
Samenvatting van de leverings- en betalingsvoorwaarden van Arfman Hekwerk B.V.  Van toepassing zijn de uitgebreide leverings- en betalingsvoorwaarden welke zijn  gedeponeerd bij 
de Arrondissementsrechtbank te Almelo d.d. 27 januari 1993, onder nummer 17/59/1993. Een exemplaar van deze voorwaarden kan u desgewenst kosteloos worden  toegezonden. 

ARTIKEL 1 Algemene bepalingen
a)   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeen komsten en 

werkzaamheden van Arfman Hekwerk B.V., hierna te noemen Arfman  B.V., die zijn 
gedaan resp. gesloten resp. uitgevoerd.

b)   De contractspartij (opdrachtgever, koper e.d.) van Arfman B.V. zal in het na volgende 
worden aangeduid als de opdrachtgever.

c)   De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij 
Arfman B.V. de toepasselijkheid schriftelijk heeft aanvaard.

ARTIKEL II Aanbiedingen/overeenkomsten
a)  Alle aanbiedingen/offertes van Arfman B.V. zijn vrijblijvend, tenzij schrifte lijk anders 

is overeengekomen.
b)  Opdrachten gelden eerst dan als aanvaard wanneer ze schriftelijk door Arfman 

B.V. zijn bevestigd of na ontvangst door Arfman B.V. zijn uitgevoerd. Nadere of 
afwijkende afspraken gelden niet als tussen partijen overeengekomen zolang 
Arfman B.V. ze niet schriftelijk heeft bevestigd.

c)  De door Arfman B.V. verstrekte tekeningen en andere belangrijke (technische) 
documenten, horende bij de overeenkomst, blijven eigendom van Arfman B.V. en 
mogen zonder haar toestemming niet worden vermenigvuldigd en/of aan derden 
ter beschikking worden gesteld.

ARTIKEL III Levering/uitvoering
a)  Vanaf het moment van aflevering op de werk-/opslagplaats is het geleverde voor 

rekening en risico van de opdrachtgever.
b)  Arfman B.V. is bevoegd om voor uitvoering van de werkzaamheden derden in te 

schakelen.
c)  Opgegeven uitvoeringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale ter-

mijn, tenzij nadrukkelijk anders is verwoord in de aanbieding/offerte.
d)  Kan uitvoering van de overeenkomst niet op de afgesproken termijn geschieden  

doordat de opdrachtgever niet of niet tijdig kan voldoen aan de voorwaarden  
van de overeenkomst dan is de opdrachtgever verplicht Arfman B.V. te  
waarschuwen.

e)  Arfman B.V. is gerechtigd een opdracht in gedeelten uit te voeren. Voor elke  
deeluitvoering is Arfman B.V. gerechtigd afzonderlijk een factuur te verzenden  
naar de opdrachtgever. Indien een deeluitvoering door de opdrachtgever niet  
wordt betaald, is Arfman B.V. niet tot verdere uitvoering verplicht en kan de  
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige inge- 
breke stelling opschorten of ontbinden. 

f)  Indien Arfman B.V. de afgesproken werkzaamheden niet volgens afspraak kan  
uitvoeren, wordt de opdrachtgever hiervan op de hoogte gebracht .

g)  Bij ongelijk terrein wordt het hekwerk met het terrein meegezet om openingen  
aan de onderzijde te voorkomen.

h)  Er is sprake van oplevering indien alle werkzaamheden van Arfman B.V. zijn uit- 
gevoerd en nadat de opdrachtgever hiervan in kennis is gesteld.

Arfman B.V. behoudt zich het recht voor om nadere voorwaarden te stellen jegens 
Leverancier of door hem in te schakelen of ingeschakelde derden ten aanzien van 
bepaalde duurzaamheidcriteria, onder meer ten aanzien van CO2 emissie. Wanneer 
Arfman B.V. daarom verzoekt, draagt Leverancier er zorg voor dat bij alle verkochte en 
geleverde zaken staat aangegeven wat de CO2 emissie bedraagt per eenheid product 
conform een door Arfman B.V. te communiceren protocol. Deze inventarisatie dient des-
gewenst te zijn voorzien van een verificatieverklaring van een certificerende instelling.
ARTIKEL IV  Overmacht
a)  In elk geval van overmacht is Arfman B.V. gerechtigd de overeenkomst voor het  

niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden of de uitvoering voor de duur van de  
overmacht op te schorten. Als overmacht geldt onder andere brand, staking,  
stremming van verkeer, overstroming, maatregelen van overheidswege, weg 
vallen van de stroomvoorziening, het niet goed functioneren van de gebruikte/  
te gebruiken communicatie- of bedrijfsmiddelen. Ingeval van overmacht   worden 
verplichtingen van Arfman B.V. uit de overeenkomst opgeschort voor de  
duur van de overmacht, zonder dat Arfman B.V. tot enige schadevergoeding ter  
zake is gehouden.

ARTIKEL V  Transport en risico
a)  Verzending van bestelde zaken geschiedt voor rekening en risico van de opdracht-

gever, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen
b)  Arfman B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die 

verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden, tenzij ons grove 
schuld kan worden verweten

ARTIKEL VI  Verplichtingen van partijen
a) De opdrachtgever is verplicht Arfman B.V. tijdig te voorzien van: 
	 •	 detailtekeningen	van	de	projectlocatie	
	 •	 tekeningen	m.b.t.	de	ligging	van	kabels	en	leidingen	(KLIC-kaarten)
	 •	 eventuele	ontheffingen/vergunningen
	 •	 bouwvergunning	voor	afrastering/hekwerk	hoger	dan	100	cm
	 •	 Bovenstaande	gegevens	dienen	juist,	volledig	en	up	to	date	te	zijn
ARTIKEL VII Eigendomsvoorbehoud
a) Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van  
  Arfman B.V. totdat alle vorderingen die Arfman B.V. op de opdrachtgever heeft 

of zal krijgen, waaronder in ieder geval de vordering genoemd in artikel 3:92  
lid 2 B.W. aan rente en buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten volledig zijn  
betaald.

ARTIKEL VIII wanprestatie/verzuim 
a)  Indien de overeenkomst niet, niet tijdig en/of niet volledig wordt uitgevoerd als 

gevolg van al dan niet toerekenbare tekortkoming(en) in de nakoming door de 
opdrachtgever, is Arfman B.V. gerechtigd alsnog de nakoming te vorderen,  danwel 
de tussen de partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, in beide gevallen onver-
let de overige rechten van Arfman B.V., waaronder het recht op volledige schadev-
ergoeding. 

ARTIKEL IX ontbinding/opschorting/annulering
a)  Arfman B.V. is bevoegd de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en  zonder 

  rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever één of meer van 
zijn/haar verplichtingen jegens Arfman B.V. niet, niet tijdig en/of niet volledig, 
nakomt.

b)  De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen annuleren na vooraf verkregen  
toestemming van Arfman B.V. Ingeval van annulering is de opdrachtgever 
 verplicht de reeds gemaakte kosten van voorbereiding, inkoop en eventuele  uit- 
voering, zomede de gederfde winst en overige voor Arfman B.V. uit annulering  
voortvloeiende schade te vergoeden aan Arfman B.V.

ARTIKEL X (wan)betaling
a)  Reclames tegen facturen moeten schriftelijk bij Arfman B.V. zijn binnen gekomen 

binnen 8 dagen. Na het verstrijken van de termijn geldt de factuur als onherroepe lijk 
en onvoorwaardelijk door de opdrachtgever aanvaard. Eventuele rechtsvorderingen 
moeten op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige reclamemelding aanhangig 
zijn gemaakt.

b)  Betaling van de factuur dient te geschieden binnen dertig dagen na factuur- 
datum zonder enige korting, schuldvergelijking, schulddelging, opschorting of  
verrekening, hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook. Is de betalingstermijn van 
30	dagen	verstreken	dan	maken	wij	gebruik	van	ons	recht	u	15%	rente	in	rekening	
te brengen vanaf de vervaldatum van de factuur.

ARTIKEL XI  Aansprakelijkheid/garantie 
A) Arfman B.V.
a)  Indien zich in de geleverde producten kennelijke materiaal- en/of fabricage-

fouten voordoen, die reeds op het moment van de levering aanwezig moeten 
zijn geweest, verplicht Arfman B.V. zich die materialen kosteloos te vervangen. 
Arfman B.V. staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit de deugdelijkheid 
van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegaran- 
deerd. Buiten de garantie blijven alle gebreken die zijn ontstaan door normale  
slijtage en gebreken zoals bedoelt in het hierna genoemde onderdeel B. van dit 
artikel.

b)  Arfman B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals 
bedrijfsschade/-storing, derving van inkomsten, verhoging van kosten of derge-
lijke, al dan niet door derden geleden, hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook.
Voor handelen en/of nalaten van Arfman B.V. en/of haar personeelsleden aanvaardt 
Arfman B.V. geen aansprakelijkheid, behoudens voor zover bij voornoemde per-
sonen sprake zou zijn van opzet, grove schuld of nalatigheid.

c) Arfman B.V. aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor:
•	 	beschadigingen/vernielen	 van	 ondergrondse	 leiding-,	 kabel-	 en/of	 buizen- 

systemen en dergelijke.
•	 milieuschade	t.g.v.	conserverende	stoffen	in	houten	palen
•	 schade	t.g.v.	het	oversteken	van	wildroosters	door	dieren	en/of	het	bekneld	of	 
 gekwetst raken van personen of zaken.
•	 	schade	ontstaan	door	overschrijding	van	termijnen	van	levering	en/of	uitvoering	

van de werkzaamheden
d)  De aansprakelijkheid van Arfman B.V. is te allen tijde beperkt tot de netto factuurprijs 

van de geleverde goederen, danwel de nettoprijs voor de verrichte werkzaamheden. 
Voldoening aan de voormelde garantie geldt als enige en vol ledige schadevergoed-
ing. De termijn waarbinnen Arfman B.V. tot vergoeding van schade kan worden 
aangesproken is beperkt tot 6 maanden. Nadien vervalt ieder vorderingsrecht

B) Opdrachtgever
De opdrachtgever dient de schade te vergoeden die een gevolg is van zijn/haar onzorg-
vuldig handelen en/of van de door hem/haar verstrekte onvolledige gegevens of de door 
hem/haar verstrekte gegevens die in strijd zijn met enig recht van intellectuele eigen-
dom. Onder onzorgvuldig handelen is begrepen het niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk 
nakomen van de door Arfman B.V. gegeven instructies/adviezen en/of het ondeskundig 
gebruik/onderhoud van de geleverde goederen.
ARTIKEL XII klachten m.b.t. uitvoering/retourzendingen
a)    De opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken/het 

gereed zijn van het werk tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defec-
ten of onjuiste aantallen worden geconstateerd, dient hij/zij Arfman B.V. hiervan 
schriftelijk op de hoogte te stellen binnen 24 uur. Overige reclames, ook ter zake van 
verrichte werkzaamheden, dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken/het 
gereed zijn van het werk schriftelijk aan Arfman B.V. te worden gemeld. Reclames, 
hoegenaamd en van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van de 
opdrachtgever niet op. Na het verstrijken van de vorenbedoelde termijnen gelden 
de verrichte werkzaamheden en/of het afgeleverde als onherroepelijk en onvoor-
waardelijk door de opdrachtgever aanvaard.

b)  Ingeval van terecht geconstateerde klachten/afwijkingen zal de schade worden 
afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel XI.

ARTIKEL XIII  faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d. 
De tussen de opdrachtgever en Arfman B.V. gesloten overeenkomst kan door Arfman 
B.V. zonder ingebrekestelling en  zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden 
als de opdrachtgever:
a) in staat van faillissement is verklaard 
b) onder curatele wordt gesteld
c) surséance van betaling aanvraagt of heeft aangevraagd
d)  heeft gehandeld, maar niet beschikkingsbevoegd of handelingsbekwaam was, 

onverlet de overige rechten van Arfman B.V.
ARTIKEL XIV toepasselijk recht / bevoegde rechter
a)  Op de tussen de opdrachtgever en Arfman B.V. gesloten overeenkomsten is uit-

sluitend Nederlands Recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende 
geschillen zullen eveneens naar Nederlands Recht worden beslecht.

b)  Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse 
Rechter te Almelo, zij het dat de opdrachtgever de bevoegdheid toekomt een zaak 
aanhangig te maken voor de bevoegde Rechter in de 
plaats waar de opdrachtgever woont en / of is geves-
tigd.


