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Artikel 1 Definities 
 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
a) Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. 

 
b) Werkzaamheden: het geheel van installatiewerkzaamheden - met inbegrip van de levering van 

goederen en diensten - welke Opdrachtnemer verricht. 
 
c) Opdrachtnemer: Pronomar B.V., Pronomar Rental B.V. of Pronomar Tech B.V. 
 
d) Opdrachtgever: Partij waarmee opdrachtnemer een koop- dan wel huurovereenkomst aangaat. 
 
 
Artikel 2 Werkingssfeer 

 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen tot, en de overeenkomst 

inzake, werkzaamheden te verrichten door en/of zaken te verhuren door opdrachtnemer. Een 
verwijzing door de Opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt 
door Opdrachtnemer niet aanvaard. 

 
2.2 Indien een of meerdere bepalingen, in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn 

of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden 
(geheel of gedeeltelijk) van toepassing. 

 
 
Artikel 3 Aanbiedingen/Overeenkomst 
 
3.1 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend. 

 
3.2 Een overeenkomst komt tot stand op de dag van ondertekening van het contract dan wel op de dag 

van schriftelijke opdrachtbevestiging door opdrachtnemer, dan wel op de dag van feitelijke levering 
c.q. ter beschikking stelling van de verkochte/verhuurde goederen. 

 
3.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door opdrachtnemer gehanteerde 

prijzen altijd exclusief BTW en eventuele verzend- en transportkosten. 
 
 
Artikel 4 Levering 

 
4.1 Indien Opdrachtnemer een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief, en geen fatale 

termijn. 

 
4.2 Ten aanzien van de levertijd geldt het product als geleverd wanneer het - indien keuring in het 

bedrijf van opdrachtnemer is overeengekomen - voor keuring, en in de overige gevallen wanneer 
het voor verzending, gereed is, een en ander nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis 
is gesteld en onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtnemer tot nakoming van zijn 
eventuele montage-installatieverplichtingen. 

 
4.3 Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur 

van de vertraging die aan de zijde van opdrachtnemer ontstaat ten gevolge van het niet voldoen 
door de opdrachtgever aan enige uit overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te 
vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.  
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Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst 

 

5.1 De Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed 
vakmanschap uitvoeren. 

 

5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens - waarvan opdrachtnemer aangeeft dat 
deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze 
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst - tijdig aan opdrachtnemer worden 
verstrekt. 

 

5.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig door opdrachtgever 
dan wel derden aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer - onverminderd het elders 
bepaalde - het recht de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke 
tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

 

5.4 De Opdrachtnemer geeft naar beste vermogen en tijdig desgevraagd instructies voor het in- en 
uitbedrijf stellen van de installatie. 

 

 

Artikel 6 Klachten 

 

6.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden, en/of over verhuurde zaken, dienen door de 
opdrachtgever binnen 3 dagen na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de 
voltooiing van de werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer waarbij de 
klacht een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming dient te bevatten zodat 
opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. 

 

6.2 Een klacht wordt doorgeleid aan de fabrikant; de fabrikant zal de klacht onderzoeken en bepalen of 
de klacht gegrond is. 

 

6.3 Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer het geleverde vervangen, tenzij dit inmiddels voor 
Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk 
kenbaar te worden gemaakt. 

 

6.4 Behoudens een mogelijk door de fabrikant verstrekte fabrieksgarantie, verstrekt opdrachtnemer 
nimmer enige garantie met betrekking tot de (verwachte) werking van de installatie(s). 

 

 

Artikel 7 Betaling 

 

7.1 Betaling geschiedt voorafgaand aan aflevering tenzij anders is overeengekomen. 
 
7.2 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever 

niet op. 
 
7.3 Indien Opdrachtgever niet binnen een schriftelijk nader overeengekomen termijn heeft betaald, is 

opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever, zonder nadere sommatie of 
ingebrekestelling, een rente verschuldigd van 1 % per maand of gedeelte daarvan, tenzij de 
wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. 

 
7.4 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die ontstaan doordat de 

opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen 
voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% 
van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag met een minimum van Eur 1.000,--. 

 
7.5 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op door Opdrachtgever verschuldigde incasso-

kosten en rente, vervolgens zullen betalingen in mindering strekken op de oudste openstaande 
declaraties van Opdrachtnemer. 
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Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud 

 

8.1 Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat 
Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nage-
komen. 

 
8.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, 

te verhuren, door te verkopen of op enige andere wijze te bezwaren, tenzij partijen anders zijn 
overeengekomen. 

 
8.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten 

daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer zo snel mogelijk 
daarvan op de hoogte te stellen. 

 

8.4 De Opdrachtgever verplicht zich de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren 
en verzekerd te houden tegen o.a. brand, ontploffings- en waterschade en overige schade-
oorzaken, evenals tegen diefstal, en alles tegen nieuwwaarde. De door de verzekeraar uitgekeerde 
schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan Opdrachtnemer. 

 

8.5 Door Opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigen-
domsvoorbehoud vallen, mogen niet zonder schriftelijke instemming van Opdrachtnemer worden 
doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 

 
8.6 Voor het geval dat Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, 

geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan 
Opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de 
eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

 

 

Artikel 9 Opschorting, ontbinding, opzegging 

 

9.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst 
te ontbinden, indien: 

 

- Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig 
nakomt.  

- De Opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is 
verklaard  

- Na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden 
goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet, niet tijdig of niet 
volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever slechts 
gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover 
de tekortkoming dit rechtvaardigt.  

- Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de 
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of 
onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij 
deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd. 

 

9.2 Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandig-
heden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich 
anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding 
van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

 
9.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdracht-

gever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, 
behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
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9.4 De Opdrachtgever is te allen tijde, met inachtneming van de schriftelijk vastgelegde opzegtermijn, 
bevoegd de (huur)Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. 

 
9.5 Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 
 

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

 

10.1 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van opzet of grove 
schuld van opdrachtnemer of van haar ondergeschikten. 

 
10.2 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen 

gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is 
uitdrukkelijk uitgesloten.  
Ook is aansprakelijkheid van Opdrachtnemer uitgesloten voor schade, van welke aard ook, 
ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of 
onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar 
behoorde te zijn. 

 

10.3 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is voorts beperkt tot maximaal het bedrag dat in het 
desbetreffende geval uitgekeerd wordt door de assuradeur van Opdrachtnemer.  
Bovendien is iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal het factuurbedrag, 
althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

 

 

Artikel 11 Risico-overgang 

 

11.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op 
Opdrachtgever over op het moment waarop deze zaken aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk 
worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan 
te wijzen derde worden gebracht. 

 

 

Artikel 12 Overmacht 

 

12.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe ge-
hinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens 
de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 

 

12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de 
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, 
waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer blijvend of 
tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te komen. Werkstakingen in het 
bedrijf van Opdrachtnemer, vervoersstakingen, exportbelemmeringen, stroomstoringen en stagnatie 
in de leveringen door toeleveranciers worden daaronder mede begrepen. 

 

12.3 Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is opdrachtnemer 
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de 
andere partij. 

 

12.4 Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht gedeeltelijk haar 
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het 
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer 
gerechtigd om ter zake daarvan separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te 
voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst. 
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Artikel 13 Authentieke versie 

 

13.1 Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien 
een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst. 

 

 

Artikel 14 Geschillen 

 

14.1 De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van de 
geschillen tussen partijen kennis te nemen. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil 
voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

 

 

Artikel 15 Toepasselijk recht 

 

15.1 Op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van 
toepassing. 


