Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van JOVAS Montage B.V.,
KvK 09145066
Artikel 1: Toepasselijk
1.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, op alle offertes en alle
overeenkomsten betreffende door Jovas Montage B.V., hierna tevens aangeduid als: “Jovas”, te verrichten leveringen en/of werkzaamheden. De wederpartij van Jovas wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als “opdrachtgever.”
1.2 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen de opdrachtgever en Jovas gesloten overeenkomst, en
deze algemene voorwaarden, gelden eerst de bepalingen uit de overeenkomst en dan de bepalingen
in deze algemene voorwaarden.
1.3. Indien de opdrachtgever eenmaal een overeenkomst met Jovas heeft gesloten op basis van de
onderhavige voorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijze geacht
kan worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden door dat feit toepasselijk op iedere volgende
met Jovas te sluiten overeenkomst, ook indien bij het sluiten van de betreffende overeenkomst deze
voorwaarden daarop niet uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard, noch daarna is verwezen.
1.4. Bij strijd tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan,
prevaleert steeds de Nederlandse tekst.
1.5. Jovas wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever en/of andere algemene voorwaarden van de hand; tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
1.6. Wanneer er als leveringsconditie één van de 'Incoterms' is overeengekomen, zullen de op het
moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien Jovas de opdracht van de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd. Aanvullingen en/of wijzigingen van een overeenkomst zijn alleen van kracht voor
zover deze door Jovas zijn bevestigd.
2.3. Als de opdrachtgever aan Jovas gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Jovas uitgaan van de
juistheid hiervan en zal zij haar aanbiedingen hierop baseren.
2.4. De inhoud van folders, drukwerken enz. binden Jovas niet, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk
daarna wordt verwezen.
2.5. Jovas kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes/aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.6. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works” conform
Incoterms.
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2.7. Jovas kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die
hem onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken door wel daartoe bevoegde personen alsnog schriftelijk worden bevestigd aan degene tot wie de aanbieding gericht is. Als onbevoegde vertegenwoordigers zijn in dit verband aan te merken werknemers en medewerkers die geen procuratie
hebben.
2.8. Als de aanbieding van Jovas niet wordt aanvaard, heeft Jovas het recht alle kosten die zij heeft
moeten maken om haar aanbieding te doen bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom
3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Jovas de auteursrechten en alle rechten
van industriële eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, adviezen, verstrekte ontwerpen,
afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, monsters, voorbeelden, programmatuur enz.
3.2. De rechten op de in artikel 3.1 genoemde gegevens blijven eigendom van Jovas ongeacht of aan
de opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jovas niet worden gekopieerd,
gebruikt of aan derden getoond. De opdrachtgever is aan Jovas per overtreding van deze bepaling
een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,--. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
3.3. De opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in artikel 3.1, op eerste
verzoek binnen de door Jovas gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is de
opdrachtgever aan Jovas een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,-- per dag. Deze
boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen
4.1. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Jovas krijgt
als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
4.2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven
materialen.
4.3. De opdrachtgever vrijwaart Jovas voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik
van door of namens de opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen,
monsters, modellen en dergelijke.
4.4. De opdrachtgever mag de materialen die Jovas wil gebruiken vóórdat deze worden verwerkt voor
eigen rekening (laten) onderzoeken. Als Jovas hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van de
de opdrachtgever.
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Artikel 5: Prijswijzigingen
5.1. Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de overeenkomst mag
door Jovas worden doorberekend aan de opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst ten
tijde van de stijging nog niet is voltooid.
5.2. Onder kostprijsbepalende factoren wordt in ieder geval verstaan de verhoging van inkoopprijzen,
prijzen van (hulp)materialen of grondstoffen, lonen, sociale lasten, belastingen, in- of uitvoerrechten
en prijsstijgingen ten gevolge van koerswijzigingen.
5.3. De opdrachtgever zijnde een natuurlijk persoon, niet handelende in de uitoefening van zijn beroep
of bedrijf, kan de overeenkomst ontbinden indien Jovas binnen drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst een prijsverhoging als bedoeld in artikel 5.1 doorberekent.
5.4. De opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in artikel 5.1 te voldoen tegelijk met
betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

Artikel 6: Opzegging
6.1. Als de opdrachtgever de overeenkomst eenzijdig wil opzeggen, is de opdrachtgever een schadevergoeding van 30% verschuldigd van hetgeen hij bij uitvoering van de overeenkomst had moeten
betalen.
6.2. Naast de schadevergoeding zoals bedoeld in artikel 6.1 heeft Jovas recht op schadevergoeding
van alle vermogensschade, zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van de
schade en aansprakelijk voor zover deze de 30% overtreft.
6.3. De overeenkomst kan tevens met wederzijds goedvinden worden beëindigd. Jovas heeft in dat
geval recht op vergoeding zoals bedoeld in artikel 6.2.

Artikel 7: Facturering/betaling
7.1. Geschiedt de (op)levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte afzonderlijk worden gefactureerd.
7.2. Klachten over het factuurbedrag dient de opdrachtgever binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Jovas kenbaar te maken, na ommekomst van welke termijn de opdrachtgever wordt geacht in
te stemmen met het factuurbedrag.
7.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling bij levering van goederen.
7.4. Bij aanneming van werk geschiedt betaling in termijnen:
- 40% van de totale prijs bij opdracht;
- 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal of als de levering van materiaal niet in de opdracht is begrepen na aanvang van de werkzaamheden;
-10% van de totale prijs bij oplevering.
7.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien een betalingstermijn is overschreden. De betalingstermijn is een fatale termijn. De opdrachtgever wordt geacht na verloop van de
overeengekomen betalingstermijn van rechtswege, derhalve zonder enige sommatie of ingebrekestelling in verzuim te zijn. Jovas heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op de opdrachtgever te verhalen.
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7.6. De volledige vordering tot betaling is eveneens onmiddellijk opeisbaar zonder enige sommatie of
ingebrekestelling indien:
a. de opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
b. beslag op zaken of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd;
c. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
d. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de
gerechtelijke schuldsanering, onder curatele of bewind wordt gesteld, of overlijdt;
e. de opdrachtgever een crediteurenregeling entameert of zijn bankkrediet opgezegd ziet.
7.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de
opdrachtgever direct rente aan Jovas verschuldigd. De rente bedraagt 1% per maand, maar is gelijk
aan de wettelijke (handels)rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de
maand gezien als een volle maand.
7.8. Het recht van de opdrachtgever om zijn vorderingen op Jovas te verrekenen is uitgesloten, tenzij
er sprake is van het faillissement van Jovas.
7.9. Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde
zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van de opdrachtgever.
7.10. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is de
opdrachtgever aan Jovas alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75, -.
7.11. Behoudens het geval dat de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, bedragen de buitengerechtelijke incassokosten ten minste 15% van de, met inbegrip van voornoemde rente, door de opdrachtgever verschuldigde bedragen. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan
dan het hierboven genoemde percentage, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd. Jovas is
slechts gehouden de gemaakte kosten te bewijzen voor zover die het in de voorgaande zin bedoelde
percentage en bedrag te boven gaan.
7.12. Behoudens het geval dat de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, komen alle kosten die de
opdrachtgever in verband met deze procedure heeft gemaakt voor zijn rekening als Jovas in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld.

Artikel 8: levertijd en uitvoeringsperiode
8.1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering af fabriek, “ex works” conform Incoterms.
8.2. De levertijd en/of de uitvoeringsperiode worden door Jovas bij benadering vastgesteld.
8.3. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat Jovas er vanuit dat zij de opdracht
kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.
8.4. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische
details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in bezit zijn van Jovas, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
8.5. De aangegeven levertijd is gebaseerd op het aantal voor Jovas werkbare dagen.
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8.6. Indien sprake is van andere omstandigheden dan die welke Jovas bekend waren op het moment
van het vaststellen van de levertijd en/of uitvoeringsperiode, kan Jovas de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de
werkzaamheden niet in de planning van Jovas kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra de planning van Jovas dit toelaat.
b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig
om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het
meerwerk niet in de planning van Jovas kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Jovas word(t)(en) de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in
de planning van Jovas kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de
planning dit toelaat.
d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de
daardoor ontstane vertraging.
8.7. Indien de opdrachtgever Jovas niet in staat stelt de werkzaamheden te verrichten dan wel indien
de gekochte goederen binnen de overeengekomen termijn niet worden afgenomen door de opdrachtgever, dan zal de opdrachtgever van rechtswege zonder sommatie of ingebrekestelling in verzuim
zijn. Jovas heeft in dat geval het recht nakoming te vorderen dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen en de in artikel 6 bepaalde schadevergoeding
te vorderen.
8.8. Behoudens bewuste roekeloosheid of opzet geeft overschrijding van de overeengekomen levertijd
en/of uitvoeringsperiode in geen geval recht op schadevergoeding, bedongen boetes, ontbinding van
de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst of uit
enige andere overeenkomst voortvloeit, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 9: Aanvang en Omvang van het werk
9.1 Indien geen tijdstip van aanvang van het werk is overeengekomen, is Jovas gerechtigd om het
aanvangstijdstip naar eigen inzicht vast te stellen. De opdrachtgever staat er voor in dat Jovas te allen
tijde toegang heeft tot de plaats waar de werkzaamheden door haar verricht dienen te worden.
9.2 De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.
9.3.De opdrachtgever zorgt voor de Klic-melding en het duidelijk en gedetailleerd uitzetten, markeren
of aanwijzen op de werkplek van de precieze locatie van bestaande ondergrondse of bovengrondse
obstakels, kabels en leidingen. Hij verschaft tekeningen waarop de precieze positie en het precieze
niveau ervan met betrekking tot het werk van Jovas staan aangegeven. De opdrachtgever zorgt voor
een gedegen instructie aan Jovas.
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Artikel 10: Meer- en minderwerk
10.1. Alle wijzigingen in het aangenomen werk behoren wanneer daaruit meer kosten ontstaan beschouwd als meerwerk en voor zover daaruit minder kosten ontstaan beschouwd als minderwerk.
10.2. Jovas zal de opdrachtgever tijdig wijzen op de noodzakelijkheid van een daaruit vloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever/afnemer die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
10.3. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk indien:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
b. de door de opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.
10.4. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op
het moment dat het meerwerk wordt verricht.
Minderwerk wordt alleen als minderwerk doorberekend na goedkeuring van de ondernemer en zal
worden verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die golden op het moment
van het sluiten van de overeenkomst.
10.5. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Jovas bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij de opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt
niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van Jovas.

Artikel 11: Uitvoering van werk
11.1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Jovas haar werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking
krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
- gas, water en elektriciteit;
- verwarming;
- afsluitbare droge opslagruimte;
- op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
11.2. De uitvoering van het werk geschiedt volgens aanwijzingen van Jovas, waarbij Jovas het recht
heeft een monteur met de leiding van de uitvoering van het werk te belasten.
11.3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van Jovas, van de opdrachtgever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de
werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
11.4.Jovas moet de werkzaamheden ongestoord, dat wil zeggen zonder enige hinder van derden,
kunnen uitvoeren dusdanig dat de ruimtes waarin en de plaatsen waarop de werkzaamheden plaatsvinden niet toegankelijk zijn voor derden.
11.5. De ruimtes waarin/waarop de montage en de inwerkstelling plaats moeten hebben, mogen door
gesteldheid en aard geen hinderlijke invloed uitoefenen.
11.6. De opdrachtgever dient de nodige assistentie te geven in de vorm van mankracht en hulpmaterialen.
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11.7. Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt
en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden
worden uitgevoerd zodra de opdrachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning
van Jovas dit toelaat. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor Jovas uit de vertraging voortvloeiende schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk
12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. de opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. het werk door de opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt de opdrachtgever een deel van het
werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. Jovas schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan
niet is goedgekeurd;
d. de opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen
die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of kunnen worden afgeleverd en die ingebruikname van
het werk niet in de weg staan.
12.2 De opdrachtgever is verplicht om terstond na het aanleggen van de leidingen door Jovas deze
leidingen vol te laten lopen met water. Dit voorkomt het opdrijven van leidingen door hemelwater,
grondwater en hangwater. Jovas is behoudens bewuste roekeloosheid en opzet niet aansprakelijk
voor het opdrijven van de leidingen. Op het moment dat de leidingen zijn volgelopen, dient de opdrachtgever de leidingen binnen een dag te beoordelen. Na goedkeuring wordt het werk met betrekking tot het aanleggen van de leidingen als opgeleverd beschouwd en kan het beton eroverheen worden gestort. Indien de opdrachtgever weigert dan wel nalaat om binnen een dag na het vollopen van
de leidingen aan te geven of het werk al dan niet is goedgekeurd, dan wordt het werk betreffende het
aanleggen van de leidingen als opgeleverd beschouwd.
12.3. Keurt de opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen
schriftelijk kenbaar te maken aan Jovas en dan zal de opdrachtgever Jovas in de gelegenheid stellen
het werk opnieuw aan te bieden ten behoeve van de oplevering. De bepalingen van dit artikel zijn
daarop opnieuw van toepassing.
12.4. De opdrachtgever vrijwaart Jovas voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1. Jovas is aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt en die het rechtstreekse en uitsluitend gevolg is van een aan Jovas toe te rekenen tekortkoming waarbij sprake is van onbewuste roekeloosheid of opzet. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen Jovas verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
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13.2. Als het voor Jovas ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke
condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in artikel 13.1 af te sluiten of daarna tegen redelijke
condities te verlengen, is de vergoeding van de schade veroorzaakt door bewuste roekeloosheid of
schuld beperkt tot het bedrag dat door Jovas voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) in
rekening is gebracht.
13.3. Behoudens bewuste roekeloosheid en opzet is Jovas niet aansprakelijk voor:
- de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, tekeningen, modellen, ontwerpen
enz.;
- bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. De opdrachtgever dient
zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
- opzichtschade waaronder onder andere schade wordt verstaan die door of tijdens de uitvoering van
het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de
nabijheid van de plaats waar wordt gewekt. De opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze
schade te verzekeren;
- schade veroorzaakt door hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Jovas;
- schade aan personen;
- schade aan andere zaken dan de door Jovas te leveren zaken;
- gevolgschade.
13.4. In geval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede levering hoe dan ook, is onverminderd
het bepaalde in artikel 8.8 aan de verplichting van Jovas tot vergoeding van schade volledig voldaan
door alsnog over te gaan tot levering van hetgeen door de opdrachtgever is besteld/gekocht of door
de gebreken te verhelpen, voor zover die schade aan schuld of nalatigheid van Jovas kan worden
geweten en voor zover die duidelijk omschreven aan Jovas ter kennis is gebracht.
13.5. Voor zover door Jovas niet alsnog tot levering of verhelpen van gebreken wordt overgegaan, is
behoudens bewuste roekeloosheid en opzet aan de verplichting tot schadevergoeding volledig voldaan door betaling van de werkelijk gemaakte kosten tot een maximum van 5% van de aanneemsom/koopsom.
13.6. De aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever voor door Jovas geleverde zaken en door
Jovas opgeleverde werken gaat behoudens bewuste roekeloosheid en opzet niet verder dan die van
de toeleveranciers van de verwerkte goederen jegens Jovas en slechts voor zover onze toeleverancier daarvoor daadwerkelijk verhaal biedt.
13.7. De opdrachtgever vrijwaart Jovas voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Jovas geleverde producten en/of materialen.
13.8. Jovas is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan ondergrondse kabels, buizen of leidingen, duikers rioleringen e.d., tenzij de opdrachtgever haar door middel van tekeningen voldoende
heeft geïnformeerd over de exacte en feitelijk juiste ligging.
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Artikel 14: Transport
14.1. Levering vindt plaats af fabriek, “ex works” (EXW, conform Incoterms); het risico van de zaak
gaat over op het moment dat Jovas deze ter beschikking stelt aan de opdrachtgever.
14.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen de opdrachtgever en Jovas overeenkomen dat
Jovas voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval
op de opdrachtgever. De opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

Artikel 15: Overmacht
15.1. Jovas heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen na te komen.
15.2. Onder omstandigheden die niet door Jovas te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers
van Jovas niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, aardbevingen,
brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
15.3. Jovas is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer
dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan tevens uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden.
15.4. Jovas heeft het recht betaling te vorderen terzake van het wel uitgevoerde gedeelte van de
overeenkomst. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 16: Reclames
16.1. De opdrachtgever is verplicht bij of terstond na aflevering te controleren of het afgeleverde aan
de overeenkomst beantwoordt en de zaken met name op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te
onderzoeken. Geconstateerde gebreken ten aanzien van de volgelopen leidingen dienen terstond aan
Jovas gemeld te worden, zoals omschreven in artikel 12.3. Eventuele overige geconstateerde gebreken en/of tekortkomingen, dient de opdrachtgever terstond, doch uiterlijk binnen 8 werkdagen na aflevering schriftelijk aan Jovas te melden.
16.2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om goederen waaromtrent is gereclameerd na reclamatie(s) te gebruiken, te vermengen, te bewerken. De betreffende goederen dienen op een daarvoor
geschikte plaats te worden bewaard en opgeslagen. Aan Jovas zal op ieder moment toegang tot
voormelde plaats dienen te worden gegeven.
16.3. Indien de opdrachtgever niet tijdig conform dit artikel heeft geklaagd en/of niet heeft gehandeld
conform de overige voorschriften zoals deze volgen uit dit artikel, kan de opdrachtgever zich er niet
meer op beroepen dat hetgeen is (af)geleverd niet beantwoordt aan de overeenkomst.
16.4. Retourzending van geleverde goederen waarover is geklaagd, geschiedt voor rekening en risico
van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
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16.5. De beoordeling of de goederen beantwoorden aan hetgeen tussen partijen is overeengekomen
dient plaats te vinden naar de toestand, waarin de goederen verkeren op het tijdstip van aflevering
door Jovas.
16.6. In geval van geringe afwijkingen in maat, gewicht en/of kleur of in oppervlaktestructuur heeft de
opdrachtgever niet het recht op afkeuring.
16.7. Klachten betreffende geleverde goederen c.q. verrichte werkzaamheden dan wel verleende
diensten beïnvloedt niet de verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van eerdere of nog te verrichten leveranties of prestaties en geven de opdrachtgever niet het recht de betaling van de vordering
van Jovas op te schorten.
16.8. De opdrachtgever wordt geacht bekend te zijn met onze montagevoorschriften behorende bij
levering, zoals deze luiden op de dag van het tot stand komen van de overeenkomst. De opdrachtgever zal conform deze voorschriften handelen.

Artikel 17: Garantie
17.1. Indien is overeengekomen dat Jovas voor de door haar uit te voeren werk en/of leveringen garantie dient te geven, zal de garantie inhouden dat zij voor haar rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken, waarvan de opdrachtgever aannemelijk maakt dat die duidelijk zijn te wijten
aan minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering, op eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk zal herstellen.
17.2 De garantie strekt zich in geen geval verder uit dan tot het herstellen van de gebreken, waarbij de
gevolgschade uitdrukkelijk wordt uitgesloten of tot gebreken die voor of tijdens de oplevering kenbaar
of controleerbaar waren.
17.3 De garantieaansprakelijkheden komen te vervallen, indien:
a. aan het uitgevoerde werk en/of de geleverde goederen andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld
dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend was;
b. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jovas door derden reparaties of andere werkzaamheden aan het werk waarover geklaagd wordt zijn verricht;
c. de geleverde materialen en het uitgevoerde werk niet op de daarvoor bestemde wijze – volgens de
montagevoorschriften- worden gebruikt;
d. de opdrachtgever niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer;
e. gebreken het gevolg zijn van normale slijtage en niet of onjuist uitgevoerd onderhoud.
17.4. In ieder geval kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie wanneer de gebreken het gevolg zijn van door derden verrichte handelingen en/of aangebrachte voorzieningen.

Artikel 18: Bewijs
De administratie van Jovas levert tegenover de opdrachtgever volledig bewijs op van diens betalingsverplichtingen jegens Jovas, behoudens door de opdrachtgever te leveren tegenbewijs.
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Artikel 19: Eigendomsvoorbehoud
19.1. Geleverde goederen blijven eigendom van Jovas totdat (I) alle vorderingen ter zake alle geleverde goederen, (II) de vorderingen ter zake van bijbehorende werkzaamheden die met die levering
verband houden evenals (III) de vorderingen ter zake van eventuele schadevergoeding, rente en (incasso)kosten wegens tekortschieten in de nakoming van de wederpartij van de hierboven genoemde
vorderingen, volledig door de opdrachtgever zullen zijn voldaan. Tevens behoudt Jovas het eigendom
voor met betrekking tot in de toekomst ontstane vorderingen op de opdrachtgever uit hoofde van de
nog te sluiten overeenkomsten tot levering of dienstverlening.
19.2. Jovas heeft het recht zonder voorafgaande aanzegging, sommatie of rechtelijke tussenkomst, de
geleverde zaken als eigendom terug te nemen en daartoe zonodig de eigendommen van de opdrachtgever te betreden.
19.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de opdrachtgever deze
buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren, vervreemden of te doen verwijderen uit de ruimte waarin partijen of de plaats waar zij zich bevinden.
19.4. Als Jovas geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn
vermengd, vervormd of nagetrokken, is de opdrachtgever op eerste verzoek van Jovas verplicht de
nieuw gevormde zaken aan Jovas te verpanden.
19.5. De opdrachtgever is verplicht om Jovas ter stond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit
dat derden rechten doen gelden op zaken waarop dit eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 20: Zekerheid
20.1. Jovas is gerechtigd gedurende de looptijd van de overeenkomst bij vrees voor wanbetaling door
de opdrachtgever vooruitbetaling te verlangen, niet alleen voor de lopende overeenkomsten, maar ook
voor de reeds door Jovas uitgevoerde overeenkomsten, waarvan de betaling door de opdrachtgever
niet of slechts gedeeltelijk heeft plaatsgevonden.
20.2. Jovas is te allen tijde gerechtigd om van de opdrachtgever deugdelijke zekerheidstelling te verlangen voor hetgeen de opdrachtgever te eniger tijd uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd zal
zijn. Als de opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim.
Jovas heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op de opdrachtgever
te verhalen.
Artikel 21: Verval van vorderingsrechten
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten
van de opdrachtgever jegens Jovas uit hoofde van of samenhangend met een opdracht - waartoe te
rekenen vorderingen tot vergoeding van schade en/of boetes - in ieder geval twee jaar na de dag
waarop de betreffende geleverde zaak, verrichte werkzaamheid en/of verleende dienst waarmee de
vordering verband houdt aan de opdrachtgever is gefactureerd, tenzij binnen deze termijn de vordering(en) bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt.
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Artikel 22: Conversie:
23.1. De nietigheid, de vernietiging of het buiten toepassing laten van een bepaling van deze voorwaarden of een deel daarvan, heeft niet tot gevolg dat de overige bepalingen, respectievelijk het resterende deel van die bepaling nietig zijn, worden vernietigd, respectievelijk buiten toepassing worden
gesteld.
23.2. Een bepaling in deze algemene voorwaarden, die wordt vernietigd wegens strijd met een algemeen verbindend voorschrift of die in de bijzondere omstandigheden van het geval buiten toepassing
moet worden gelaten, wordt vervangen door een bepaling die rechtens toelaatbaar zou zijn geweest
c.q. in de bijzondere omstandigheden van het geval toegepast zou kunnen worden en die ons de beste bescherming biedt terzake van de in de vernietigde c.q. buiten toepassing gelaten.

Artikel 23: Toepasselijk recht:
24.1. Het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten, ook in het geval van uitvoering
daarvan buiten Nederland.
24.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan,
24.3. Alleen de Nederlandse Burgelijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Jovas neemt
kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Jovas mag van deze bevoegdheidsregels afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
24.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals arbitrage of mediation overeenkomen.
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