
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
1. Geldigheid algemene voorwaarden 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten en alle overige rechtsrelaties tussen Primadak Roosendaal B.V. (hierna: “Primadak Roosendaal”) en haar wederpartijen (hierna: “Opdrachtgever”), alsmede op alle 

offertes. 
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden deze voorwaarden geacht door Opdrachtgever en Primadak Roosendaal te zijn geaccepteerd. Onder “schriftelijk” wordt hier(na) mede verstaan: “per e-mail”. 
3. Een verwijzing door Opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door Primadak Roosendaal niet aanvaard. 
4. Alleen schriftelijk kan door partijen van deze voorwaarden worden afgeweken. 
5. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts overeengekomen ten behoeve van Primadak Roosendaal, maar zijn ook inroepbaar door en overeengekomen ten behoeve van haar aandeelhouder(s) en 

bestuurder(s), alle personen die voor Primadak Roosendaal werkzaam zijn en personen die door Primadak Roosendaal bij de uitvoering van een opdracht ingeschakeld zijn en/of voor wiens handelen of nalaten Primadak 
Roosendaal aansprakelijk zou kunnen zijn. Dit artikellid betreft een onherroepelijk derdenbeding om niet in de zin van artikel 6:253 lid 4 BW. 

6. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, kwalificeren overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn als aanneming van werk (ook in het geval door Primadak Roosendaal zaken worden 
geleverd), althans zijn de bepalingen omtrent aanneming van werk (titel 7.12 BW) daarop van overeenkomstige toepassing. 

 
2. Aanbiedingen 
1. Alle door Primadak Roosendaal gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en de aanbieding is gebaseerd op bij de aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen, etc. 
2. Primadak Roosendaal behoudt zich het auteursrecht voor op alle bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, offertes, etc. Deze stukken blijven haar eigendom en mogen zonder haar 

uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt. Dit geldt ongeacht de vraag of de tekenkosten afzonderlijk in rekening zijn of worden gebracht. De auteursrechten 
gaan wel over als daarvoor een afzonderlijk bedrag in rekening is of wordt gebracht. 

3. Indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan Primadak Roosendaal wordt gegeven, zal de aanbieding, compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, zo spoedig mogelijk – doch uiterlijk veertien (14) 
dagen na het vervallen van de aanbieding – aan Primadak Roosendaal worden geretourneerd. 

4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bedraagt de vergoeding voor tekenwerken in de gevallen dat een uitnodiging tot het doen van tekenwerk is gedaan en geen opdracht tot uitvoering wordt gegeven de werkelijk 
gemaakte kosten. 

5. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door Primadak Roosendaal onder normale omstandigheden en gedurende normale werken. 
 
3. Overeenkomsten 
1. Overeenkomsten worden voor Primadak Roosendaal niet bindend dan na schriftelijke bevestiging daarvan. 
2. Bij gebreke van schriftelijke bevestiging daarvan wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop een aanvang met de werkzaamheden wordt gemaakt. 
3. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, wordt deze geacht te zijn tot stand gekomen op de dag van ondertekening daarvan door Primadak Roosendaal. 
4. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Primadak Roosendaal, al dan niet schriftelijk vastgelegd, aan Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging 

uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of wordt aangebracht dan wel door haar boven de in het contract vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd. 
5. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Primadak Roosendaal binden Primadak Roosendaal niet dan nadat en voor zover zij door Primadak Roosendaal schriftelijk zijn bevestigd. 
 
4. Prijs en prijsverhogingen 
1. De door Primadak Roosendaal opgegeven prijzen zijn – tenzij anders bepaald – exclusief eventuele kosten van transport, installatie en verpakking, en omzetbelasting en overige op de transactie van toepassing zijnde 

Nederlandse of buitenlandse belastingen en heffingen. 
2. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de materiaalprijzen, vervoerkosten, lonen, fiscale lasten, invoerrechten en andere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van totstandkoming van de overeenkomst. Indien voor 

de oplevering enige verhoging van prijsbepalende factoren zoals genoemd in dit artikel optreedt, alsmede in geval van ingevoerde of verhoogde belastingen, invoerrechten of andere heffingen van overheidswege, heeft Primadak 
Roosendaal het recht deze aan Opdrachtgever door te berekenen. De betaling van de op grond van dit artikel verschuldigde kosten zal zo spoedig mogelijk geschieden. 

3. Primadak Roosendaal heeft het recht om meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag haar bekend is. 
4. Emballage is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Emballage wordt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, niet teruggenomen. 
5. Kosten van laden en lossen en van vervoer van door Opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en worden afzonderlijk in 

rekening gebracht. Te dier zake door Primadak Roosendaal betaalde kosten komen ten laste van Opdrachtgever en worden beschouwd als voorschot op de factuur. 
 
5. Wijzigingen van aangenomen werk 
1. Alle wijzigingen in aangenomen werk behoren, wanneer daaruit een hogere prijs volgt als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs volgt als minderwerk beschouwd. 
2. Meerwerk zal Primadak Roosendaal schriftelijk worden opgedragen. Bij gebreke van een dergelijke opdracht, is Primadak Roosendaal niet gehouden enig meerwerk uit te voeren. In het geval Primadak Roosendaal (niettemin) 

overgaat tot de uitvoering van meerwerk en Opdrachtgever niet aanstonds daartegen heeft geprotesteerd, wordt het meerwerk geacht te zijn overeengekomen en is Opdrachtgever gehouden tot betaling ter zake. 
3. Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, worden verrekend. Ter zake van minderwerk heeft Primadak Roosendaal wegens gederfde inkomsten recht op een vergoeding van vijftien 

procent van de daarmee gepaard gaande kostenbesparing. Deze vergoeding laat onverlet het recht op vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten en van de werkelijk geleden schade. 
4. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven etc. vermelde gegevens zijn alleen bindend indien en voor zover partijen deze uitdrukkelijk met die bedoeling in een ondertekende overeenkomst en/of 

ondertekende 
opdrachtbevestiging hebben opgenomen. 

5. Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven gewichten, maten, kleuren, getallen en andere gegevens gelden niet als tekortkomingen. 
6. Enige mededeling van Primadak Roosendaal over resultaat of kwaliteit heeft te gelden als een verwachting en niet als garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
7. Primadak Roosendaal heeft het recht om aan Opdrachtgever in rekening te brengen de kosten die door de hierna te noemen oorzaken zijn ontstaan of die daarmee verband houden: 

a. wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Primadak Roosendaal worden verzwaard of niet normaal en/of zonder onderbreking kunnen geschieden; 
b. wanneer overheidsvoorschriften of dringende adviezen van overheidswege, die ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst aan Primadak Roosendaal niet bekend waren of bekend konden zijn, van kracht worden; 
c. wanneer Opdrachtgever niet alle hulp die redelijkerwijs van haar verlangd kan worden verleent of zal verlenen; 
d. wanneer werknemers van Primadak Roosendaal, door omstandigheden onafhankelijk van de wil van Primadak Roosendaal, niet regelmatig met de werkzaamheden kunnen doorgaan of buiten de normale 

werktijden moeten werken; 
e. wanneer niet tijdig wordt zorggedragen voor levering of ter beschikkingstelling van voldoende materieel en materiaal; 
f. wanneer geen elektriciteit en water ter plaatse aanwezig is en/of voldoende en doeltreffende verlichting ontbreekt; 
g. wanneer voldoende schaftgelegenheid met toiletten binnen normale loopafstand ontbreekt; 
h. wanneer de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen niet zijn getroffen en/of worden gehandhaafd; 
i. wanneer milieuverontreiniging en/of (overige) voor de uitvoering belemmerende omstandigheden in de ruimste zin van het woord worden geconstateerd en/of aanwezigheid zijn; 
j. wanneer er in verband met vorst op last van Opdrachtgever niet mag worden gewerkt, terwijl de officiële vorstverletregeling niet van toepassing is. 

8. Primadak Roosendaal en Opdrachtgever komen overeen: 
a. dat Primadak Roosendaal in verband met de uitvoering van werkzaamheden op het dak mag verhitten/stoken, waarbij eventuele voorzorgsmaatregelen door haar worden genomen; 
b. dat het verticaal transport van materialen en gereedschappen door Opdrachtgever zal worden verzorgd; 
c. dat Opdrachtgever zorgdraagt voor het in overleg met Primadak Roosendaal treffen van relevante veiligheidsmaatregelen, teneinde onbelemmerde voortgang van de werkzaamheden te verzekeren; 
d. dat eventuele wachturen die voor Primadak Roosendaal ontstaan als gevolg van door derden te verrichten werkzaamheden en/of leveranties, door Primadak Roosendaal apart in rekening zullen worden gebracht; 
e. dat materialen, welke door Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, die door Primadak Roosendaal in de bedekking moeten worden ingewerkt tijdig op de plaats van verwerking zijn; 
f. dat de daken schoon en ontdaan van alle ongerechtigheden aan Primadak Roosendaal ter beschikking zullen worden gesteld; 
g. dat de bouwkundige voorzieningen gereed zijn en wel op zodanige wijze dat de werkzaamheden van Primadak Roosendaal zonder onderbrekingen uitgevoerd kunnen worden; 
h. dat in geval van tijdverlies, veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan de in dit artikel gestelde voorwaarden, voor Primadak Roosendaal een zodanige verlenging van levertijd is toegestaan als, alle 

omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is; 
i. dat Opdrachtgever ervoor zorgt dat de werkzaamheden in schone, veilige en gezonde omstandigheden kunnen worden uitgevoerd; 
j. dat Opdrachtgever tijdens de werkzaamheden actief zal meewerken aan het voorkomen van werkzaamheden en/of werkwijzen die brand- en/of valgevaar opleveren of vergroten. 

 
6. Levering 
1. Alle door of in opdracht van Primadak Roosendaal uitgevoerde en uit te voeren leveringen die niet zijn begrepen in overeengekomen prijzen, worden separaat in rekening gebracht. Het voorgaande geldt onverminderd de 

verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen van de materialen. 
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt levering plaats “af fabriek” c.q. “af bedrijfsterrein” van Primadak Roosendaal. 
3. De levertijd vangt aan op de laatste van de hieronder genoemde tijdstippen: 

a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst; 
b. de dag van ontvangst door Primadak Roosendaal van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen, etc.; 
c. de dag dat de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten zijn vervuld; 
d. de dag van ontvangst door Primadak Roosendaal van hetgeen volgens de overeenkomst voorafgaand aan het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. 

4. Door Primadak Roosendaal opgegeven levertijden gelden als een indicatie van de daadwerkelijke levertijd en zullen nimmer kunnen gelden als een fatale termijn. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, 
geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch het recht op deze grond ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Evenwel zal Primadak Roosendaal proberen de levertijd zo nauwkeurig mogelijk in acht te 
nemen.  

5. Primadak Roosendaal zal in geen geval aansprakelijk zijn voor niet of niet tijdige nakoming van haar verplichtingen die het gevolg is van overmacht, voor de definitie waarvan wordt verwezen naar artikel 3.  
6. Molest is voor rekening en risico van Opdrachtgever vanaf de datum van opdrachtbevestiging. 
 
7. Vervoer 
1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering af magazijn van Primadak Roosendaal. 
2. Ingeval is overeengekomen dat franco zal worden geleverd, draagt Primadak Roosendaal de kosten van het vervoer naar de overeengekomen plaats van aflevering. In dat geval is Opdrachtgever verplicht de goederen aldaar in 

ontvangst te nemen en onmiddellijk te lossen. Blijft Opdrachtgever hiermee in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor rekening van Opdrachtgever. Indien Primadak Roosendaal voor het transport zorgdraagt, 
geschiedt dat geheel op risico van Opdrachtgever, en kiest Primadak Roosendaal de wijze van transport naar haar beste weten, tenzij Opdrachtgever zelf een wijze van transport heeft aangewezen. 

3. Het transport en alle daarmee mogelijk verband houdende schade geschiedt op en komt voor risico van Opdrachtgever vanaf het moment van het verlaten van het magazijn van Primadak Roosendaal, ongeacht of franco of niet 
franco is verkocht. Onder die risico’s worden in ieder geval – maar niet uitsluitend – verstaan transportrisico en molestrisico. 

 
8. Risico en eigendomsvoorbehoud 
1. Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen die benodigd zijn voor de uitvoering van de opdracht ter plaatse van het werk zijn aangevoerd, draagt Opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schade, van welke 

aard dan ook, ter zake van die zaken. 
2. Zolang Opdrachtgever niet volledig aan al haar betalingsverplichtingen jegens Primadak Roosendaal, uit hoofde van welke overeenkomst dan ook, waaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes, heeft voldaan, 

blijven aangenomen objecten, alsmede aangevoerde onderdelen en materialen, eigendom van Primadak Roosendaal, tenzij dwingend recht anders bepaalt.  
3. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het geval Primadak Roosendaal op Opdrachtgever vorderingen mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van Opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen jegens Primadak 

Roosendaal. 
 
9. Uitvoerbaarheid van de opdracht 
1. Indien tijdens de uitvoering van een opdracht blijkt dat dit ten gevolge van aan Primadak Roosendaal niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, heeft Primadak Roosendaal het recht te vorderen dat de 

opdracht op een zodanige wijze wordt gewijzigd dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer de uitvoering ten gevolge van overmacht blijvend onmogelijk zal zijn. 
 
10. Afspraken door personeel betreffende uitvoering 
1. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van Primadak Roosendaal binden deze laatste niet, tenzij Primadak Roosendaal deze afspraken schriftelijk heeft bevestigd. 
 
11. Reclames 
1. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden, geleverde diensten/goederen en/of in rekening gebrachte bedragen dienen in ieder geval, op straffe van verval van alle aanspraken, schriftelijk binnen acht (8) dagen na 

levering, of, indien dat moment eerder aanbreekt, binnen acht (8) dagen nadat Opdrachtgever bekend is geworden of bekend behoorde te zijn met het gebrek, de fout of de tekortkoming, aan Primadak Roosendaal kenbaar te 
zijn gemaakt. 

2. Opdrachtgever wordt geacht de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten/goederen te hebben aanvaard en ziet af van alle aanspraken ter zake, indien zij niet binnen dertig (30) dagen nadat zij een 
eventueel gebrek had kunnen constateren, schriftelijk aan Primadak Roosendaal haar concrete bezwaren kenbaar heeft gemaakt. 

3. Primadak Roosendaal dient te allen tijde in staat te worden gesteld om naar aanleiding van klachten onderzoek te doen naar de verrichte werkzaamheden en/of geleverde goederen. 



 

 
4. Opdrachtgever dient, bij gebleken bezwaren, Primadak Roosendaal in staat te stellen te allen tijde de werkzaamheden die nodig zijn voor herstel of voltooiing uit te voeren, bij gebreke waarvan opdrachtgever geen aanspraak 

kan maken op herstel, voltooiing of schadevergoeding. 
5. Reclames wegens manco, wegens afwijking van de vermelde specificatie, of wegens uiterlijk waarneembare beschadigingen moeten, om geldig te zijn, bovendien door Opdrachtgever op het ontvangstbewijs worden 

aangetekend. 
6. Klachten wegens manco, maatverschillen of beschadiging zijn slechts geldig indien Primadak Roosendaal in staat wordt gesteld de geleverde goederen in originele staat en in de originele verpakking te controleren. Reclames 

geven aan Opdrachtgever niet het recht haar betalingen op te schorten. Indien de reclame gegrond is, zal Primadak Roosendaal te harer keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van 
de geleverde goederen waarop de reclame betrekking heeft, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen tegen teruglevering van de oorspronkelijk geleverde goederen. Tot verdere schadevergoeding en tot vergoeding van 
indirecte schade is Primadak Roosendaal niet verplicht. Ten aanzien van reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke verkoop beschouwd. Door gehele of gedeeltelijke bewerking of verwerking van 
geleverde goederen vervalt ieder recht op reclame. 

 
12. Aansprakelijkheid 
1. Iedere aansprakelijkheid van Primadak Roosendaal voor schade is uitgesloten, ongeacht de rechtsgrond en onverschillig in welke hoedanigheid Primadak Roosendaal wordt aangesproken. Deze uitsluiting geldt in het bijzonder 

(maar is daartoe niet beperkt) ten aanzien van transport, opslag en uitvoeringswerkzaamheden uitgevoerd door Primadak Roosendaal alsook ten aanzien van door Primadak Roosendaal of door haar personeel verleende 
diensten en verstrekte adviezen. De in dit artikel neergelegde beperking van aansprakelijkheid geldt in alle gevallen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Primadak Roosendaal zelf of van de met de leiding belaste 
personen van Primadak Roosendaal. 

2. In het geval Primadak Roosendaal toch aansprakelijk mocht zijn, is haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, 
vermeerderd met het bedrag van het relevante eigen risico. 

3. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in lid 2 van dit artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het voor de uitvoering van de betreffende 
(deel)opdracht in rekening gebrachte of te brengen factuurbedrag, tot een maximum van EUR 50.000,--. 

4. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Primadak Roosendaal beperkt tot de directe schade, in welk verband Primadak Roosendaal overeenkomstig artikel 0 het recht heeft de schade te herstellen, met uitsluiting van 
indirecte schade zoals gederfde winst/omzet en andere (gevolg)schade. Uitgesloten van aansprakelijkheid zijn in het bijzonder de door een verzekering of fonds gedekte of te dekken schade/kosten, inclusief het eventuele eigen 
risico daarbij. 

5. De rechten van de schadelijdende partij(en) jegens Primadak Roosendaal zijn niet vatbaar voor goederenrechtelijke overgang/overdracht/subrogatie aan verzekeraars of andere partijen. 
6. Eventuele tussen Primadak Roosendaal en bij (de uitvoering van) de werkzaamheden betrokken derden overeengekomen aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen zijn eveneens inroepbaar door Primadak Roosendaal 

jegens Opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van Primadak Roosendaal voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde zou hebben 
kunnen ontvangen. 

7. Opdrachtgever vrijwaart Primadak Roosendaal alsmede de in artikel 5 genoemde andere personen tegen aanspraken van derden voor zover die aanspraken overstijgen waartoe Primadak Roosendaal bij een aanspraak door 
Opdrachtgever gehouden is te betalen. 

8. Behoudens de hierna in artikel 0 genoemde garantieverplichtingen is Primadak Roosendaal na levering ontheven van alle aansprakelijkheid, voor welke gebreken dan ook. 
 
13. CAR-verzekering 
1. Opdrachtgever is gehouden de uit deze algemene voorwaarden en de overeengekomen werkzaamheden voortvloeiende risico’s onder een CAR-polis met een adequate verzekerde som en een adequaat eigen risico te 

verzekeren en verzekerd houden tot en met de oplevering van het werk, en, wanneer een onderhoudstermijn is overeengekomen, tevens gedurende de onderhoudstermijn, waaronder Primadak Roosendaal is meeverzekerd. 
2. Onder de CAR-polis zullen zijn verzekerd het door Primadak Roosendaal te verrichten werk (waaronder begrepen nieuwbouw, renovatie en/of sloop) inclusief werk in relatie tot eventuele reeds bestaande bouw, de eigendommen 

van Opdrachtgever en van derden, werkzaamheden van onderaannemers van Primadak Roosendaal en door Opdrachtgever ingeschakelde nevenaannemers, en de op het werk aangevoerde materialen en materialen die elders 
voor het werk vervaardigd zijn, zowel tijdens de opslag op de plaats van fabricage tot het moment van arriveren op het werk. 

3. In geval van werkzaamheden verband houdende met bestaande bouw zal Opdrachtgever een doorlopende uitgebreide gevarenverzekering voor het desbetreffende opstal inclusief eventuele goederen van derden verzorgen, 
welke verzekering geen beperkingen bevat in verband met schade verband houdende met de feitelijk uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden. 

4. Opdrachtgever is gehouden in geval van schade aanspraak op uitkering te maken onder de relevante verzekering(en) en, indien nodig, Primadak Roosendaal toe te lichten daar (eveneens) onder te claimen. 
 
14. Garantie 
1. Primadak Roosendaal garandeert gedurende een schriftelijk tussen partijen overeen te komen periode zowel de goede constructie als ook de deugdelijkheid van de gebruikte materialen, met dien verstande dat voor wat betreft 

de van derden betrokken materialen voormelde aansprakelijkheid nooit verder zal strekken dan de garantieverplichtingen van de leverancier van die materialen. 
2. In geval van ondeugdelijkheid van de gebruikte materialen zal de aansprakelijkheid van Primadak Roosendaal beperkt zijn tot herlevering van die zaken. Kosten van uit- en inbouw zijn niet daarin begrepen. 
3. Voormelde garantie is beperkt tot het kosteloos repareren of vervangen van ondeugdelijke onderdelen door Primadak Roosendaal – artikel 0 geldt onverkort. 
4. Opdrachtgever kan uitsluitend aanspraak maken op het in dit artikel bepaalde indien Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na ontdekking en uiterlijk veertien (14) dagen na het verstrijken van de garantieperiode deze 

gebreken schriftelijk en gedetailleerd aan Primadak Roosendaal heeft gemeld. Primadak Roosendaal is uitdrukkelijk gerechtigd om ingeval van reparatie of vervanging van ondeugdelijke onderdelen onder garantie, de reis- en 
verblijfkosten van personeel bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever de reparatie of vervanging door een derde laat uitvoeren, zal Primadak Roosendaal ten hoogste het bedrag vergoeden, dat de 
reparatie of vervanging Primadak Roosendaal zou hebben gekost indien zijzelf gedurende normale werktijd de werkzaamheden had uitgevoerd of had laten uitvoeren, doch uitsluitend na schriftelijke toestemming van Primadak 
Roosendaal voor aanvang van de betreffende werkzaamheden. 

 
15. Betaling 
1. Betaling zal geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum of in de overeengekomen termijnen. Tenzij anders overeengekomen vervalt een eerste termijn ter hoogte van vijf (5) procent van de aanneemsom bij opdracht 

en een tweede termijn ter hoogte van tien (10) procent van de aanneemsom bij de aanvang van het werk. 
2. Alle betalingen zullen geschieden op een door Primadak Roosendaal aan te wijzen bank- of girorekening. 
3. Opdrachtgever heeft geen bevoegdheid tot verrekening van enige gestelde tegenvordering met het aan Primadak Roosendaal verschuldigde. 
4. Bij gebreke van tijdige algehele betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist. Verzuim treedt van rechtswege eveneens in indien deelbetalingen zijn 

overeengekomen en enige termijn voor deelbetaling zal zijn overschreden. 
5. Primadak Roosendaal is gerechtigd de nakoming van haar eigen verplichtingen op te schorten met een periode gelijk aan die waarmee de betaling is vertraagd. 
6. Primadak Roosendaal is te allen tijde gerechtigd, ook nadat de opdracht gedeeltelijk is uitgevoerd, aan (verdere) nakoming tot voorwaarde te stellen dat Opdrachtgever zekerheid stelt dat zowel aan betalings- als aan andere 

verplichtingen voldaan zal worden. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de levertijd verlengd overeenkomstig de duur van de vertraging. 
7. In geval van verzuim is opdrachtgever naast de hoofdsom de wettelijke handelsrente vermeerderd met 1,25 procentpunt over het openstaande bedrag verschuldigd, terwijl Opdrachtgever daarnaast tevens verschuldigd is de 

gerechtelijke evenals buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten die zijn verbonden aan de incasso van de vordering. De incassokosten van de totale vordering van Primadak Roosendaal op een niet-consument 
worden gesteld op 15 procent van de totale vordering met een minimum van EUR 40,-- exclusief omzetbelasting. 

 
16. Retourzendingen 
1. Opdrachtgever heeft nimmer het recht om de in ontvangstname van de gekochte goederen te weigeren of om deze retour te zenden, tenzij Primadak Roosendaal hiermee schriftelijk akkoord is gegaan. Indien Opdrachtgever 

goederen retour zendt zonder dat Primadak Roosendaal zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard en Primadak Roosendaal deze desondanks in ontvangst neemt, geschiedt dit steeds voor rekening en risico van 
Opdrachtgever. De zending wordt dan door Primadak Roosendaal voor rekening en risico van Opdrachtgever opgeslagen en ter beschikking van Opdrachtgever gehouden, zonder dat daaruit enige erkenning van de juistheid van 
eventuele reclames kan worden afgeleid. 

 
17. Onderhoudswerkzaamheden 
1. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd en kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming 

van een termijn van vier maanden ingaande de dag na ontvangst van de opzegging. 
 
18. Opschorting en ontbinding 
1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Primadak Roosendaal gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van ten 

hoogste zes (6) maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige vergoeding van schade of kosten gehouden zal zijn. Gedurende de opschortingsperiode is Primadak 
Roosendaal bevoegd en aan het einde van de opschortingsperiode is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. 

2. Primadak Roosendaal heeft tevens de bevoegdheid tot het opschorten of ontbinden van de overeenkomst in het geval waarin Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot een andere (dan de desbetreffende, te ontbinden of 
op te schorten) overeenkomst. 

3. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is Primadak Roosendaal gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en 
gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 1 is Opdrachtgever gehouden om na betaling 
van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan Primadak Roosendaal bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever te doen 
opslaan dan wel voor dier rekening te verkopen. 

4. Indien Opdrachtgever niet tijdig en behoorlijk voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Primadak Roosendaal gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien 
goede grond bestaat voor de vrees dat Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan haar contractuele verplichtingen jegens Primadak Roosendaal te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, 
stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht (al dan niet tot zekerheid) van Opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van haar vorderingen, is Primadak Roosendaal gerechtigd om zonder 
ingebrekestelling en zonder gerechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten voor ten hoogste zes (6) maanden op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij 
tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. Gedurende de opschortingsperiode is Primadak Roosendaal bevoegd en aan het einde de opschortingsperiode is 
zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de 
opgeschorte overeenkomst(en). 

5. In geval van opschorting krachtens lid 4 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en onder aftrek van de ten gevolge van de opschorting door Primadak Roosendaal 
bespaarde kosten, en is Primadak Roosendaal bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor 
rekening en risico van Opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding krachtens lid 4 wordt de overeengekomen prijs, zo geen voorafgaande 
opschorting heeft plaatsgevonden, onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ontbinding door Primadak Roosendaal bespaarde kosten en is Opdrachtgever gehouden om het voren 
omschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan Primadak Roosendaal bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan en 
daarvoor in beide gevallen een niet onredelijk bewaarloon in rekening te brengen, dan wel voor dier rekening te verkopen. 

6. Opdrachtgever is niet gerechtigd om ontbinding van de overeenkomst te vorderen. 
 
19. Overmacht 
1. Indien de fabriek of leverancier waarvan Primadak Roosendaal de goederen betrekt, door welke oorzaak ook, ondanks aanmaningen van Primadak Roosendaal in gebreke blijft met leveren, dan wel niet tijdig of niet goed levert, 

geldt dit ten aanzien van Opdrachtgever voor Primadak Roosendaal als overmacht. Primadak Roosendaal is hiervoor dan ook niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever. 
2. Ingeval van overmacht is Primadak Roosendaal te harer keuze gerechtigd hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te 

ontbinden en/of te wijzigen. Indien Opdrachtgever haar daartoe schriftelijk aanmanen, is Primadak Roosendaal gehouden zich binnen acht (8) dagen ten aanzien van haar keuze te verklaren. 
3. Onder overmacht worden in het bijzonder maar niet uitsluitend verstaan ijsgang, staking, overheidsmaatregelen (waaronder begrepen al dan niet verplichte lockdown/quarantaine), pan- en epidemie, vertraging in de aanvoer, 

(werk)staking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerverboden en -belemmeringen, oproer, opstand, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, ongeregeldheden, molest, brand, buitengewone weersomstandigheden, 
waterschade, overstroming, mobilisatie, transportbelemmeringen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie en voorts elke oorzaak die niet uitsluitend binnen de invloedssfeer  van Primadak Roosendaal is 
gelegen. Dit alles zowel in het bedrijf van Primadak Roosendaal als bij derden van wie Primadak Roosendaal de benodigde machines, gereedschappen, materialen, grondstoffen en/of andere zaken geheel of gedeeltelijk betrekt 
of moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer. 

 
20. Conversie 
1. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden niet rechtsgeldig blijk(t)(en) te zijn en/of vernietigd worden, zullen de voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepaling of het gedeelte waarop geen beroep kan 

worden gedaan, moet worden geacht zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel 
mogelijk in stand blijft. 

 
21. Rechten en geschillen 
1. Op alle overeenkomsten en rechtsrelaties is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zulks onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Bij uitsluiting van andere is de Rechtbank Rotterdam (exclusief) bevoegd van enig 

geschil kennis te nemen. 
2. Een geschil zal mede geacht worden aanwezig te zijn, indien één der partijen een vordering van Opdrachtgever onbetaald laat, zonder overigens de juistheid van de vordering te betwisten. 
 
Deze voorwaarden zijn op 21/09/2020 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Breda onder dossiernummer Kvk 23073871. 


