
Algemene voorwaarden 

van de vennootschap onder firma JA Valves VOF 

 

 

1. Algemene bepalingen, definities en toepasselijkheid 

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of (publiekrechtelijke) rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met de 

vennootschap onder firma JA Valves VOF. 

2. JA Valves VOF: de vennootschap onder firma JA Valves VOF, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, 

regio Zuid te Breda onder dossiernummer 20171106, gevestigd en zaakdoende op het adres Wielewaal 43, te 

(4881 VR) Zundert. 

3. Partij(en): partij(en) bij een te sluiten overeenkomst. 

4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot 

aanneming van werk of van koop en verkoop, gedaan door of gesloten met JA Valves VOF. 

5. Wanneer deze voorwaarden eenmaal deel uitmaken van een tussen JA Valves VOF en de opdrachtgever 

gesloten overeenkomst, zullen zij tevens van toepassing zijn op alle toekomstige rechtsverhoudingen tussen 

partijen. 

6. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden in welke vorm dan ook kan de 

opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten. 

7. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever en/of derden zullen ten aanzien de overeenkomst tussen JA 

Valves VOF en de opdrachtgever niet gelden, tenzij JA Valves VOF uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidend 

heeft verklaard. 

8. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige 

bepalingen onverkort van kracht. In het geval van nietigheid of vernietiging van enige bepaling zal die betreffende 

bepaling worden vervangen door een geldige bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van die 

bepaling in acht wordt genomen.  

 

2. Totstandkoming van de overeenkomst 

1. Alle offertes van JA Valves VOF zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende de daarin aangegeven 

termijn. Indien geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot veertien dagen na de dag waarop die is 

uitgebracht. 

2. Indien het vrijblijvende aanbod wordt aanvaard, heeft JA Valves VOF evenwel het recht het aanbod binnen 

twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 

3. De aanbiedingen van JA Valves VOF zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever bij aanvraag verstrekte 

plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, van de juistheid waarvan JA Valves 

VOF mag uitgaan. JA Valves VOF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook 

indien JA Valves VOF is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

4. Indien een overeenkomst tot stand is gekomen, kan JA Valves VOF de opdracht schriftelijk bevestigen, welke 

opdrachtbevestiging, behoudens onverwijld tegenbericht van de opdrachtgever, geacht wordt de overeenkomst 

juist weer te geven. 

 

3. Prijzen en kostenverhogende omstandigheden 

1. Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders is bepaald. 

2. Eventuele heffingen van overheidswege alsmede kosten die JA Valves VOF maakt ter voldoening aan 

(wettelijke) voorschriften worden afzonderlijk in rekening gebracht. 

3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten, voor welke fouten geen aansprakelijkheid wordt aanvaard. 

Dergelijke fouten kunnen JA Valves VOF ook niet binden. 

4. Na totstandkoming van de overeenkomst mag JA Valves VOF de prijs zonder meer aanpassen, indien de 

kostenverhoging het gevolg is van door de opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens die voor de prijsbepaling 

van belang zijn. 

 

4. Meer- en minderwerk 

1. De werkzaamheden van JA Valves VOF zijn uitdrukkelijk beperkt tot de in de overeenkomst omschreven 

werkzaamheden. Verrekening van meerwerk zal plaatsvinden in geval van iedere door de opdrachtgever 

gewenste toevoeging of verandering van de overeengekomen werkzaamheden. 

2. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden 

overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht in dat kader laat de aanspraken van JA Valves VOF 

en opdrachtgever op verrekening van meer- en minderwerk onverlet. 



3. Afwijkingen van de overeengekomen stelposten en verrekenbare hoeveelheden worden naar boven en 

beneden verrekend. 

4. Indien de werkzaamheden van JA Valves VOF geen normale doorgang kunnen vinden ten gevolge van 

omstandigheden die niet aan haar te wijten zijn of anderszins niet voor haar risico komen, komen alle kosten ten 

gevolge hiervan voor rekening van de opdrachtgever. 

5. Stelposten zijn in de offerte/overeenkomst genoemde bedragen die in de prijs zijn inbegrepen en die bestemd 

zijn voor hetzij het aanschaffen van stoffelijk materiaal, hetzij voor het aanschaffen van stoffelijk materiaal en het 

verwerken daarvan, hetzij voor het verrichten van werkzaamheden die op de dag van de offerte/overeenkomst 

onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en die door de opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.  

6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van stoffelijke materialen zijn de kosten van 

het verwerken daarvan in de aanneemsom inbegrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten 

zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van de bouwstoffen wordt 

verrekend voor zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee JA 

Valves VOF redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.  

7. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, dan zijn 

de kosten van verwerking niet in de aanneemsom inbegrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de 

stelpost verrekend.   

 

5. (Op)levering en (op)lever(ings)tijd 

1. Opgegeven levertijden/opleveringstijden zullen nooit zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk 

anders is overeengekomen. Bij niet tijdige (op)levering zal geen verzuim intreden. 

2. De overeengekomen leveringstermijn vangt aan op de dag nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.  

3. JA Valves VOF heeft het recht om de levertijd/opleveringstijd te verlengen indien door overmacht, door voor 

rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden of door wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de 

voorwaarden van uitvoering niet van JA Valves VOF gevergd kan worden dat de goederen/het werk binnen de 

overeengekomen termijn worden (op)geleverd. 

 

6. Opneming werk en oplevering 

1. Indien JA Valves VOF van mening is dat het werk klaar is te worden opgeleverd, geeft zij dat te kennen aan de 

opdrachtgever.  

2. Nadat JA Valves VOF de mededeling als bedoeld in het voorgaande lid heeft gedaan, dient de opdrachtgever 

het werk binnen een termijn van acht dagen te keuren en al dan niet onder voorbehoud te aanvaarden dan wel 

onder aanwijzing van de gebreken te weigeren. Indien de opdrachtgever zulks niet (tijdig) doet, wordt de 

opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Na die stilzwijgende aanvaarding wordt het werk 

te zijn opgeleverd en is het werk voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever blijft de prijs verschuldigd, 

ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan JA Valves VOF kan worden 

toegerekend.  

3. JA Valves VOF is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van 

oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken. 

 

7. Garantie 

1. JA Valves VOF garandeert gedurende drie maanden na de oplevering de goede werking (enkel) van de door 

haar aangelegde installaties voor zover het niet functioneren daarvan een rechtstreeks gevolg is van gebreken in 

de uitvoering alsmede voor zover JA Valves VOF het geïnstalleerde product zelf heeft ontworpen en/of 

geproduceerd.  

2. Op producten die JA Valves VOF heeft betrokken van derden en die zij enkel heeft geleverd aan de 

opdrachtgever is de garantie beperkt tot de eventuele garantie die de leverancier van JA Valves VOF verleent.  

3. Iedere vorm van garantie is uitgesloten indien een gebrek in een product of werk is ontstaan als gevolg van of 

voortvloeit uit: onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, alsmede als gevolg van het niet, niet tijdig of 

onjuist reinigen en/of plegen van onderhoud, alsmede als daaraan door de opdrachtgever en/of door derden, 

zonder schriftelijke toestemming  van JA Valves VOF, wijzigingen zijn aangebracht dan wel is getracht die aan te 

brengen, alsmede als daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienden te worden of 

indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. 

4. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken 

hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij 

hoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van een geleverde overeenstemt met hetgeen 

is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele 

zichtbare gebreken dienen binnen acht dagen na levering schriftelijk aan JA Valves VOF te worden vermeld. 



Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na 

ontdekking daarvan, schriftelijk aan JA Valves VOF te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd 

mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat de JA Valves VOF in staat is adequaat te reageren. De 

opdrachtgever dient JA Valves VOF in de gelegenheid te stellen een klacht te doen (laten doen) onderzoeken. 

5. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in 

dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij             

JA Valves VOF opdracht gegeven heeft. 

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op 

herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dat zal JA Valves VOF de 

gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering 

redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, ter 

keuze van JA Valves VOF, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding 

daarvoor aan de opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om de 

vervangen zaak aan de JA Valves VOF te retourneren en het bezit daarover aan JA Valves VOF te verschaffen, 

tenzij JA Valves VOF anders aangeeft. 

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daarvoor ontstaan, daaronder 

begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van JA Valves VOF daardoor gevallen, integraal voor rekening van 

de opdrachtgever. 

9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, 

verzend- en voorrijdkosten, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden. 

10. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is 

van omstandigheden waarop JA Valves VOF geen invloed kan uitoefenen, waaronder zijn begrepen: 

weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend extreme regenval of temperaturen) en 

seizoensgebonden omstandigheden, zoals de invloed van vallend blad en/of boomvruchten et cetera, dan wel 

indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van het niet opvolgen van onderhoudsinstructies die zijn 

verstrekt door JA Valves VOF. 

 

8. Overmacht 

1. JA Valves VOF is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij 

daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en nog krachtens 

de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en 

jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop JA Valves VOF 

geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in 

de onderneming van JA Valves VOF of van derden zijn daaronder begrepen. JA Valves VOF heeft ook het recht 

zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, 

intreedt nadat JA Valves VOF haar verbintenis had moeten nakomen. 

3. JA Valves VOF kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst 

opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de 

overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

4. Voor zover JA Valves VOF ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst 

inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te 

komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is JA Valves VOF gerechtigd om het reeds nagekomen 

respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te 

voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

 

9. Aansprakelijkheid 

1. Indien JA Valves VOF aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze 

bepaling is geregeld. 

2. JA Valves VOF is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat   JA Valves VOF is 

uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

3. Indien JA Valves VOF aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van JA Valves 

VOF beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order 

waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

4. De aansprakelijkheid van JA Valves VOF is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar 

in een voorkomend geval uitkeert.  



5. JA Valves VOF is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend 

verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de 

vaststelling betrekking heeft op schade in zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om 

de gebrekkige prestatie van  JA Valves VOF aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan              

JA Valves VOF toegerekend kunnen worden en de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van 

schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade 

als bedoeld in deze algemene voorwaarden.           

6. JA Valves VOF is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde 

winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

7. Voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld van personen die zijn ingeschakeld door JA Valves VOF 

is JA Valves VOF nooit aansprakelijk. 

8. Indien de verhouding van de door de opdrachtgever aan JA Valves VOF te betalen prijs ten opzichte van de 

omvang van de door de opdrachtgever geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door JA Valves VOF te 

vergoeden schade worden gematigd. 

 

10. Eigendomsvoorbehoud 

1. Alle door JA Valves VOF geleverde en zich bij of onder de opdrachtgever dan wel bij of onder diens houder 

bevindende zaken blijven eigendom van JA Valves VOF totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen 

voortvloeiende uit de overeenkomst tussen partijen jegens JA Valves VOF heeft voldaan.  

2. Indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens JA Valves VOF is zij te 

allen tijde gerechtigd om de door haar aan de opdrachtgever geleverde zaken bij deze laatste of diens houder(s) 

weg te (doen) halen. Indien de opdrachtgever ondanks schriftelijke aanmaning daartoe weigert zijn medewerking 

te verlenen aan het terughalen van de geleverde zaken, is hij in verzuim en verbeurt hij een direct opeisbare 

boete van € 500,00 euro voor elke dag of een gedeelte daarvan dat hij hiermee in verzuim is of blijft. 

 

11. Intellectuele eigendom 

1. JA Valves VOF behoudt de auteursrechten, octrooirechten en alle overige intellectuele eigendomsrechten op 

onder meer de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, (technische) tekeningen en 

(proef)modellen.  

2. Alle aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, (technische) tekeningen en (proef)modellen alsmede 

alle andere vergelijkbare zaken die in welke vorm dan ook zijn verstrekt aan de opdrachtgever blijven tot het 

moment van oplevering van het werk eigendom van JA Valves VOF en mogen door de opdrachtgever slechts 

worden gebruikt voor het doel waarvoor die zijn verstrekt. Zij moeten tot dat moment op eerste verzoek van JA 

Valves VOF worden geretourneerd.  

 

12. Betaling 

1. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling plaats te vinden binnen dertig dagen na de factuurdatum. Alle 

betalingen dienen te geschieden zonder aftrek of schuldverrekening.  

2. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken telkens eerst ter voldoening van verschuldigde rente(n) en 

kosten en daarna van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook al vermeldt de opdrachtgever dat de 

voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

3. De op de factuur vermelde betalingstermijn is een fatale termijn. De opdrachtgever verkeert daarom zonder 

ingebrekestelling in verzuim bij het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn. Alsdan is een 

schadevergoeding verschuldigd in de vorm van de wettelijke rente (artikel 6:119 of 6:119a BW, afhankelijk van de 

hoedanigheid van de opdrachtgever) vanaf het intreden van het verzuim tot aan de dag der gehele voldoening 

van het verschuldigde.  

4. Als de situatie daartoe aanleiding geeft, is JA Valves VOF bevoegd om betaling te eisen van het reeds 

geleverde en/of om vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen. 

 

13. Incassokosten en proceskosten 

1. Indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen en in verzuim verkeert, dan komen 

alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.  

2. De buitengerechtelijke kosten worden ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het 

bijbehorende Besluit berekend volgens de (onderstaande) Staffel buitengerechtelijke incassokosten:  

 

 

 

 



Hoofdsom tot en met Toepasselijk percentage Maximum 

€ 2.500,-- 15% over de hoofdsom 

€ 375,-- 

 

(min. € 40,--) 

€ 5.000,-- € 375,-- + 10% over (hoofdsom minus € 2.500,--) € 625,-- 

€ 10.000,-- € 625,-- + 5% over (hoofdsom minus € 5.000,--_ € 875,-- 

€ 200.000,-- € 875,-- + 1% over (hoofdsom minus € 10.000,--) € 2.775,-- 

Boven de € 200.000,-- € 2.775,-- + 0,5% over (hoofdsom minus € 200.000,--) € 6.775,-- 

 

3. Indien JA Valves VOF echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, 

komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en 

executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de 

verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 

 

14. Ontbinding 

1. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van zijn verplichtingen jegens JA Valves 

VOF. 

2. In de hierna te noemen gevallen is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft JA Valves VOF het 

recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, en zonder dat een ingebrekestelling dan wel gerechtelijke 

tussenkomst is vereist, buitengerechtelijk te ontbinden: 

a) als de opdrachtgever een eigen aangifte strekkende tot faillietverklaring indient of surseance van betaling 

aanvraagt, dan wel dat de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of dat aan hem surseance van 

betaling wordt verleend, dan wel als de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of een bewind over één of 

meer van zijn goederen wordt ingesteld, dan wel als de opdrachtgever op een andere manier de bekwaamheid 

verliest rechtshandelingen te verrichten; 

b) als de opdrachtgever zijn onderneming en/of activiteiten (deels) overdraagt, liquideert, stillegt dan wel staakt; 

c) als ten laste van de opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd; 

d) als JA Valves VOF uit een mededeling van de opdrachtgever moet afleiden dat deze in de nakoming van de 

verbintenis zal tekortschieten; 

3. JA Valves VOF is steeds gerechtigd om haar vorderingen te verrekenen met vorderingen die de opdrachtgever 

heeft op JA Valves VOF uit hoofde van de overeenkomst. Indien en voor zover voor die verrekening enige 

toestemming van de opdrachtgever zou zijn vereist, wordt die toestemming geacht onvoorwaardelijk en 

onherroepelijk aan JA Valves VOF te zijn gegeven door de opdrachtgever.   

 

15. Toepasselijk recht 

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 

 

16. Bevoegde rechter 

Alle geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, 

voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of 

die betreffende deze voorwaarden zelf en de uitleg of uitvoering daarvan, zowel van feitelijke als van juridische 

aard, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, tenzij 

partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

 

 


