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Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Van Driel Interieurbeplanting 
Kunstbloemen en –planten te Sint-Oedenrode. 
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17184656 
 
1 Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
a.VDI: Van Driel Interieurbeplanting, of haar rechtsopvolger. 
 
b.Overeenkomst: De overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing 
zijn. 
 
c. Wederpartij: Elke wederpartij van VDI bij een overeenkomt als vernoemd. 
 
2 Toepasselijkheid  
 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door VDI uitgebrachte offertes, gedane 
aanbiedingen en op alle overeenkomsten die VDI met de wederpartij sluit. 
 
2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle meerwerk, waaronder wordt 
verstaan hetgeen tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven het overeengekomen 
wordt geleverd of uitgevoerd. In het algemeen zal voor de levering of uitvoering van 
meerwerk de voorafgaande opdracht van de wederpartij worden gevraagd, doch indien 
onmiddellijke uitvoering van meerwerk noodzakelijk is, wordt de opdracht daartoe in de 
oorspronkelijke opdracht geacht te zijn inbegrepen en kunnen de kosten daarvan in 
rekening bij de wederpartij worden gebracht. De toepasselijkheid van eventuele 
voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk afgewezen. Verwijzingen naar de 
eigen voorwaarden van de wederpartij binden VDI niet. Een overeenkomst tussen partijen 
gesloten blijft bij het niet rechtsgeldig zijn van een of meer bepalingen daarvan, of van 
deze algemene voorwaarden, voor het overige onverminderd van kracht. 
 
3 Offertes      
 
1.Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
Afbeeldingen, berekeningen, maten, gewichten, kleuren, technische gegevens e.d. in 
offertes dienen slechts ter globale aanduiding van de te leveren zaken of de te verlenen 
diensten en zijn voor details nimmer bindend. Alle bescheiden, bijlagen en ontwerpen zijn 
en blijven eigendom van VDI. Zij mogen zonder toestemming van VDI nimmer aan derden 
worden getoond of afgegeven, bekend gemaakt of gebruikt worden en dienen op verzoek 
van VDI terstond te worden teruggegeven. 
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4 Totstandkoming van overeenkomsten  
 
1.Een overeenkomst kan schriftelijk worden gesloten. 
 
2. Als bewijs voor het bestaan van een overeenkomst gelden onder meer een schriftelijke 
mededeling van de wederpartij, en/of een schriftelijke opdrachtbevestiging van VDI en, in 
het geval van een overeenkomst, kennisname van de wederpartij van het feit dat VDI met 
de werkzaamheden is begonnen zonder dat de wederpartij daartegen binnen 8 dagen 
schriftelijk heeft gereageerd.  
 
 
5 Uitvoering van de overeenkomst 
 
VDI verplicht zich om zich in te spannen dat de overeenkomst zoveel mogelijk conform 
ontwerp zal worden uitgevoerd. VDI is gerechtigd daarbij derden in te schakelen, dan wel 
derden de overeenkomst volledig te laten uitvoeren. Voor zover de wet zich daartegen niet 
verzet, verplicht VDI zich tot geheimhouding van alle bijzonderheden ten aanzien van de 
persoon van de wederpartij of ten aanzien van de zaak van de wederpartij of daarmee 
verband houdende, waarvan zij in verband met de uitvoering van de overeenkomst kennis 
neemt. 
 
6 Auteursrecht 
 
1.Het auteursrecht op de door VDI bij de uitvoering van een overeenkomst gemaakte 
ontwerpen en toegepaste stijlen berust uitsluitend bij VDI. De wederpartij erkent dat. 
 
2. Het is de wederpartij niet toegestaan de door VDI gemaakte en ter beschikking gestelde 
ontwerpen anders te gebruiken dan ter beoordeling of het werk conform het ontwerp kan 
worden uitgevoerd. 
 
7 Levering 
 
1.De zaken zullen worden geleverd, dan wel de diensten zullen worden verricht binnen de 
in overeenkomst bepaalde termijn. In het geval dat een termijn is overeengekomen, vangt 
deze aan op de dag waarop de overeenkomst tussen VDI en de wederpartij is 
totstandgekomen. 
 
2. Overschrijding van de overeengekomen termijn kan in principe slechts aanleiding geven 
tot schadevergoeding indien schriftelijk is overeen gekomen. VDI is in alle overige gevallen 
slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet-tijdige levering indien de 
wederpartij haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de wederpartij VDI een 
termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijke overeengekomen 
termijn om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. 
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8 Garantie 
 
1.Garantie terzake de geleverde zaken wordt slechts verstrekt indien en voorzover dit 
schriftelijk tussen VDI en de wederpartij is overeengekomen en dan nog alleen tijdens de 
eveneens schriftelijk overeengekomen garantieperiode.  
 
2. Gebreken terzake waarvan een beroep wordt gedaan door de wederpartij op door VDI 
verstrekte garantie, dienen onverwijld schriftelijk aan VDI te worden gemeld. 
 
3.In het geval dat de wederpartij naar het oordeel van VDI terecht een beroep doet op de 
verstrekte garantie, is de verplichting van VDI terzake beperkt tot kosteloos herstel van 
een gebrekkige zaak of tot vervanging van die zaak,een en ander ter beoordeling van VDI. 
 
4.Indien VDI in het kader van de uitvoering van de garantieverplichting zaken 
vervangt,worden de te vervangen zaken (weer) eigendom van VDI.  
 
5.De garantieverplichting vervalt indien de wederpartij zelf wijzigen(en)  in of reparaties 
aan het geleverde (laat) verricht(en), het geleverde voor andere dan normale doeleinden 
wordt aangewend dan wel het geleverde wordt gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte  
gebruiksaanwijzing of anderszins foutief wordt gebruikt, dan wel indien de wederpartij het 
geleverde onoordeelkundig heeft behandeld, gebruikt of onderhouden. 
 
9 Prijzen 
 
1.De prijzen van VDI zijn steeds exclusief BTW, reis- en kilometervergoedingen en 
transportkosten. De prijzen zijn vrijblijvend ten opzichte van eventuele vervolgopdrachten. 
Alle na het sluiten van de overeenkomst opgetreden prijsstijgingen als gevolg van 
verhoging van materiaalprijzen, lonen, sociale lasten en BTW kunnen aan de wederpartij 
worden doorberekend. 
 
2.Meerwerk wordt steeds afzonderlijk in rekening gebracht. 
 
3.VDI is gerechtigd aan de wederpartij voorschotten in rekening te brengen. Voorschotten 
zullen worden verrekend bij het eindigen van de overeenkomst. 
 
4.Bij annulering van een overeenkomst is VDI gerechtigd aan de wederpartij een 
vergoeding in rekening te brengen wegens gederfde winst. Deze vergoeding bedraagt  
tenminste 25% van het bedrag exclusief BTW dat VDI bij niet annulering aan de 
wederpartij in rekening zou hebben gebracht. 
 
5.Prijzen opgenomen in c.q. op folders, drukwerk, websites etc., binden VDI niet, tenzij in 
een aanbieding of in de overeenkomst door VDI uitdrukkelijk daarnaar wordt verwezen. 
Drukfouten worden voorbehouden. 
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10 Betaling 
 
1.Betaling van het overeengekomen bedrag dient te geschieden als volgt:50% bij het 
verlenen van de opdracht door de wederpartij  aan VDI en 50% bij aflevering, zonder recht 
op enige korting, schuldvergelijking of opschorting, maar niet dan nadat VDI een factuur 
aan de wederpartij heeft doen toekomen. Betaling van het overeengekomen bedrag voor 
te verrichten diensten, die pas zullen worden verricht op een tijdstip dat ligt na een maand 
na het sluiten van de overeenkomst, dient te geschieden in 3 termijnen, waarbij het eerste 
termijn ad 40% van het factuurbedrag vervalt bij de opdrachtbevestiging, de tweede 
termijn ad 30% van het factuurbedrag vervalt na aanvang van de werkzaamheden en de 
derde termijn ad 30% van het factuurbedrag vervalt bij levering. Indien het moment van de 
opdrachtbevestiging en de aanvang der werkzaamheden gelijk is, dient op dat moment 
70% van het factuurbedrag te worden voldaan. 
 
2.In het geval dat er meerdere facturen openstaan, strekken door de wederpartij gedane 
betalingen steeds ter betaling van het factuurbedrag van de facturen die het langst 
openstaan. Onder factuurbedrag wordt in dit verband mede verstaan eventuele 
verschuldigde kosten en rente terzake te late betaling. 
 
3.Indien de betaling niet plaatsvindt op de overeengekomen dag als onder punt 1 
hierboven aangegeven, is VDI gerechtigd aan de wederpartij een vergoeding wegens 
renteverlies in rekening te brengen ten bedrage van 1% per maand, te rekenen vanaf de 
factuurdatum en over het totale bedrag der factuur, inclusief de verschuldigde  
incassokosten als hierna onder punt 4 aangegeven, waarbij een gedeelte van een maand 
als volle maand wordt gerekend. 
 
4.VDI is voorts gerechtigd alle incassokosten van de wederpartij te vorderen, die door niet 
of niet-tijdige betaling zijn veroorzaakt en die zowel de gerechtelijke als de 
buitengerechtelijke kosten omvatten. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de 
hoofdsom, met een minimum van € 50,00 te vermeerderen met de BTW. 
 
5.Eventuele crediteringen  kunnen uitsluitend door de directie van VDI geschieden. 
 
6.Voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst is VDI, indien zij goede grond heeft te 
vrezen dat de wederpartij niet, althans niet tijdig in staat zal zijn haar 
betalingsverplichtingen jegens haar na te komen, gerechtigd de nakoming van haar 
verplichtingen op te schorten,totdat de wederpartij daartoe desverzocht voldoende 
zekerheid heeft gesteld binnen een daartoe door VDI te stellen redelijke termijn. Indien de 
wederpartij met zodanige zekerheidsstelling in gebreke blijft, heeft VDI het recht de 
overeenkomst te ontbinden. 
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11 Eigendomsvoorbehoud, retentierecht en opschortingrecht 
 
1.VDI behoudt zich de eigendom van de geleverde zaken voor tot het moment dat al wat 
volgens deze voorwaarden en/of de overeenkomst verschuldigd is, door de wederpartij 
aan VDI is voldaan. Indien de wederpartij in gebreke blijft met de betaling van het aan VDI 
verschuldigde, is laatstgenoemde gerechtigd de aan haar door of namens de wederpartij 
verstrekte zaken en/of bescheiden, alsmede de tot stand gekomen producten als gevolg 
van haar werkzaamheden, onder zich te houden en/of de uitvoering van haar 
werkzaamheden op te schorten, totdat volledige betaling van hetgeen conform de 
overeenkomst en/of deze voorwaarden verschuldigd is heeft plaatsgevonden, dan wel 
vervangende zekerheid is geboden. 
 
12 Klachten  
 
1.Klachten dienen ten spoedigste schriftelijk aan VDI te worden medegedeeld. In geval 
van levering van zaken dient zulks te geschieden uiterlijk binnen 48 uur nadat deze 
levering heeft plaatsgevonden. In geval van het verrichten van diensten dient zulks te 
geschieden uiterlijk 14 dagen nadat de dienstverlening door VDI tot een einde is gekomen. 
 
2.Indien VDI een klacht rechtvaardig oordeelt, is zij gerechtigd naar eigen keuze over te 
gaan tot creditering van de betreffende factuur, dan wel tot het kosteloos verrichten van 
vervangende diensten dan wel tot het leveren van vervangende zaken. Een klacht geeft 
de wederpartij niet het recht haar betalingsverplichting op te schorten. 
 
13 Overmacht 
  
Tekortkomingen van VDI in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan haar 
worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, 
de overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. 
Onder overmacht wordt in elk geval verstaan oorlog(gevaar), oproer, werkstaking, 
(vertraagd) uitblijven van levering van leveranciers van VDI, transportmoeilijkheden, brand 
en andere ernstige storingen in het bedrijf van VDI of van haar leveranciers en 
overheidsmaatregelen die VDI verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel degelijk na te 
komen. 
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14 Aansprakelijkheid 
 
1.VDI is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de wederpartij, die het 
rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van VDI, met dien verstande dat alleen 
voor vergoeding in aanmerking komt die schade waartegen VDI is verzekerd, of gezien de 
in de branche geldende gebruiken verzekerd had behoren te zijn. 
 
2. Behoudens opzet of grove schuld is VDI niet aansprakelijk voor enige indirecte schade 
van de wederpartij, verband houdende met, of veroorzaakt door een fout in de uitvoering 
van de werkzaamheden. Onder indirecte schade wordt mede, doch niet uitsluitend, geacht 
te zijn begrepen gevolgschade en stagnatie in de geregelde gang van zaken in de 
onderneming van de wederpartij. 
 
3.VDI is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van 
hulppersonen. 
 
4.VDI is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door advies en/of 
voorlichting door VDI. 
 
5.VDI is niet aansprakelijk voor schade, indien de wederpartij zelf of doormiddel van een 
derde wijzigingen heeft aangebracht in of werkzaamheden heeft verricht aan het door VDI 
geleverde en/of indien de wederpartij het door VDI geleverde voor andere dan de normale 
(bedrijfs)doeleinden heeft aangewend. 
 
6.De wederpartij vrijwaart VDI voor aanspraken van derden wegens schade, welke schade 
(in)direct is veroorzaakt door werkzaamheden van VDI. 
 
7.In alle gevallen en zonodig los van al het bovenstaande is de aansprakelijkheid van VDI 
te alle tijde beperkt tot het overeengekomen bedrag dat VDI voor de geleverde zaken 
en/of diensten in rekening brengt. 
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15 Ontbinding 
 
1.Indien de wederpartij één of meer van haar verplichtingen voortvloeiende uit de 
overeenkomst, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is VDI gerechtigd om zonder nadere 
ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige 
schadevergoeding, de desbetreffende overeenkomst - doormiddel van een schriftelijke 
mededeling aan de wederpartij - met directe ingang te ontbinden, dat onverminderd alle 
overige aan VDI toekomende rechten, die alle terstond opeisbaar zijn geworden. 
 
2.Naast de overige aan VDI toekomende rechten, kan VDI de overeenkomst met de 
wederpartij te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en 
zonder schadeplichtigheid tegenover de wederpartij – doormiddel van een schriftelijke 
mededeling aan de wederpartij – met directe ingang ontbinden indien de wederpartij haar 
opeisbare verplichtingen onbetaald laat, insolvent wordt, indien het faillissement van of 
door de wederpartij wordt aangevraagd, indien surséance van betaling wordt 
aangevraagd, of indien de wederpartij haar bedrijf staakt of overdraagt danwel 
substantieel wijzigt en /of beslag onder haar wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na 
datum beslaglegging zal zijn geheven.  
 
16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
 
1.Op alle overeenkomsten en/of offertes tussen VDI en de wederpartij en op alle 
geschillen die tussen de partijen mochten ontstaan is het Nederlands recht van 
toepassing. 
 
2.Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten en/of offertes waarop deze 
voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de 
absoluut bevoegde rechter in het arrondissement waarin de onderneming van VDI is 
gevestigd.  


