
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
Gero Milieutechnieken BV 
Postbus 284 
5660 AG  Geldrop 
Inschrijving in het Handelsregister Eindhoven onder dossiernummer 17160604 
BTW Nummer NL.8227.12.192.B.01 
 
LEVERINGS – EN BETALINGSVOORWAARDEN 
Artikel 1  DEFINITIES 
A.Onder leverancier wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon, handelend onder de naam 
Gero Milieutechnieken BV.  
B.Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of de rechtspersoon, die de order aan 
leverancier heeft gegeven. 
C.Onder levering wordt verstaan de aflevering van het verkochte product. 
 
Artikel 2  TOEPASSELIJKHEID 
A.Deze leverings-en betalingsvoorwaarden zijn onderdeel van de verbintenis tussen opdrachtgever en 
leverancier, welker verbintenis voortvloeit uit de overeenkomst, bevattende de order van 
opdrachtgever aan leverancier. 
B.Deze leverings-en betalingsvoorwaarden worden van toepassing verklaard, onder afstand van  
eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij de wet anders bepaald. 
C.Indien partijen van enige bepaling van de leverings-en betalingsvoorwaarden wensen af te wijken, 
dient dat schriftelijk te worden vastgelegd. 
 
Artikel 3  OFFERTES 
A.Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
B.Alle prijscouranten zijn vrijblijvend indien van toepassing. 
C.Bestellingen op basis van een prijscourant worden uitgevoerd tegen de bij aflevering  
geldende prijzen. 
D.Berekeningen zijn niet vrijblijvend en worden in overleg berekend. 
 
Artikel 4   PRIJZEN 
A.Alle genoemde prijzen zijn exclusief geldende BTW. 
B.Indien van overheidswege het percentage van de omzetbelasting (BTW) wordt gewijzigd, 
zal tussen partijen verrekening plaatsvinden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter 
zake. 
C.De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijzen aan te passen, indien een of meer 
kostprijsfactoren wijzigen in de periode tot aflevering. 
D.Prijswijzigingen zijn voorbehouden. 
 
Artikel 5   BETALING                      
A.Betaling dient contant of vooraf te geschieden op het tijdstip van levering aan degene die levert,  
een en ander tegen afgifte van een getekende factuur, of bewijs van betaling door bankafschrift. 
B.Afwijkende afspraken over betaling dienen schriftelijk te worden vastgelegd, waarbij een maximale 
betalingstermijn geldt van 30 dagen na levering. 
C.Na verloop van de termijnen, genoemd in artikel 5a en 5b, zal de opdrachtgever zonder dat een 
nadere ingebrekestelling noodzakelijk is, door louter verloop der termijnen in gebreke zijn. 
D.Wanneer opdrachtgever in gebreke is door niet-tijdige betaling, is de leverancier bevoegd alle 
maatregelen te nemen welke haar goeddunken, waaronder de incasso door derden. 
Tevens is de opdrachtgever dan de  buitengerechtelijke incassokosten en eventuele gerechtelijke 
kosten voortvloeiende uit de te nemen rechtsmaatregelen verschuldigd. 
De buitengerechtelijke incassokosten zijn 15 % van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van 
€ 150,00  exclusief BTW. 
E.De opdrachtgever die in gebreke is wordt een vertragingsrente van 1 % per maand van de totaal te 
vorderen hoofdsom in rekening gebracht, delen van de maand gelden voor een hele maand. 
 



 
F.Bij niet standaard materialen kan de leverancier een voorschotnota sturen, dit notabedrag kan bij 
annulering niet worden teruggevorderd.   
                                                                                                                                   
Artikel 6  OVERMACHT 
A.Onder overmacht wordt verstaan alle van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheden, ook 
indien die omstandigheden een van hen treffen, welke redelijkerwijs de nakoming van de 
overeenkomst onmogelijk maken, zoals niet levering van grondstoffen,transportmoeilijkheden,  
werkstaking, brand, oorlog en omstandigheden die de productie van het product betreffen. 
 
Artikel 7   LEVERTIJD 
A.De levertijd wordt bepaald door de condities van de fabrikant van het product en van de leverancier, 
en wordt schriftelijk overeengekomen op de order. 
B.De levertijd vangt aan op de datum waarop de leverancier de order heeft bevestigd. 
C.De duur van de levertijd kan naar redelijkheid door de leverancier worden verlengd als gevolg van 
overmacht. 
 
Artikel 8  LEVERING 
A.De leverancier zal het product leveren binnen of onmiddellijk na het einde van de levertijd. 
B.De verzending van de te leveren producten naar het overeengekomen afleveradres vindt plaats 
voor rekening en risico van de leverancier, de kosten voor verzending zijn afhankelijk van plaats en 
bestelling en worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. 
C.Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
D.Extra werkzaamheden en kosten om de samenstelling van het product te wijzigen in verband met  
de toepassing worden in overleg met de opdrachtgever extra in rekening worden gebracht. 
E.Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen behoort het leveren van milieuverklaringen 
of samenstellingen niet tot de verplichting van de leverancier. 
F.Het product wordt geacht te zijn geleverd indien zij, voor zover zij door de leverancier 
moet worden geleverd, geheel volgens order ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld 
G.Overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever geen recht op het niet in ontvangst nemen van 
het product, noch op niet-betaling van de overeengekomen prijs. 
H.Bij het los leveren is de verantwoording van de materialen voor opdrachtgever, zodra de materialen 
worden gelost en voor akkoord ontvangst wordt getekend. 
 
Artikel 9  OPZEGGING VAN DE VERBINTENIS 
A.De verbintenis tussen partijen kan binnen veertien dagen na plaatsing van de order worden 
opgezegd door leverancier, indien de opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig blijkt. 
De opzegging dient schriftelijk door leverancier te geschieden. 
B.Ingeval van niet-betaling van enig opvorderbaar bedrag, van schorsing van betalingen, van 
aanvraag van surseance van betaling, van faillissement, liquidatie van zaken van opdrachtgever of 
van overmacht, heeft de leverancier het recht de verbintenis op dat gedeelte daarvan, dat alsdan nog 
niet is uitgevoerd, zonder meer en zonder dat enig rechterlijke tussenkomst vereist is, op te zeggen. 
E.Opzegging van de verbintenis door opdrachtgever kan slechts geschieden indien de leverancier  
hiermee instemt.Zowel opzegging als instemming dienen schriftelijk te geschieden.Kosten van en 
voortvloeiend uit de opzegging zijn voor rekening van de opdrachtgever. 
F.Overschrijding van de levertijd kan slechts reden tot opzegging van de verbintenis zijn indien van  
geen enkele levering sprake kan zijn. 
 
Artikel  10  AANSPRAKELIJKHEID 
A.De leverancier is niet aansprakelijk voor schade of kosten welke mochten ontstaan aan de 
eigendommen van de opdrachtgever of van derden, indien deze schade of kosten een gevolg 
zijn van: Fouten in een door de opdrachtgever voorgeschreven niet van de leverancier afkomstig 
ontwerp of in tekeningen, gegevens of order van de opdrachtgever afkomstig ondeugdelijkheid  
van materialen of onderdelen die door de opdrachtgever ter beschikking zin gesteld; 
-Functionele ongeschiktheid van materialen en onderdelen waarvan de toepassing door de 
opdrachtgever is voorgeschreven. 
-Ondeugdelijke uitvoering van werkzaamheden door opdrachtgever en of derden die door de 
opdrachtgever in het werk zijn gesteld. 
B.Opzegging van de verbintenis door leverancier geeft de opdrachtgever geen recht op het vorderen 
van schadevergoeding. 
C.Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtnemer nimmer recht op het vorderen van 
schadevergoeding. 



 
 
 
D.Bij wanprestatie van enige leverancier als gevolg van overmacht is de opdrachtnemer niet 
aansprakelijk voor geleden schade en/of gemaakte kosten door opdrachtgever. 
E.De opdrachtgever dient de leverancier en diens personeel, dan wel ingeleend personeel, te 
vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle aansprakelijkheid welke op leverancier jegens 
derden zou kunnen rusten met betrekking tot door leverancier geleverde producten of door leverancier 
verrichtte werkzaamheden. 
F: De opdrachtnemer Gero Milieutechnieken BV is nimmer en in geen een geval van levering en of 
andere werkzaamheden of vrijblijvende adviezen aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm  
dan ook.  
 
Artikel 11  GARANTIE 
A.Gedurende de garantietermijn zal door de leverancier indien er bewezen tekortkomingen zijn aan 
het geleverde product dit vervangen in de vorm van een nieuw product,indien er adviezen zijn 
gegeven en deze zijn niet nagekomen volgens advies van opdrachtnemer vervalt elke vorm van 
aansprakelijkheid. 
 
B.De garantietermijn wordt gesteld op 12 maanden en kan, afhankelijk van de garantiecondities van 
de fabrikant(en) van het product, worden verminderd of vermeerderd door leverancier. 
C.De garantietermijn gaat in op het moment van de levering van het product. 
D.De garantie vervalt als de tekortkomingen zijn veroorzaakt door verkeerd gebruik, of 
toepassingen,beschadigingen van buitenaf of overmacht. 
E.Na de garantietermijn is opdrachtgever nimmer gerechtigd tot het vorderen van schadevergoeding 
wegens wanprestatie. 
F.Geen garantie wordt verleend op krimpscheuren of constructie scheuren in vloer of wanden in welke 
materiaalsoort dan ook , cement afwerkingen, of betonwerkvloeren.  
 
Artikel 12  EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO 
A.Alle door leverancier geleverd producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald. 
Ter dekking van onze aanspraken dienen niet alleen de al geleverde, doch nog niet betaalde 
producten, maat ook die geleverde producten die al wel betaald zijn, en wel tot het totale bedrag van 
onze aanspraken. 
Dit eigendomsvoorbehoud laat onverlet het recht van de opdrachtgever om de producten in het kader 
van zijn bedrijfsvoering te bewerken en/of te verkopen. 
B.Bij aflevering van de producten gaat het risico hiervoor over op de opdrachtgever. 
 
Artikel 13 RECLAMES 
A.Reclames dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk te worden ingediend bij de leverancier. 
B.De leverancier zal de reclame naar beste kunnen in behandeling nemen, voor zover de reclame 
gegrond is.Hij zal de opdrachtgever onverwijld in kennis stellen van zijn te nemen stappen. 
C.Het in behandeling nemen van reclames laat de betalingsverplichting onverlet. 
 
Artikel 14  GESCHILLEN 
A.Alle geschillen van welke aard ook, deze overeenkomst betreffende of daarmee verband houdende, 
welke tussen opdrachtgever en leverancier mochten opkomen, zullen worden berecht volgens het 
Nederlandse recht geldend voor het Koninkrijk in Europa. 
B.In geval van geschillen in eerste aanleg die door de Arrondissementsrechtbank beslist dienen te 
worden is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te ’s- Hertogenbosch bevoegd ter zake enige 
uitspraak te doen, tenzij een andere, volgens de gewone regels van het procesrecht bevoegde rechter 
mocht zijn overeengekomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIJZONDERE BEPALINGEN: 
 
Artikel 15  MATERIALEN  
 
A: Alle producten hebben de draagstof water en zijn milieuvriendelijk samengesteld of anders 
overeengekomen. 
  
Artikel 16 A: Ondergronden waarop onze materialen worden toegepast dienen geschikt te zijn 
daarvoor,de verantwoording daarvoor ligt in zijn geheel bij opdrachtgever. 
In het algemeen dienen de ondergronden ten alle tijden zuigend te zijn voor het resultaat 
te verkrijgen dat verwacht wordt.Uitgezonderd hierbij zijn de producten voor metalen te behandelen. 
 
Artikel 17  DE ONDERGROND EN VERWERKING 
A.De ondergrond dient geschikt te zijn voor toepassing van onze producten, bij constructieve fouten, 
scheuren, slecht voegwerk,kitwerk,bij een van deze afwijkingen vervalt elke vorm van garantie. 
En de daarbij behorende eventuele negatieve gevolgen en resultaten en gevolgschade zijn voor 
rekening en verantwoording opdrachtgever. 
B:Indien de ondergrond welke dan ook wordt behandeld met onze producten dienen alle andere 
aangrenzende of eraan verbonden materialen goed afgeschermd te worden,zoals metaal en of 
kunststof,of alle andere materialen.  
C: Bij verwerking dient men ook altijd rekening te houden met de windrichting, afscherming van de  
werkplek kan nodig zijn om schade te voorkomen die wordt veroorzaakt door verstuiving door de 
lucht die op andere materialen of objecten kan neerdalen en daar schade kan veroorzaken. 
Deze schade en gevolgschade is altijd voor rekening en verantwoording van opdrachtgever.      
 
Artikel 18   ALGEMEEN 
 
A.Ten behoeve van de toepassingen worden in beperkte mate gratis adviezen aan opdrachtgever 
verstrekt,echter deze zijn geheel vrijblijvend,en daaruit kunnen nimmer enige rechtten worden ontleent 
in welke vorm dan ook, de adviezen worden gegeven op basis van de door ons verkregen ervaring  en 
onze afnemers.  
 
Bij het sluiten van de overeenkomst wordt de opdrachtgever verzocht zijn telefoonnummer te 
vermelden in verband met de leveringsdatum 
  
Geldrop, Mei 2012 


