
Artikel 1: Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de hierna 

volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: 

jules.meubelmakerij: De gebruiker van de algemene 

voorwaarden Opdrachtgever: de wederpartij van 

jules.meubelmakerij Overeenkomst: de overeenkomst 

tussen jules.meubelmakerij en de opdrachtgever. 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van de algemene 

voorwaarden. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de 

totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle 

tussen jules.meubelmakerij, hierna te noemen 

‘jules.meubelmakerij’ en ‘opdrachtgever’ gesloten 

overeenkomsten. 

Op rechtsbetrekkingen tussen jules.meubelmakerij en 

opdrachtgever zijn uitsluitend deze algemene 

voorwaarden van toepassing. Dat betekent dat 

verwijzingen door opdrachtgever naar eigen inkoop-, 

aanbestedings- of andere voorwaarden 

jules.meubelmakerij niet binden. Afwijkingen hiervan 

worden uitsluitend schriftelijk overeengekomen. 

 

Artikel 3: Offerte en overeenkomst 

Er is sprake van een overeenkomst indien de door 

jules.meubelmakerij opgestelde offerte door de 

opdrachtgever is aanvaard. Aanvaardig kan plaats 

vinden op schriftelijke wijze per brief ondertekend 

door de opdrachtgever, of door ondertekening door de 

opdrachtgever van de offerte. De overeenkomst is 

gesloten nadat de aanvaarding is ontvangen door 

jules.meubelmakerij. Indien binnen vier weken na de 

verzendingsdatum van de offerte door 

jules.meubelmakerij geen reactie is ontvangen, wordt 

de offerte als vervallen beschouwd.  

Afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen en opgaven 

van metingen, maten, kleuren en gewichten in offertes 

en orderbevestigingen dienen slechts ter globale 

aanduiding van het te leveren ontwerp of de te leveren 

zaak.  

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk 

te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit 

nalaat, maar er desondanks mee instemt dat 

jules.meubelmakerij een aanvang maakt met het 

uitvoeren van de opdracht, dan zal de inhoud van de 

offerte als hetgeen is overeengekomen gelden. 

 

Artikel 4: De uitvoering van de overeenkomst 

jules. Meubelmakerij zal zich inspannen de opdracht 

zorgvuldig uit te voeren en de belangen van 

opdrachtgevers naar beste weten te behartigen. Voor 

zover noodzakelijk of gewenst zal jules. 

meubelmakerij de opdrachtgever op de hoogte houden 

van de voortgang van de werkzaamheden. 

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen of 

na te laten wat redelijkerwijs nodig is om een tijdige 

nakoming door jules.meubelmakerij mogelijk te 

maken. 

Op verzoek van jules.meubelmakerij dient de 

opdrachtgever voorafgaand aan de uitvoering van een 

ontwerp het ontwerp te controleren en schriftelijk 

goed te keuren. 

 

Artikel 5: Levering 

Een door jules. Meubelmakerij opgegeven termijn voor 

het leveren van een zaak en/of het vervaardigen van 

een ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij 

uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, 

vanaf bedrijf jules.meubelmakerij Zodra de zaken het 

bedrijf jules.meubelmakerij verlaten, gaat het risico 

van verlies of beschadiging over op de opdrachtgever. 

Indien is overeengekomen dat jules. Meubelmakerij 

het transport en inbouw van de zaak verzorgt, gaat het 

risico van verlies of beschadigingen over op de 

opdrachtgever op het moment dat de zaak is geplaatst. 

 

Artikel 6: Verzuim 

jules.meubelmakerij is, ook bij een door hem 

opgegeven termijn, eerst in verzuim nadat de 

opdrachtgever hem bij aangetekend schrijven in gebreke 

heeft gesteld en nakoming binnen de in gebrekenstelling 

genoemde redelijke termijn is uitgebleven. 

 

Artikel 7: Reclame 

Zichtbare tekortkomingen dienen zo spoedig mogelijk, in 

ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van het 

ontwerp of levering van de zaak, schriftelijk aan 

jules.meubelmakerij te worden medegedeeld. 

 

Artikel 8: Vergoedingen 

De in de offerte genoemde prijzen zijn, tenzij 

uitdrukkelijk anders is aangegeven, exclusief BTW, 

exclusief kosten van verpakking en vervoer en exclusief 

kosten van montage- of installatiewerkzaamheden. 

 

Artikel 9: Betaling 

Betaling dient te geschieden: 

40% bij sluiting van de overeenkomst, op door 

jules.meubelmakerij aan te geven wijze; 60% binnen 30 

dagen na factuurdatum op een door jules.meubelmakerij 

aan te geven wijze, tenzij anders is aangegeven in de 

overeenkomst. 

 

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud 

jules.meubelmakerij blijft eigenaar van alle aan 

opdrachtgever geleverde zaken en vervaardigde 

ontwerpen zolang hij op de opdrachtgever vorderingen 

heeft ter zake van de door opdrachtgever verschuldigde 

tegenprestatie voor door jules.meubelmakerij krachtens 

overeenkomst aan de opdrachtgever geleverde of nog te 

leveren zaken en ontwerpen. 

Indien de opdrachtgever verplichtingen uit 

overeenkomsten met jules.meubelmakerij niet nakomt, 

alsmede in geval van faillissement, surseance van 

betaling of liquidatie wordt deze geacht, tenzij de 

overeengekomen vergoeding reeds is voldaan, van 

rechtswege in verzuim te zijn en is jules. Meubelmakerij 

zonder ingebrekestelling of sommatie gemachtigd de 

zaken, daaronder begrepen de ontwerpen, terug te nemen 

waar die zich ook bevinden. 

De opdrachtgever zal iedere derde die op de zaken ten 

aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud geldt een 

beslag wil leggen, dan wel de bewindvoerder bij 

surseance van betaling respectievelijk de curator bij 

faillissement, terstond schriftelijke mededelen dat 

jules.meubelmakerij eigenaar van die zaken is. 

Opdrachtgever zal hiervan onverwijld een kopie zenden 

aan jules.meubelmakerij. 

 

Artikel 11: Garantie 

jules.meubelmakerij garandeert dat de te leveren zaken 

voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die 

daaraan gesteld kunnen worden en vrij zijn van welke 

gebreken dan ook. Deze garantie geldt eveneens indien 

de te leveren zaken zijn bestemd voor gebruik in het 

buitenland en opdrachtgever van dit gebruik ten tijde van 

het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk 

schriftelijk melding heeft gemaakt. 

De genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 

maanden na levering. 

Indien de te leveren zaak niet voldoet aan deze garantie 

zal jules.meubelmakerij de zaak, of onderdelen daarvan, 

binnen redelijke termijn na retournering van de zaak, 

naar keuze van jules.meubelmakerij vervangen of 

herstellen. 

Indien retournering van de zaak redelijkerwijze niet 

mogelijk is, dient een schriftelijke kennisgeving ter zake 

van het gebrek door opdrachtgever te worden gedaan en 

waarna naar keuze van jules.meubelmakerij de zaak kan 

worden vervangen of hersteld. 

Vervanging of herstel door de opdrachtgever of derden 

zal uitsluitend worden uitgevoerd na schriftelijke 

toestemming van jules.meubelmakerij. 

Bovengenoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is 

ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk 

gebruik, onvoldoende onderhoud, normale slijtage of 

wanneer zonder schriftelijke toestemming van 

jules.meubelmakerij door opdrachtgevers of  

derden wijzigingen zijn aangebracht aan de zaak of 

deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de 

zaak niet is bestemd. 

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid 

jules.meubelmakerij is tegenover de opdrachtgever 

slechts aansprakelijk voor schade die een rechtstreeks 

gevolg is van tekortkomingen in het ontwerp van 

jules.meubelmakerij, indien en voor zover deze 

tekortkomingen onder normale omstandigheden, bij 

normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening 

niet zouden zijn voorgekomen. 

Iedere andere vordering op jules.meubelmakerij ter 

zake van directe of indirecte schade is uitgesloten. 

jules.meubelmakerij is niet aansprakelijk voor schade, 

van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat 

jules.meubelmakerij is uitgegaan van door 

opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige 

gegevens en/of materialen. 

 

Artikel 13: Overmacht/ Opschorting en ontbinding 

Indien jules.meubelmakerij ten gevolge van overmacht 

geheel of gedeeltelijk is verhinderd in de nakoming 

van de overeenkomst, is jules.meubelmakerij 

gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij 

de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, 

hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 

ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding 

of garantie gehouden zal zijn. 

jules.meubelmakerij is bevoegd de nakoming van de 

verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of 

de overeenkomst te ontbinden, indien hij goede grond 

heeft te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen 

niet zal nakomen. 

 

Artikel 14: Rechten van intellectuele eigendom 

Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is 

overeengekomen, komen alle uit de opdracht 

voortkomende rechten van intellectuele eigendom, 

waaronder begrepen het octrooirecht, het modelrecht 

en het auteursrecht toe aan jules.meubelmakerij. 

Voorzover een dergelijk recht verkregen kan worden 

door een depot of registratie is uitsluitend 

jules.meubelmakerij daartoe bevoegd. 

Het is de opdrachtgever niet toegestaan veranderingen 

in de zaken of ontwerpen aan te brengen of zonder 

toestemming van jules.meubelmakerij ontwerpen te 

laten uitvoeren of wijzigen tenzij uit de aard van het 

geleverde anders volgt of schriftelijk anders is 

overeengekomen. 

De in het kader van de opdracht door 

jules.meubelmakerij tot stand gebrachte 

werktekeningen, prototypes, maquettes, 

ontwerpschetsen, films, software en ander materialen 

of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van 

jules.meubelmakerij, ongeacht of deze aan de 

opdrachtgever of derden ter hand zijn gesteld tenzij 

anders is overeengekomen. 

 

Artikel 15: Gebruik 

De opdrachtgever is zonder de schriftelijke 

toestemming van jules.meubelmakerij niet gerechtigd 

het ontwerp of de zaak ruimer te gebruiken dan is 

overeengekomen. 

 

Artikel 16: Geschillen 

jules.meubelmakerij en opdrachtgever zullen eerst een 

beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste 

hebben ingespannen een geschil in onderling overleg 

te beslechten. 

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden 

van toepassing zijn is het Nederlands recht van 

toepassing. 

Alle rechtsvorderingen, voortvloeiende uit 

overeenkomsten waarop deze voorwaarden van 

toepassing zijn zullen worden aangebracht bij de 

bevoegde rechter van de vestigingsplaats van 

jules.meubelmakerij.  
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