
 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 
Minirooftop.nl B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Oudewater, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58056378 hierna te noemen: “MRT”.  

De wederpartij van MRT wordt betiteld als “opdrachtgever”. 

 
 
   

 

Artikel 1 Toepasselijkheid 
1. Deze algemene verkoop-, en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en 

overeenkomsten tussen MRT en opdrachtgever waarop MRT deze algemene verkoop-, en 
leveringsvoorwaarden van toepassing heeft verklaard. 

2. Standaard voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en worden nadrukkelijk van de hand 
gewezen, tenzij deze schriftelijk door MRT zijn aanvaard. Onder schriftelijk wordt in deze algemene 
verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan: zowel per brief als ook per e-mail.  
 

Artikel 2 Offertes 
1. Alle offertes van MRT zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
2. De offertes zijn gebaseerd op de juistheid van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en 

gegevens, zoals onder andere tekeningen, specificaties etc. 
3. Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. MRT is slechts aan de offerte 

gebonden als de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt 
bevestigd. 

4. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn 
slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen 
ondertekend contract of een door MRT ondertekende opdrachtbevestiging. 

5. De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW en gebaseerd op uitvoering onder normale 
omstandigheden en gedurende normale werkuren. Buiten deze uren geldt een hoger tarief.  
 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst 
1. De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van MRT van de schriftelijke c.q. 

mondelinge opdracht aan de opdrachtgever, onder van toepassing verklaring van deze 
voorwaarden. 

2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig, 
indien MRT deze binnen 14 dagen schriftelijk heeft bevestigd. 

3. Alle opgaven, door MRT, van specificaties en/of andere aanduidingen van producten zijn met zorg 
gedaan. Afwijkingen met in de branche gebruikelijke en/of redelijke tolerantie bij levering, geven aan 
koper geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht. 
 

Artikel 4 Prijzen en kosten 
1. De prijzen van MRT zijn gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk contractdatum geldende 

hoogte van lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, prijzen van 
grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen en van alle andere kosten. Indien na de datum 
van totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan 
(ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden) is MRT gerechtigd de 
overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. 

2. De door MRT opgegeven prijs geldt uitsluitend voor de prestatie volgens de in de overeenkomst 
vastgelegde specificaties. 

3. Indien tussen MRT en de opdrachtgever geen prijs is overeengekomen, zullen de ten tijde van het 
uitvoeren van de overeenkomst geldende prijzen, tarieven en/of nacalculatie worden gehanteerd. 

4. Een als schatting opgegeven prijs is niet bindend. 
5. Indien bestaande apparatuur moet worden aangepast, teneinde nieuw te installeren of nieuw 

geïnstalleerde apparatuur optimaal te laten functioneren, komen de extra kosten hiervan voor 
rekening van de opdrachtgever. 

6. ‘Hak- en breekwerkzaamheden’ zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen en zijn dan ook voor 
rekening van de opdrachtgever. 

7. Indien de opdrachtgever op eigen initiatief en zonder schriftelijke toestemming/goedkeuring van 
MRT werkzaamheden door derden laat uitvoeren, kunnen deze kosten nimmer aan MRT worden 
doorbelast. Bovendien vervalt in deze situatie de eventueel door MRT afgegeven garantie. 
 

Artikel 5 Levertijd/Uitvoeringstermijn 
1. De levertijd/uitvoeringstermijn gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de 

aanvang van de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens en betalingen in het bezit zijn van 
MRT.  

2. De opgegeven leveringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Door de enkele 
overschrijding van deze termijn is MRT derhalve niet van rechtswege in verzuim en kan de 
opdrachtgever niet tot ontbinding van de desbetreffende overeenkomst overgaan.  

3. De binding van MRT aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de 
opdrachtgever één of meer wijzigingen in de specificaties van de opdracht wenst aan te brengen. 

4. MRT draagt zorg voor het vervoer van de goederen.  
5. Indien opdrachtgever zelf het vervoer wenst te regelen, geschiedt dit voor rekening van de 

opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De opdrachtgever draagt hierbij ook het 
risico van het transport.  

6. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende 
werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door MRT in 
opdracht bestelde materialen. Indien buiten schuld van MRT vertraging ontstaat tengevolge van 
wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig 
bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. 
 

Artikel 6 Wijzigingen in de overeenkomst 
1. Aanvullende afspraken en/of wijzigingen in een overeenkomst en/of afwijkingen van deze algemene 

verkoop- en leveringsvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen MRT 
en opdrachtgever zijn overeengekomen. 

2. Alle wijzigingen in aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de opdrachtgever, hetzij 
veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering, 
worden, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk verschuldigd en voor zover daaruit 
minder kosten ontstaan als minderwerk verrekend.  

3. Meer- en minderwerk zullen, onafhankelijk van de verplichting tot betaling der hoofdsom, naar 
billijkheid worden verrekend.  
 

Artikel 7 Betaling 
1. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling voorafgaande aan de levering te geschieden. 
2. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaalt, treedt van rechtswege het 

verzuim in en is de opdrachtgever aan MRT een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% van het 
factuurbedrag per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. 
Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als hele maand. Alle kosten, ontstaan 
ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening 
van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te 
vorderen bedrag.  

3. Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de 
vorderingen van MRT en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens MRT onmiddellijk 
opeisbaar zijn. 

4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle 
verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, 
zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 
6. Indien de opdrachtgever in gebreke is met betaling van enige termijn, is MRT gerechtigd de aan te 

leveren goederen die voor de werkzaamheden benodigd zijn op te slaan voor rekening en risico van 
de opdrachtgever en de eerste oplevering uit te stellen tot alle vervallen termijnen zijn betaald door 
de opdrachtgever. 
 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud 
1. Alle op of bij het werk aangevoerde goederen blijven het eigendom van MRT totdat de 

opdrachtgever volledig aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, daaronder begrepen die 
van meerwerk, extra kosten en tussentijdse prijsverhogingen,.  

2. Zolang het eigendom van de afgeleverde zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan, is het de 
opdrachtgever verboden de zaak of zaken te verpanden of aan een derde enig recht daarop te 
verlenen.  

3. Indien en voor zover de opdrachtgever met de nakoming van haar verplichting jegens MRT 
tekortschiet of aan MRT goede grond geeft te verwachten dat zij daarin tekort zal schieten, is MRT 
gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken integraal terug te nemen, zonder dat 
MRT enige vergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd is. 

Artikel 9 Garantie, klachten, reclame 
1. Tenzij schriftelijk anders vermeld, bedraagt de garantie op de geleverde apparatuur 24 maanden. 

Indien schriftelijk een langere termijn dan 24 maanden is bevestigd, geldt deze garantie enkel voor 
de onderdelen van de apparatuur. Arbeidsuren vallen buiten deze extra garantie. 

2. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij uiterlijk binnen 10 dagen na de 
constatering van de gebreken schriftelijk worden medegedeeld onder een duidelijke omschrijving 
van de geconstateerde gebreken, bij gebreke waarvan reclames niet meer in behandeling behoeven 
te worden genomen. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van goederen 
die zich onmiddellijk voorafgaande aan het moment van constatering van de gebreken nog bevinden 
in de staat waarin zij zijn geleverd. 

3. MRT is niet aansprakelijk voor noodzakelijke aanpassingen, die (mede) het gevolg zijn  van enig 
overheidsvoorschrift met betrekking tot aard en/of kwaliteit van geleverde producten, toegepaste 
materialen of constructie daarvan. 

4. Buiten de garantie vallen beschadigingen van lak- en chroomwerk, tenzij de beschadiging daarvan 
een gevolg is van kwaliteits- en/of constructiefouten van andere delen. 

5. De garantie vervalt eveneens in geval van oneigenlijk gebruik of onoordeelkundig gebruik zoals 
handelingen in strijd met de gebruiksaanwijzing. Onder onoordeelkundig gebruik wordt mede 
verstaan het (doen) uitvoeren van werkzaamheden voor niet bij of namens MRT werkzame 
personen. 

6. Indien de nieuw te plaatsen apparatuur wordt aangesloten op reeds bestaande apparatuur, kan 
MRT niet garant staan door een optimale werking van de nieuw te plaatsen apparatuur. 

7. Op reeds bestaande apparatuur wordt door MRT geen garantie verleend. 
8. De garantieverplichting van MRT vervalt wanneer de opdrachtgever geen onderhoud pleegt. 

 
Artikel 10 Overmacht 
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen 

en die niet aan MRT zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze 
omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: 
werkstaking, bedrijfsstoring, bedrijfsbezetting en niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of 
andere derden waarvan MRT afhankelijk is, algemene vervoersproblemen en overige feiten en 
omstandigheden waaronder het in redelijkheid van MRT niet gevergd kan worden de betreffende 
opdracht uit te voeren. 

2. MRT heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) 
nakoming verhindert intreedt nadat MRT haar verbintenis had moeten nakomen. 

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van MRT opgeschort.  
4. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door MRT niet mogelijk is 

langer duurt dan vier weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er 
in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

5. Indien MRT 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 c.q. 
het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te 
voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. 
leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 
 

Artikel 11 Uitvoering van het werk 
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is opdrachtgever, op straffe van vergoeding van 

schade en kosten, verplicht te zorgen:  
a. dat met de overeengekomen werkzaamheden kan worden aangevangen op de 

overeengekomen datum. Indien de opdrachtgever om welke reden dan ook de datum van 
aanvang van de werkzaamheden verschuift, behoudt MRT het recht voor een geheel nieuwe 
planning te maken. Bij het opnieuw inplannen van deze werkzaamheden zal zoveel als mogelijk 
rekening worden gehouden met de wensen van de opdrachtgever echter MRT bepaalt 
uiteindelijk de nieuwe aanvangsdatum. 

b. dat de plaats, waar de te monteren goederen, materialen en/of gereedschappen opgeborgen 
moeten worden of waar de aflevering moet geschieden, zodanig is, dat beschadiging, in welke 
vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden;  

c. dat de toegang tot de plaats, waar de aflevering en/of montage moet geschieden, onbelemmerd 
en toereikend is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering, montage 
en/of afwerking mogelijk te doen zijn;  

d. dat, indien een takel, lift of een ander transportmiddel gebruikt moet worden, deze met 
bediening door en voor rekening van de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Het te 
gebruiken instrument dient te voldoen aan de op het moment van gebruik geldende 
overheidsvoorschriften. Schade daarbij ontstaan is voor rekening van opdrachtgever, tenzij 
sprake is van grove schuld aan de zijde van MRT zoals bedoeld in artikel 13 lid 3.  
 

Artikel 12 Risico en opslag 
1. Tenzij MRT schriftelijk anders heeft verklaard, is het risico van de goederen, materialen en 

uitgevoerde werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever vanaf het moment van 
aanlevering der goederen en materialen op de plaats van bestemming, respectievelijk vanaf het 
tijdstip van aanvang der werkzaamheden.  

2. Indien buiten de schuld van MRT de aanlevering van voor de werkzaamheden benodigde goederen 
niet op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden, worden de goederen voor rekening en risico van 
de opdrachtgever opgeslagen.  
 

Artikel 13 Aansprakelijkheid 
1. De aansprakelijkheid van MRT is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane 

uitkering. 
2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van MRT 

beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde, evenwel met een maximum van  
! 1.500,00 (zegge: vijftien honderd euro) 

3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de 
schade is te wijten aan opzet of grove schuld van MRT of haar leidinggevende ondergeschikten. 

4. MRT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade 
 

Artikel 14 Ontbinding van de overeenkomst 
1. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de 

overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden van MRT voortvloeien, is de opdrachtgever 
zonder ingebrekestelling in verzuim en is MRT gerechtigd de uitvoering van alle afgesloten 
overeenkomsten met de opdrachtgever direct op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

2. Ingeval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het 
bedrijf of organisatie van de opdrachtgever zullen de overeenkomsten met de opdrachtgever van 
rechtswege zijn ontbonden, tenzij MRT de opdrachtgever binnen redelijke termijn laat weten 
nakoming van de gehele overeenkomst of een gedeelte daarvan te vorderen. In dat geval is MRT 
gerechtigd zonder enige ingebrekestelling de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst(en) 
op te schorten totdat de betaling voldoende is zeker gesteld. 
 

Artikel 15 Geschillen / toepasselijk recht 
1. Alle geschillen welke tussen opdrachtgever en MRT mochten ontstaan naar aanleiding van de 

overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het 
gevolg mochten zijn, dan wel deze algemene verkoop-, en leveringsvoorwaarden, zullen in eerste 
aanleg worden beslecht door de rechtbank te Utrecht. 

2. Op de overeenkomst en deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van 
toepassing. 
 

Artikel 16 Wijziging van de voorwaarden 
1. MRT is bevoegd wijzigingen in deze algemene verkoop-, en leveringsvoorwaarden aan te brengen. 

Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. MRT zal de 
gewijzigde algemene verkoop-, en leveringsvoorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. 

2. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen jegens opdrachtgever in 
werking zodra hem de wijziging is medegedeeld. 

 

 


