
Leverings- en betalingsvoorwaarde 

 

 

 

Artikel 5: Oplevering 

 

5.1 Opdrachtgever is ertoe gehouden ervoor te zorgen, dat de ondervloer 

voldoende vlak en strak is. 

Een te betegelen ruimte dient veegschoon te zijn, glasdicht en vorstvrij.  

De toegang tot de aanvoerroute naar een te betegelde ruimte moet voldoende 

vrij zijn. 

Op vloeren die moeten worden gelegd onder omstandigheden of op ondergronden 

die naar het oordeel  

van Tegelzetbedrijf Marco Pieters onvoldoende doelmatig zijn, wordt geen 

garantie gegeven. 

 

5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt een door van 

Tegelzetbedrijf Marco Pieters  

opgegeven leveringstermijn slechts als indicatief en is deze nimmer als fataal 

aan te merken.  

De opdrachtgever is ook bij afwijking van de opgegeven leveringstermijn 

verplicht de zaken en  

diensten af te nemen en te betalen. Tegelzetbedrijf Marco Pieters is, ook bij 

een overeengekomen  

uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar in gebreke heeft 

gesteld. 

 

5.3 De verbinding van Tegelzetbedrijf Marco Pieters aan een overeengekomen 

uiterste leveringstermijn 

vervalt, indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst 

of enige ver- 

plichting tot het verschaffen van informatie, materialen of medewerking niet 

nakomt. De opdrachtgever  

is bij de uitvoering van de overeenkomst gehouden al datgene te doen, dat 

redelijkerwijs nodig of  

wenselijk is om een tijdige levering door Tegelzetbedrijf Marco Pieters mogelijk 

te maken. 

 

5.4 Een opgegeven leveringstermijn moet worden geacht te zijn vastgesteld op 

basis van de ten tijde  

van het tot stand komen van de overeenkomst bekende feiten en 



omstandigheden, daar onder mede  

begrepen de vooronderstelling dat eventueel van derden te betrekken materialen 

tijdig zullen  

worden geleverd. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn als gevolg 

van wijziging in  

die feiten en/of omstandigheden zal nimmer aan Tegelzetbedrijf Marco Pieters 

kunnen worden  

tegengeworpen en verschaft opdrachtgever derhalve nimmer het recht tot 

opschorting of verrekening. 

 

Artikel 6: Garanties 

 

6.1 Met inachtneming van de in deze Algemene Leveringsvoorwaarden gestelde 

beperkingen 

garandeerd Tegelzetbedrijf Marco Pieters de deugdelijkheid en kwaliteit van de 

door haar  

verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten en zaken en gebruikte 

materialen alsmede  

de behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden of diensten gedurende één jaar, 

welke termijn  

begint te lopen na oplevering, danwel na verrichting der werkzaamheden en 

diensten.  

Ten aanzien van de door derden geleverde materialen en/of diensten strekt 

deze garantie zich nimmer  

verder uit, dan voor de betreffende derde te verschaffen garanties. 

 

6.2 Onder garantie vallen nimmer de gevolgen van normale slijtage of 

onoordeelkundig danwel  

onjuist gebruik.  

Elke garantie vervalt op het tijdstip waarop, anders dan door Tegelzetbedrijf 

Marco Pieters  

of met schriftelijke instemming van Tegelzetbedrijf Marco Pieters, in de door  

Tegelzetbedrijf Marco Pieters ( op ) geleverde wijzigingen worden aangebracht.  

Gebreken, die toe te rekenen zijn aan opdrachtgever of derden vallen niet onder 

deze garantie. 

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid 

 

10.1 De aansprakelijkheid van Tegelzetbedrijf Marco Pieters is beperkt tot de 

verplichtingen,  

die zij in gevolge deze Algemene Leveringsvoorwaarden op zich heeft genomen. 



Iedere aansprakelijkheid  

van Tegelzetbedrijf Marco Pieters voor enige andere vorm van schade, 

daaronder begrepen aanvullende  

schadevergoeding in welke vorm dan ook, indirecte schade,  

gevolgschade of schade wegens gedrefdewinst, is uitgesloten tenzij de schade 

direct te wijten is  

aan opzet of grove schuld van de zijde van Tegelzetbedrijf Marco Pieters en 

opdrachtgever bovendien  

aantoont dat haar terzake geen verwijt treft.  

Tegelzetbedrijf Marco Pieters is nimmer aansprakelijk voor vertragingsschade, 

schade als gevolg  

van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door 

opdrachtgever. 

 

10.2 In ieder geval is Tegelzetbedrijf Marco Pieters niet aansprakelijk voor 

schade als gevolg  

van krimpscheuren en/of werking van de ondervloer. Aansprakelijk voor schade 

veroorzaakt door enige  

tekortkomingen aan vloerverwarming en/of werking tegels danwel de wijze van 

leggen zal nimmer  

het factuurbedrag te boven gaan. 

 

10.3 De opdrachtgever verbindt zich van Tegelzetbedrijf Marco Pieters, te 

vrijwaren voor elke  

aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens Tegelzetbedrijf Marco 

Pieters, voorzover  

betreffende schade tot vergoeding waarvan Tegelzetbedrijf Marco Pieters op 

grond van deze  

Algemene Leveringsvoorwaarden niet gehouden is. 

 

10.4 Voorzover aansprakelijkheid van Tegelzetbedrijf Marco Pieters kan worden 

vastgesteld zal  

deze ten allen tijde beperkt zijn tot het bedrag, dat in het betreffende geval in 

de  

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Tegelzetbedrijf Marco Pieters wordt 

uitbetaald. 

 

10.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is 

steeds, dat opdracht- 

gever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de 

schade schriftelijk 



bij Tegelzetbedrijf Marco Pieters meldt. 

 

Kleurafwijkingen zijn bij keramische tegels en natuursteen onvermijdelijk.  

Tegelzetbedrijf Marco Pieters aanvaardt daarvoor geen enkel 

verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. 

 

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen 

 

Op alle door Tegelzetbedrijf Marco Pieters te sluiten overeenkomsten, alsmede 

de daaruit voort- 

vloeiende verplichtingen, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen 

voortvloeiend uit, of 

verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane 

rechtsverhoudingen, 

ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen 

voorzover 

de Arrondissementrechtbank de absoluut bevoegde rechter is, worden berecht 

door een bevoegde 

rechter te 's Hertogenbosch, tenzij Tegelzetbedrijf Marco Pieters er de 

voorkeur aan geeft zich te 

wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaats van vestiging van de 

opdrachtgever, of 

tot een andere bevoegde rechter. 

 

 

 

Betalingsvoorwaarden 

 

50 % voor aanvang werkzaamheden, resterende bedrag binnen 14 dagen na 

Factuurdatum. 

Totdat het volledige bedrag voldaan is, blijven alle geleverde produkten 

eigendom van Tegelzetbedrijf Marco Pieters. 

De offerte/orderbevestiging is een maand geldig na de in de offerte genoemde 

datum. 

 

Tegelzetbedrijf Marco Pieters stelt zich niet aansprakelijk voor het los laten 

gaan liggen van tegels of scheurvorming 

ten gevolgen van temperatuurverschillen of verzakkingen. 

Meerwerk op basis van uur tarief a € 37,50 per uur ex btw.  

Speciaal bestelde artikelen kunnen niet retour, controle van aantallen is de 



verantwoording van klant.  

Aantallen kunnen nog afwijken bij opname ter plaatse. Kitwerk is NIET 

opgenomen in deze offerte!  

Al het tegelwerk wordt gelijmd aangebracht waarvoor de klant zorgt voor een 

vlakke vormvaste cementdekvloer of wand.  

Alleen de omschreven artikelen en werkzaamheden worden geleverd cq 

uitgevoerd.  

Snijverliezen voor tegels is in de aantallen te leveren opgenomen.  

Uitvoering: in overleg  

Prijzen zijn op basis van nacalculatie  

  

  

 

  

  

 


