Algemene voorwaarden van ET Projects BV
1. Begripsbepalingen
ET Projects: ET Projects B.V., statutair gevestigd te Utrecht, onderneming gevestigd aan de
Proostwetering 27c te Utrecht.
Wederpartij: de (rechts)persoon die Producten van ET Projects betrekt of wenst te betrekken.
Producten:
door ET Projects aan Wederpartij te leveren producten, apparatuur en installaties,
ten behoeve van Wederpartij te maken ontwerpen en te verrichten
werkzaamheden.
2. Toepasselijkheid
2.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van ET Projects en op elke
overeenkomst tussen ET Projects en Wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet
door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2
De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen. Algemene voorwaarden van Wederpartij zijn slechts van toepassing indien
en voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.
3. Offertes, aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
3.1
Een offerte van ET Projects is geldig gedurende 14 dagen, tenzij in de offerte anders is
aangegeven.
3.2
De overeenkomst komt tot stand met de opdrachtbevestiging van Wederpartij. Als de
opdrachtbevestiging afwijkt van de offerte, komt de overeenkomst pas tot stand nadat ET
Projects schriftelijk met de afwijkingen in de opdrachtbevestiging heeft ingestemd.
3.3
Prijzen in offertes en overeenkomsten zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege en exclusief verzend, vervoers en verpakkingskosten. Een samengestelde
prijsopgave verplicht ET Projects niet tot levering van een deel van de Producten tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor
nabestellingen, meer of minderwerk of vervolgopdrachten. ET Projects heeft het recht
algemeen geldende verhogingen in kostprijsfactoren in de prijs door te berekenen, ook
wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

3.4
Als Wederpartij een wijziging van het Product of van de overeengekomen voorwaarden
wenst, zal ET Projects een aanvullende offerte toesturen met daarin tenminste opgenomen
de wijzigingen of meer of minderwerkzaamheden, de meer of minderprijs en of het meer
of minderwerk tot een wijziging in de levertijd leidt. ET Projects is niet gehouden tot uitvoering
van wijzigingen of meer of minderwerkzaamheden dan nadat Wederpartij schriftelijk met
een aanvullende offerte heeft ingestemd.
4. Betaling
4.1
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening
door Wederpartij. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting
niet op. Indien volledige betaling van een factuur niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft
plaatsgevonden, is Wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een
ingebrekestelling van ET Projects vereist is.
4.2
Als Wederpartij niet tijdig betaalt, is hij aan ET Projects de wettelijke rente verschuldigd over
het uitstaande bedrag vanaf het moment dat hij in verzuim is tot het moment van voldoening
van het volledige bedrag. Alle door of namens ET Projects te maken kosten in verband met
de (buiten)gerechtelijke invordering en executie van het door Wederpartij verschuldigde
bedrag komen voor rekening van Wederpartij. De kosten worden verhoogd met
omzetbelasting, voor zover ET Projects voor de incasso gehouden is omzetbelasting te
betalen.
5. Beëindiging
5.1
ET Projects mag de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en
zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding jegens Wederpartij door schriftelijke
mededeling opschorten of terstond geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien Wederpartij in strijd
handelt met zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Daarvan is sprake als Wederpartij
surséance van betaling of faillissement aanvraagt, ten aanzien van Wederpartij faillissement
wordt aangevraagd, Wederpartij niet in staat is zijn opeisbare schulden te voldoen of zijn
opeisbare schulden onbetaald laat.
5.2
Reeds door ET Projects verrichte prestaties en de daarmee samenhangende
betalingsverplichting zullen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die ET Projects
vóór de ontbinding heeft gefactureerd voor Producten die hij reeds heeft uitgevoerd of geleverd,
blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

6. Uitvoering en aflevering
6.1
ET Projects zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en het Product
goed en deugdelijk opleveren. ET Projects heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten
door derden.
6.2
Levertijden zijn indicatief en zijn nimmer een fatale termijn. De enkele overschrijding daarvan
brengt ET Projects niet in verzuim en geeft de Wederpartij geen recht op schadevergoeding en
evenmin het recht de opdracht te annuleren of de overeenkomst te ontbinden.
6.3
Het risico van verlies of beschadiging van een Product gaat op Wederpartij over op het moment
van aflevering bij Wederpartij of bij een door Wederpartij aangewezen persoon.
7. Garantie
7.1
ET Projects garandeert dat de Producten voldoen aan de overeengekomen specificatie. Garantie
geldt gedurende een periode na oplevering zoals in de offerte of de overeenkomst genoemd. Als
de garantie een zaak betreft die door ET Projects van een derde is betrokken, is de garantie
beperkt tot die, die door die derde wordt verstrekt.
7.2
Indien een Product niet voldoet aan de specificaties, zal ET Projects binnen redelijke termijn na
schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Wederpartij, naar keuze van ET Projects,
zorgdragen voor vervanging of herstel. In geval van vervanging zal Wederpartij de vervangen
zaak aan ET Projects retourneren en ET Projects de eigendom daarvan verschaffen.
7.3
De garantie vervalt als Wederpartij of derden het Product onoordeelkundig of oneigenlijk hebben
gebruikt of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van ET Projects, Wederpartij of derden
wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen aan het Product.
8. Aansprakelijkheid
8.1
ET Projects beperkt haar aansprakelijkheid tot aansprakelijkheid voor directe schade
voortvloeiende uit of samenhangende met de door ET Projects (of door ET Projects
ingeschakelde derden) geleverde Producten tot maximaal € 1.250.000 (zegge: één miljoen twee
honderdvijftigduizend euro). Deze beperking is niet van toepassing indien de directe schade te
wijten is aan opzet of grove schuld van ET Projects of zijn ondergeschikten.

8.2
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten om oorzaak en omvang van de directe schade vast te stellen;
b. de redelijke kosten waarvan Wederpartij heeft aangetoond dat deze hebben geleid tot
voorkoming of beperking van de directe schade;
c. de redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van ET Projects aan
de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij het gebrek niet aan ET Projects toegerekend
kan worden. Deze schade wordt niet vergoed indien Wederpartij de overeenkomst heeft
ontbonden.
8.3
ET Projects sluit aansprakelijkheid voor indirecte schade uit, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9. Overmacht
9.1
Onder overmacht wordt mede verstaan een niettoerekenbare tekortkoming van toeleveranciers
van ET Projects. Wanneer een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd,
hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke mededeling te ontbinden met
dien verstande dat hetgeen reeds gepresteerd is naar verhouding wordt afgerekend, zonder dat
partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
10. Toepasselijk recht en geschillen
10.1
Op elke overeenkomst tussen ET Projects en de ET Projects is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van ET Projects is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft ET Projects het recht het geschil voor te leggen aan
de volgens de wet bevoegde rechter.
11. Deponering
11.1
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht,
onder nummer 30213372.

