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Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen, verkopen,
leveringen van producten en diensten van Rioolservice West-Friesland b.v., verder te noemen
RSW en een opdrachtgever tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke
overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst met RSW verklaart u op de hoogte
te zijn van en akkoord te gaan met deze leveringsvoorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid
Door ondertekening van een offerte en retourzending naar RSW verklaart de opdrachtgever
dat hij/zij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van RSW en dat
opdrachtgever met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat. Indien ten aanzien van bepaalde,
bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de
onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht.
Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan Ã©Ã©n opdracht, tenzij
wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.
Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit
expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en RSW opgenomen wordt.
Artikel 2. Aanbieding en acceptatie
Alle offertes, aanbiedingen, prijsopgaven en soortgelijke mededelingen (hierna aangeduid als
offertes) door RSW zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geheel vrijblijvend.
RSW heeft de mogelijkheid om binnen 7 dagen na ontvangst van een ondertekende offerte
deze Ã©Ã©nzijdig te ontbinden. RSW is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk
heeft bevestigd.
Een offerte wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien deze niet binnen 30 dagen is
aanvaard. Onder offerte wordt hier verstaan een door RSW gedaan voorstel tot het aangaan
van een overeenkomst, die zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk
een overeenkomst ontstaat.
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en RSW
zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde
overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht RSW niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes zijn in principe eenmalig en gelden niet automatisch voor
toekomstige opdrachten.
Artikel 3. Wijziging en annulering
Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door of namens de opdrachtgever, die hogere
kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de
opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen in de opdracht geven geen
aanleiding tot het in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.
Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de
oorspronkelijk overeengekomen streefdatum tot oplevering wordt overschreden.
RSW zal echter binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien
de inhoud van de door haar te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk
overeengekomen prestatie afwijkt.
Een spoedopdracht, welke ook bij de offerte als zodanig omschreven zal worden, kan niet
worden geannuleerd. Het gehele overeengekomen bedrag zal dan ook in rekening worden
gebracht.
Artikel 4. Uitvoering van een overeenkomst
RSW zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft RSW het
recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan RSW aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan RSW worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan RSW
zijn verstrekt, heeft RSW het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de
uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de
opdrachtgever in rekening te brengen.
De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering
van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door RSW niet, niet juist, niet tijdig
of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die schriftelijk of mondeling of
door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan RSW de
uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot de
opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of
mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan
waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden
opdrachtgever extra in rekening gebracht.
Opdrachtgever vrijwaart RSW voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
RSW behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke
overeenkomst of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te
brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de
goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte
gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
Alle werkzaamheden door RSW zijn uitdrukkelijk beperkt tot de in het contract genoemde
werkzaamheden, het meerdere zal met opdrachtgever verrekend worden tegen dan
overeengekomen verrekenprijzen.
Overeenkomsten die tot gevolg hebben dat regelmatig repeterende, al dan niet licht van elkaar
afwijkende, werkzaamheden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn gegeven voor
onbepaalde tijd.
Artikel 5. Duur en beÃ«indiging
De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle
naar het oordeel van RSW eventueel benodigde gegevens en tekeningen door opdrachtgever
aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer
van zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht
geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen
RSW heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke
tussenkomst met onmiddellijke ingang te beÃ«indigen indien de opdrachtgever zich niet,
onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met RSW gesloten overeenkomst(en) inclusief de
bijbehorende leveringsvoorwaarden.
RSW heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke
tussenkomst met onmiddellijke ingang te beÃ«indigen indien de opdrachtgever in staat van
faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of
anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan
geen recht op enige schade vergoeding.
Artikel 6. Levering en levertijd
Een door RSW opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt
aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. RSW is, ook
bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar in
gebreke heeft gesteld.
De binding van RSW aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de
opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst, tenzij de geringe betekenis

van de wijziging of het geringe oponthoud RSW in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging
van de aanvankelijk door haar planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering van het definitieve product
te onderzoeken of RSW de overeen komst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden
RSW er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra het tegendeel blijkt. De
opdrachtgever dient het hier bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen
binnen uiterlijk 7 kalenderdagen na aflevering. Mocht de kennisstelling langer dan 7 dagen
betreffen, dan word er 7 dagen opgeteld bij het leveringstermijn.
Artikel 7. Overmacht
Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog,
mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het
vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare
nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, het optreden van tot dan toe
onbekende virussen, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen,
stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren
onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke
materialen en halifabricaten aan RSW door derden en andere onvoorziene omstandigheden,
ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabricaten, welke de normale
bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk
maken) ontslaat RSW van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de
uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van
kosten, schaden of interesten kan doen gelden.
Artikel 8. Prijzen, tarieven, kosten
Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen,
tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De prijs die RSW voor de door haar te verrichten prestatie
heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, of indien slechts bij wijze van schatting
een prijs is afgegeven, worden de werkelijk bestede uren in rekening gebracht volgens het
afgesproken tarief. Alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke en volgens de
overeenkomst specifiek in het kader van de opdracht door RSW gemaakte kosten worden
naast de overeengekomen prijs afzonderlijk in rekening gebracht.
RSW is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de
volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de
kosten van diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, invoering van
nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op producten en diensten, een
aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met
een en ander vergelijkbaar zijn.
Prijzen zullen elk jaar opnieuw berekend worden.
Artikel 9. Betaling

Na ondertekening van een offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is
er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en RSW en is de opdrachtgever
betalingsverplicht.
De opdrachtgever dient indien dit is overeengekomen 50% van het bruto totaalbedrag van de
offerte als aanbetaling te voldoen. Aanbetaling dient plaatst te vinden binnen 14 dagen na
ondertekening, op Fortis rekeningnr. 984151494 t.n.v. Rioolservice West-Friesland o.v.v.
â€˜Aanbetaling + offerte nummerâ€™. RSW houdt zich het recht voor om pas met haar
werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen.
De opdrachtgever dient na oplevering het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. RSW
stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.
Bij het niet tijdig voldoen van rekeningen behoudt RSW zich het recht voor eventuele lopende
werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen
zijn ontvangen.
Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum,
tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij/zij zonder een daartoe
strekkende ingebrekestelling in gebreke.
Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door RSW een herinnering tot betaling
verstuurd. Vanaf de tweede herinnering worden extra administratiekosten, ad â‚¬ 25,- excl.
BTW in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
Wanneer de opdrachtgever binnen 42 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is
de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechteljke incassokosten
verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse
Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
Alle door RSW geleverde materialen en diensten worden pas eigendom van de opdrachtgever
zodra alle vorderingen van RWS zijn voldaan. RSW behoud zich het recht voor om geleverde
goederen en diensten terug te halen als blijkt dat opdrachtgever op geen enkele manier aan
zijn betalingsverplichtingen zal of kan voldoen.
Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij/zij
terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering, RSW hiervan op de hoogte te stellen.
Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur
verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
Artikel 10. Klachten, aansprakelijkheid en schade aan kabels en leidingen
De opdrachtgever heeft na oplevering gedurende 7 kalenderdagen, de gelegenheid schriftelijk
duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan RSW, waarna RSW
deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan RSW binnen de genoemde termijn geen
gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever
verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet
verstaan onder gebreken.

Reclames als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het
geleverde niet heeft bewerkt of gewijzigd, dan wel aan derden in gebruik heeft gegeven.
Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.
De aansprakelijkheid van RSW uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is beperkt tot
het met de opdracht gemoeide bedrag.
RSW wordt in staat gesteld binnen redelijke termijn ondeugdelijk werk te herstellen en
deugdelijk af te leveren.
Iedere aansprakelijkheid van RSW voor enige andere vorm van schade is uitgesloten,
daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens
gederfde omzet of winst door ondeskundigheid van de opdrachtgever.
RSW is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, informatie of materialen
die door opdrachtgever zijn verstrekt.
RSW is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of winstderving of
verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
Indien RSW ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de
opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde
aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever haar ter zake volledig vrijwaren en RSW
alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.
Voor zover RSW bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en
leveranties van derden, waarop RSW weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan RSW op
geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit
deze relaties met RSW of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar
wordt gedurende de relatie met RSW.

