
------   AALGEMENE LGEMENE VVOORWAARDENOORWAARDEN   ------   
 
I. Algemeen 

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg 

communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden van 

toepassing heeft verklaard, tenzij hiervan door partijen schriftelijk is afgeweken.  

 

2. Indien bepalingen in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten 

worden, blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 

 

3. Berg communiceert kan zich te allen tijde op deze voorwaarden beroepen en stipte naleving 

ervan verlangen, ook als Berg communiceert niet steeds strikte naleving van een of meerdere 

bepalingen in deze voorwaarden heeft verlangd. 

 

II. Offertes 

 
1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is 

gesteld. 

 

2. Berg communiceert is niet gehouden aan offertes waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs kan 

begrijpen dat deze een vergissing of verschrijving bevatten. 

 

3. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

 

4. Is voor uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit 

nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Berg 

communiceert schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te gunnen om alsnog 

uitvoering te geven aan de overeenkomst. 

 

5. Berg communiceert mag bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden.  

 

6. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Berg communiceert aangeeft of 

Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat ze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 

overeenkomst, tijdig aan Berg communiceert worden verstrekt. 

 

III. Opschorting, ontbinding en opzegging 

 

1. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, is Berg communiceert gerechtigd om daaraan pas 

uitvoering te geven nadat Opdrachtgever akkoord is gegaan met de opgegeven prijs en 



andere voorwaarden. Het niet (onmiddellijk) uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert 

geen wanprestatie van Berg communiceert op en is voor Opdrachtgever geen grond om de 

overeenkomst te annuleren. 

 

2. Indien Opdrachtgever in gebreke is in de deugdelijke nakoming van waartoe hij tegenover 

Berg communiceert is gehouden, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle directe en indirecte 

schade aan de zijde van Berg communiceert. 

 

3. Indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, onvolledig of niet tijdig 

nakomt, en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, is Berg communiceert gerechtigd de 

overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder verplichting tot betaling van 

schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, op grond van wanprestatie, 

wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

 

4. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van 

beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven- ten 

laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor 

Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Berg communiceert 

bevoegd de overeenkomst op te zeggen, zonder verplichting tot betaling van 

schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Berg communiceert op 

Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 

 

5. Indien Opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen aan 

Opdrachtgever in rekening worden gebracht de reeds verrichte werkzaamheden, alle 

al bestelde of gereedgemaakte zaken en de voor de uitvoering van de overeenkomst 

gereserveerde arbeidstijd. 

 

IV. Betaling en incasso 

 
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Berg 

communiceert aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders door Berg communiceert 

aangegeven. 

 

2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is Opdrachtgever 

van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is in dat geval de wettelijke rente verschuldigd. De 

rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in 

verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

 

3. Berg communiceert heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten 

strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de 



opengevallen rente en als laatste in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Berg 

communiceert kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet ook de 

opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 

 

4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Berg 

communiceert verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de 

betalingsverplichting niet op.  

 

5. Indien Opdrachtgever in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn  verplichtingen, 

zal Opdrachtgever aan Berg communiceert, ter tegemoetkoming van de kosten voor 

hetverkrijgen van voldoening buiten rechte, een boete verbeuren waarvan het bedrag 

overeenkomt met 5 procent van de door Berg communiceert geoffreerde totaalprijs (ex. BTW), 

alsmede een boete van 1 procent van de geoffreerde totaalprijs (ex. BTW) voor elke werkdag 

dat de overtreding na schriftelijke mededeling daarvan door Berg communiceert voortduurt, 

onverminderd het recht van Berg communiceert volledige schadevergoeding te vorderen en 

ongeacht of door Berg communiceert daadwerkelijk of slechts in beperkte mate 

buitengerechtelijke kosten zijn gemaakt. 

 

V. Eigendomsvoorbehoud en auteursrecht 

 

1. Berg communiceert behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die Berg communiceert 

toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving met betrekking tot 

intellectueel eigendom. 

2. Berg communiceert geeft Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald, 

uitsluitend toestemming het door Berg communiceert geleverde te gebruiken voor de 

overeengekomen doeleinden, communicatiemiddelen en periode. 

 

3. Berg communiceert zal Opdrachtgever schriftelijk in gebreke stellen en alsnog een geldelijke 

vergoeding verlangen indien Opdrachtgever de hierboven vermelde voorbehouden op het 

auteursrecht niet nakomt. 

 

4. Opdrachtgever dient steeds alles te doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden 

om de eigendomsrechten van Berg communiceert veilig te stellen. 

 

VI. Garanties, onderzoek en reclames 

 

1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk nadat de 

zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de werkzaamheden zijn uitgevoerd. 

Opdrachtgever heeft tot zeven kalenderdagen na ontvangst van het geleverde de tijd om 

eventuele gebreken schriftelijk bij Berg communiceert te melden. Indien Opdrachtgever 



binnen deze termijn niet schriftelijk reclameert, wordt Opdrachtgever geacht de door Berg 

communiceert geleverde zaken of werkzaamheden te hebben aanvaard. 

 

2. Berg communiceert aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan of 

geconstateerd nadat Opdrachtgever akkoord heeft gegeven voor de geleverde zaak of dienst, 

of nadat de reclamatietermijn van 7 kalenderdagen is verstreken. 

 

VII. Aansprakelijkheid 

 

1. Indien Berg communiceert aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat 

in deze bepaling is geregeld. 

 

2. Berg communiceert is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat 

Berg communiceert is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of 

onvolledige gegevens. 

 

3. Indien Berg communiceert aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, is de 

aansprakelijkheid van Berg communiceert beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde 

van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking 

heeft. 

 

4. Berg communiceert is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Berg communiceert is 

nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde 

winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

 

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de 

schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Berg communiceert. 

 

6. Opdrachtgever vrijwaart Berg communiceert voor eventuele aanspraken van derden, die in 

verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan 

andere dan aan Berg communiceert toerekenbaar is. 

 

VIII. Toepasselijk recht 

 

1. Op rechtsbetrekkingen waarbij Berg communiceert partij is, is uit sluitend het Nederlands recht 

van toepassing. De rechter in Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te 

nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

 

 

IX. Vindplaats en wijziging voorwaarden 



 

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam 

 

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde 

van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Berg communiceert. 

 


