Algemene Voorwaarden Mobility Installations B.V.
Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch op 13 September
2018 onder nummer 52431746
1. ALGEMEEN.
1.1. Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor tot stand te komen overeenkomsten, tussen
opdrachtgever enerzijds en opdrachtnemer Mobility Installations BV ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Den Bosch onder nummer 52431746, gevestigd te (5349 AV) Oss aan de Gasstraat 28B
(postadres Postbus 321, 5340 AH) anderzijds, nader te noemen opdrachtnemer. Op deze
overeenkomsten, op voorafgaande aanbiedingen en op de acceptatie hiervan, zijn geen andere
voorwaarden toepasselijk dan hier vermeld, tenzij opdrachtnemer expliciet, schriftelijk afwijkingen
heeft vastgelegd.
2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen
opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing
heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
2.2. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd,
wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met
opdrachtnemer gesloten overeenkomst in te stemmen.
3. AANBIEDING EN OVEREENKOMST.
3.1. Iedere door opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, zowel mondeling als schriftelijk, is
vrijblijvend, tenzij in een schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur is vermeld.
3.2. Alle offertes of aanbiedingen hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van
30 dagen te rekenen vanaf de datum van de offerte. Offertes zijn gebaseerd op de bij de aanbieding
door de opdrachtnemer verstrekte gegevens. Alle genoemde prijzen zijn, tenzij uit de offerte anders
blijkt, in Euro´s en, tenzij anders aangegeven, exclusief BTW.
3.3. Vermeldingen van gegevens van welke aard ook in catalogi, brochures, prijslijsten of andere
drukwerken, dan wel via het internet, via de website, elektronische post of andere methoden,
geschieden zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend.
4. BETALING.
4.1. Betaling dient te geschieden: 50% bij opdracht en 50% bij oplevering, doch in ieder geval binnen
15 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze, in de valuta waarin is
gedeclareerd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de
declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
4.2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 15 dagen, is
opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1%
per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente c.q. de wettelijke rente hoger is, in
welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekent t = d
vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is, tot het moment van voldoening van het volledige
bedrag.
4.3. In geval van liquidatie, faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke
schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of surseance van
betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar.
5. INCASSOKOSTEN.
5.1. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van
opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten

verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig de W.I.K. (Wet Incasso Kosten)
zoals vastgesteld per 1 juli 2012.
5.2. Indien opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,
komen ook deze voor vergoeding in aanmerking;
5.3. Gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
5.4. (Deel-)betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in
mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende
rente.
6. MEDEWERKING.
6.1. Indien, door aan opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden, de overeengekomen prestatie
door opdrachtnemer niet kan worden uitgevoerd terwijl laatstgenoemde in staat en bereid is tot
levering, kan opdrachtnemer voor rekening van opdrachtgever de inmiddels beschikbare zaken
opslaan op een door opdrachtnemer gekozen locatie. Door de enkele schriftelijke melding van deze
handeling wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden.
6.2. Opdrachtgever is verplicht alsdan aan opdrachtnemer de opslagkosten volgens het gebruikelijke
tarief te vergoeden.
7. LEVERTIJDEN.
7.1. De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en gaat in nadat de overeenkomst is
gesloten, alle voor uitvoering noodzakelijke gegevens in bezit zijn van opdrachtnemer en betaling,
indien en voor zover deze bij opdracht dient te geschieden, is verricht.
7.2. Bij overschrijding van de levertijd, anders dan door overmacht, zal opdrachtnemer, na een
schriftelijke ingebrekestelling, een redelijke termijn worden gegund om aan haar verplichtingen te
voldoen.
7.3. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na schriftelijke ingebrekestelling, aanspraak
geven op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is bedongen.
8. EIGENDOM.
8.1. Alle door opdrachtnemer geleverde of te leveren zaken blijven eigendom van opdrachtnemer,
zolang de opdrachtgever de factuur met betrekking tot de geleverde of te leveren zaken, verrichte en
te verrichten werkzaamheden, alsmede eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de
nakoming (inclusief de verschuldigde rente en buitengerechtelijke kosten) van de ove reenkomst niet
heeft voldaan.
8.2. Opdrachtgever mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten,
verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren of aan derden ter beschikking stellen.
8.3. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen van opdrachtnemer, -waarvan de
laatste bij aangetekend schrijven-, opdrachtgever gedurende een periode van drie maanden heeft
nagelaten de goederen op te halen, is opdrachtnemer bevoegd de betreffende goederen te verkopen
en om het door opdrachtgever verschuldigde op de opbrengst te verhalen.
9. GARANTIE.
9.1. Op alle nieuwe artikelen die opdrachtnemer levert, ontvangt de opdrachtgever 1 jaar garantie,
tenzij anders aangegeven. Op de installatie en/of montage wordt tevens 1 jaar garantie verstrekt. Als
blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen.
Deze werkzaamheden zullen alsdan plaatsvinden op ofwel de locatie waar de installatie en/of
montage eerder is uitgevoerd, dan wel op een door opdrachtnemer te bepalen locatie.
9.2. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten
opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.
9.3. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:
- normale slijtage;
- onoordeelkundig gebruik;

- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
- installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.
- gebreken vanwege van buiten komende oorzaken, zoals bij voorbee ld brand of waterschade of
vanwege anderszins niet aan opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken.
9.4. Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van
levering.
9.5. Alle programmatuur is van garantie uitgesloten, tenzij door de desbetreffende fabrikant of
importeur garantie wordt verstrekt.
9.6. Herstel van verloren gegane gegevens valt nimmer onder garantie.
9.7. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van opdrachtnemer.
9.8. Kosten van voorrijden vallen niet onder garantie.
9.9. In voorkomende gevallen kan de opdrachtgever met opdrachtnemer een verlengde
garantietermijn overeenkomen.
9.10 Indien direct of indirect aan opdrachtgever blijkt dat een installatie en/of montage door
opdrachtnemer niet deugdelijk is uitgevoerd, als vermeld in lid 1 hierboven, dan dient opdrachtgever
opdrachtnemer in staat te stellen om de herstelwerkzaamheden uit te voeren. Laat de opdrachtgever
en/of de gebruiker van de zaak dit na, dan worden de kosten hiervan niet vergoed door
opdrachtnemer.
10. AANSPRAKELIJKHEID.
10.1. Indien opdrachtgever opdrachtnemer aansprakelijk wenst te stellen voor schade, dan dient
opdrachtgever opdrachtnemer hiervoor eerst middels aangetekende brief schriftelijk in gebreke te
stellen. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
hetgeen in deze bepaling is geregeld;
10.2. Opdrachtnemer aanvaardt aansprakelijkheid volgens haar garantiebepalingen en volgens het in
dit artikel beschrevene. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor enige andere vorm van
schadevergoeding, zoals doch niet beperkt tot letselschade, aanvullende schadevergoeding,
vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, voorzienbaar of niet voorzienbaar, materieel of
immaterieel, alsmede vanwege vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade
wegens overschrijding van leveringstermijnen, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige
medewerking en dergelijke, is nadrukkelijk uitgesloten voor zover niet in strijd met enige
dwingendrechtelijke bepaling;
10.3. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt
tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer te verstrekken uitkering,
althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft;
10.4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
10.5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of zijn
werknemers;
10.6. Indien door opdrachtnemer geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van
opdrachtnemer jegens opdrachtgever beperkt tot de waarde van de verkochte zaken.
11. OVERMACHT.
11.1. Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe
verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld of noch
krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
11.2. Tenzij sprake is van blijvende onmogelijkheid tot nakoming, worden in geval van overmacht de
verplichtingen over en weer opgeschort.

11.3. Indien voornoemde opschorting kostenverhogend werkt alsmede in geval van blijvende
verhindering tot het voldoen van de prestatie vanwege overmacht, kan de meest gerede partij de
overeenkomst per aangetekende brief ontbinden.
11.4. Onder overmacht wordt verstaan de praktische, wettelijke en morele onmogelijkheid tot het
voldoen door opdrachtnemer van de verschuldigde prestatie en eventueel hieruit voortvloeiende
prestaties buiten de schuld of risicosfeer van opdrachtnemer ontstaan, waaronder gebrek aan of
vertraagde levering van door opdrachtnemer benodigde goederen, ongeacht het tijdstip van de
overmachtstoestand en ongeacht de voorzienbaarheid.
12. ONTBINDING.
12.1. Opdrachtgever is gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst indien opdrachtnemer
blijvend in verzuim is, doch niet nadat opdrachtgever een schriftelijke ingebrekestelling aan
opdrachtnemer heeft gestuurd waarin een redelijke termijn aan opdrachtnemer wordt gegund om
aan haar verplichtingen te voldoen.
12.2. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig, of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen welke voor
hem uit enige met opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, in geval van faillissement of
surseance van betaling van opdrachtgever, stillegging of liquidatie van diens bedrijf, alsmede in geval
van gegronde vrees voor niet-nakoming van de (toekomstige) betalingsverplichting(en) is
opdrachtnemer gerechtigd, zonder eerdere ingebrekestelling, elk dezer overeenkomsten geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal
zijn en gevrijwaard door opdrachtgever tegen vorderingen van derden als gevolg van deze
ontbinding, onverminderd de opdrachtnemer verder toekomende rechten uit onder andere
toerekenbare tekortkoming.
13. RECHTSKEUZE EN GESCHILLEN.
13.1. Op de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomsten alsmede op de précontractuele
verhoudingen is Nederlands recht van toepassing.
13.2. Geschillen zullen in eerste instantie worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde
rechtbank te ’s-Hertogenbosch.
Oss, September 2018.

