Distriboulevard 1A
4761 RZ Zevenbergen

Aanvullende voorwaarden:
RISICOREGELING
Voor de verrekening van wijzigingen in loonkosten, zal voor de berekening van de gestegen loonkosten de laatste
wijziging van de risicoregeling utiliteitsbouw 1991 worden gehanteerd.
Het loonkostenbestanddeel, genoemd in paragraaf II, wordt gesteld op 55% van de aanneemsom.
Voor de verrekening van wijzigingen in materialen, totaal 45% van de aanneemsom, zal voor de berekening van de
gestegen materiaalprijzen de indexcijfers worden gehanteerd, welke gepubliceerd worden door het Centraal Bureau
voor de Statistiek in hun bijvoegsel maandstatistiek van de prijzen.
KREDIETVERZEKERING
Al onze kredieten zijn verzekerd. Indien onze kredietverzekeraar geen limiet verstrekt of indien onze
kredietverzekeraar wijzigingen aanbrengt in de voor de opdrachtgever verstrekte limiet, dan behouden wij ons het
recht voor om over de betalingsvoorwaarden in overleg te treden.
STAALPRIJZEN
Indien de staalprijzen op het moment van ontvangst van goedgekeurde tekeningen, meer dan 5% stijgen ten opzichte
van de staalprijzen op de datum van de opdrachtbevestiging, dan behouden wij ons het recht voor om deze stijging
door te berekenen. Als referentie worden de prijzen van Breedveld Staal uit Krimpen aan den IJssel aangehouden. Zie
voor verdere informatie: www.staalprijzen.nl.
GARANTIEBEPALINGEN
De garantieperiode is 12 kalendermaanden en gaat in bij eerste oplevering, echter niet later dan maximaal 8 weken na
melding onzerzijds van eindmontage. Garant wordt gestaan indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a.)
Door Manntech Gevelinstallaties B.V. dienen minimaal 3 onderhoudsbeurten per jaar te worden gegeven,
waarvan in het eerste jaar één garantiebeurt op kosten van Manntech Gevelinstallaties B.V.
b.)
De installatie moet volgens de bedieningsvoorschriften en gegeven instructies worden behandeld.
c.)
De installatie dient te worden gebruikt als gevelonderhoudsinstallatie.
d.)
Noodzakelijke vervangingen en/of reparaties mogen alleen door bevoegd personeel van Manntech
Gevelinstallaties B.V. worden uitgevoerd.
De garantieperiode kan worden verlengd tot 2, 5 of 10 jaar, mits er voor deze periode een onderhoudovereenkomst
met ons is afgesloten.
WET KETENAANSPRAKELIJKHEID
Daar meer dan 50% van onze werkzaamheden in onze werkplaatsen wordt uitgevoerd is volgens art. 16b lid 11 de wet
"Ketenaansprakelijkheid" voor ons niet van toepassing.
AANSPRAKELIJKHEID
VERTRAGING:
In geval van vertraging en uitvoering van de opdracht in welke vorm dan ook zullen rechten op schadevergoeding van
de koper op de leverancier in totaliteit beperkt zijn tot een maximum van 5% van de opdrachtwaarde. In geval van
recht op bovengenoemde schadevergoeding in geval van vertraging, zijn eventuele verdere rechten op
schadevergoeding, vervolgschadevergoeding en welke andere vergoedingen dan ook als gevolg van bovengenoemde
vertraging in de uitvoering van de opdracht uitgesloten.
DEFECTEN:
In geval van defecten en/of tekortkomingen in de conform de opdracht geleverde materialen en/of diensten zullen deze
door de leverancier kosteloos gerepareerd en/of vervangen worden, verdere aanspraken door koper in deze worden
door de leverancier uitdrukkelijk uitgesloten.
ALGEMEEN M.B.T. VERTRAGING/DEFECTEN:
De totale aansprakelijkheid van leverancier in het kader van zijn verplichtingen volgens het contract zal in alle gevallen
beperkt blijven tot in totaliteit een bedrag van 5% van de opdrachtwaarde. Voor aanspraken in het kader van onze
"Wettelijke aansprakelijkheid" geldt een maximum van € 5.000.000,--.
GEVOLGSCHADE
Gevolgschade wordt door ons uitdrukkelijk uitgesloten.
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