkomst, overeenkomstig het
bepaalde in artikel 10.
8n. De Contractspartij is verplicht onderdelen ter zake van de geleverde zaken gedurende de
gebruikelijke levensduur van de geleverde zaken in voorraad te houden.
8o. In spoedeisende gevallen en daarnaast indien na overleg met de Contractspartij redelijkerwijs
moet worden aangenomen dat de Contractspartij niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of
vervanging kan of zal zorgdragen heeft Brandblussercheck het recht herstel of vervanging voor
rekening van de Contractspartij zelf uit te laten voeren.
9 Aansprakelijkheid:
Verkoop:
9a. Behoudens garantieverplichtingen zoals beschreven in artikel 8 is Brandblussercheck niet
aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak ook aan de zijde van Contractspartij veroorzaakt in
verband met door Brandblussercheck geleverde zaken of diensten, tenzij de schade zijn oorzaak vindt
in opzet of grove schuld aan de zijde van Brandblussercheck.
9b. Contractspartij vrijwaart Brandblussercheck voor aanspraken van derden wegens schade,
optredend in verband met de door Brandblussercheck aan de Contractspartij geleverde zaken en/ of
diensten.
9c. Brandblussercheck is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder, doch niet
limitatief, begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vertragingsschade en
schade door bedrijfsstagnatie.
9d. Een verplichting van Brandblussercheck tot schadevergoeding is beperkt tot maximaal het bedrag
van de voor de Leverantie overeengekomen prijs, exclusief omzetbelastingen en andere door de
overheid opgelegde heffingen, voor zover die door de Contractspartij is betaald. Indien de
overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is, wordt de overeengekomen prijs vastgesteld
op maximaal het totaalbedrag van de overeengekomen vergoeding voor de maand voorafgaande aan
het moment waarop de schade is ontstaan, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid
opgelegde heffingen, voor zover die door de Contractspartij zijn betaald. Overigens is de
aansprakelijkheid van Brandblussercheck beperkt in die zin dat slechts aansprakelijkheid wordt
aanvaard indien de verzekeringsmaatschappij van Brandblussercheck deze aansprakelijkheid als
zodanig erkent, en beperkt tot het bedrag van erkenning door de verzekeringsmaatschappij van
Brandblussercheck.
Inkoop:
9e. De Contractspartij is aansprakelijk voor alle schade die door Brandblussercheck of door derden
wordt geleden als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, waaronder –
doch niet beperkt tot – schade van Brandblussercheck of derden als gevolgen van . van handelen of
nalaten van haarzelf, van haar personeel of van degenen die door hem bij de uitvoering van de
overeenkomst zijn betrokken.
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9f. De Contractspartij vrijwaart Brandblussercheck voor aanspraken van derden op vergoeding van
schade op grond van aansprakelijkheid als bedoeld in de vorige twee leden en zal op eerste verzoek
van Brandblussercheck een schikking treffen met die derden, dan wel zich in rechte, in plaats van of
gezamenlijk met Brandblussercheck, verweren tegen aanspraken als hiervoor bedoeld.
9g. Voor de toepassing van sub e van dit artikel worden onder derden mede begrepen werknemers
van Brandblussercheck en zij die in opdracht van Brandblussercheck werkzaamheden verrichten.
9h. De Contractspartij zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel genoegzaam
verzekeren en zal Brandblussercheck op eerste verzoek inzage verschaffen in de polis.
10 Einde overeenkomst:
10a. Brandblussercheck heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan
wel, naar haar keuze, de Overeenkomst en eventueel daarmee samenhangende overeenkomsten
door middel van een Schriftelijke verklaring en zonder voorafgaande ingebrekestelling met
onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden en/of de Leverantie
retour te halen, onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien: a) de Contractspartij één of
meer van haar verplichtingen voortvloeiende of anderszins verband houdende met de Overeenkomst
niet, niet-tijdig of niet deugdelijk nakomt; b) vaststaat dat nakoming door de Contractspartij zonder
tekortkoming niet mogelijk zal zijn; c) de Contractspartij in staat van faillissement wordt verklaard of
haar faillissement of (voorlopige) surseance is aangevraagd of verleend; d) de Contractspartij haar
onderneming (gedeeltelijk) heeft gestaakt en/of tot liquidatie over is gegaan; e) ten laste van de
Contractspartij conservatoir dan wel executoriaal beslag wordt gelegd; h) de zeggenschapsrechten
c.q. eigendomsrechten binnen de Contractspartij zijn gewijzigd.
10b. In geval van ontbinding van de Overeenkomst door Brandblussercheck is Brandblussercheck
jegens de Contractspartij nimmer tot enige vorm van schadevergoeding gehouden.
11 Toepasselijk recht en domiciliekeuze:
11a. Op alle aanbiedingen, orders en Overeenkomsten en de uitvoering daarvan alsmede op (de
uitleg van) de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting
van het Weens Koopverdrag.
11b. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één Partij als zodanig worden
beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de aanbieding, offerte en/of Overeenkomst
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de Algemene Voorwaarden zelf en haar uitleg of
uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de rechtbank te
Arnhem.
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