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ARTIKEL 1 

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN  

 

1. Overeenkomst

2. 

: de overeenkomst tussen RIMA-VIV en de Klant, al dan niet in de vorm van een door de Klant 

ondertekende offerte. 

RIMA-VIV

3. 

: RIMA-VIV BV, gevestigd te Dongen, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van 

koophandel voor Midden-Brabant onder nummer 18089554. 

Klant

 

: de wederpartij van RIMA-VIV bij de Overeenkomst. 

ARTIKEL 2 

TOEPASSELIJKHEID 

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van 

RIMA-VIV. 

2. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.  

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende overeenkomsten en opvolgende 

overeenkomsten tussen RIMA-VIV en de Klant. 

 

ARTIKEL 3 

PRIJS, BETALING EN WANBETALING 

 

1. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij expliciet anders vermeld. 

2. Klant verplicht zich de facturen van RIMA-VIV binnen 14 dagen na dagtekening van de facturen te voldoen.  

3. Na het verstrijken van de onder artikel 3.2 bedoelde termijn is de Klant automatisch en zonder dat 

ingebrekestelling vereist zal zijn in verzuim. 

4. Indien en zodra de Klant in verzuim is komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, berekend 

conform het rapport van de werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak inzake 

buitengerechtelijke kosten, voor rekening van de Klant. 

 

ARTIKEL 4 

LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN GOEDEREN 

 

1. Alle leveringen zullen geschieden aan het overeengekomen afleveradres. 

2. RIMA-VIV is gerechtigd de Overeenkomst in deelleveringen uit te voeren. 

3. Overeengekomen leveringstermijnen gelden steeds naar beste weten en nimmer als fatale termijnen. 

4. Vanaf het moment van levering zijn alle geleverde goederen voor rekening en risico van de Klant. 

 

ARTIKEL 5 

DIENSTVERLENING RIMA-VIV 

 

1. Alle aan RIMA-VIV verleende opdrachten tot dienstverlening zullen voor RIMA-VIV gelden als 

inspanningsverplichting en nimmer als resultaatsverplichting. 

2. Eventuele overeengekomen termijnen gelden steeds naar beste weten en nimmer als fatale termijnen. 

 

ARTIKEL 6 

INSCHAKELING DERDEN  

 

1. Het staat RIMA-VIV steeds vrij voor de uitvoering van aan haar verleende opdrachten derden in te schakelen. 

2. Bij het inschakelen van derden zal RIMA-VIV steeds zorgvuldig te werk gaan. 

 

ARTIKEL 7 

GOEDEREN VAN TOELEVERANCIERS  

 

1. RIMA-VIV neemt in sommige gevallen goederen van derden af en levert deze, al dan niet in verwerkte vorm, 

door aan de Klant. Uitsluitend voor wat betreft garanties ter zake van kwaliteiten en/of eigenschappen van 

goederen, dan wel eisen en/of verplichtingen ten aanzien van het gebruik van de goederen zijn de daarop 

betrekking hebbende voorwaarden van de betreffende derden integraal op de rechtsverhouding tussen RIMA-VIV 

en de Klant van toepassing. In het geval van klachten over het niet (volledig) voldoen aan de gegarandeerde 

kwaliteiten en/of eigenschappen van deze goederen, zal de Klant zich uitsluitend richten tot de betreffende derde. 

Klachten zullen worden afgehandeld met inachtneming van de klachtenregeling van de betreffende derde en de 

Klant wordt geacht ter zake afstand gedaan te hebben van (pretense) (vorderings)rechten jegens RIMA-VIV 

2. De Klant aanvaardt de voorwaarden als bedoeld in artikel 7.1 van derden. De bedoelde voorwaarden liggen 

voor de Klant ter inzage bij RIMA-VIV. RIMA-VIV zal deze voorwaarden op eerste verzoek kosteloos toezenden.  

 

ARTIKEL 8 

EIGENDOMSVOORBEHOUD 

 

Alle aan de Klant geleverde goederen blijven eigendom van RIMA-VIV totdat alle bedragen die de Klant 

verschuldigd is voor de op grond van de Overeenkomst te leveren goederen en diensten, alsmede de in artikel 3.4 

bedoelde bedragen, volledig aan RIMA-VIV zijn voldaan.  

 

ARTIKEL 9 

VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT  

 

1. De Klant is zelf verantwoordelijk voor (de aanvraag van) eventueel benodigde ontheffingen en vergunningen. 

2. Indien op de plaats waar de werkzaamheden door RIMA-VIV worden verricht, tevens werkzaamheden door 

derden worden verricht, draagt de Klant er voor zorg dat RIMA-VIV daardoor niet wordt gehinderd in de 

uitvoering van de Overeenkomst. 

3. Alle gevolgen van onjuistheden cq gebreken in de door de Klant aan RIMA-VIV verstrekte informatie, door de 

Klant ter beschikking gestelde materialen of gereedschappen en/of de (on)roerende zaken waarin of waaraan 

werkzaamheden worden verricht, komen voor rekening en risico van de Klant. 

 

ARTIKEL 10 

AANSPRAKELIJKHEID  

 

1. Iedere aansprakelijkheid van  RIMA-VIV is beperkt tot het totaalbedrag van de facturen die RIMA-VIV  ter zake 

de uitvoering van de Overeenkomst aan de Klant heeft verzonden en door de Klant zijn betaald. 

2. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 9.1 is RIMA-VIV in geen geval verder aansprakelijk dan de bedragen 

die haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het desbetreffende geval zal uitkeren. 

 

ARTIKEL 11 

OVERMACHT 

 

1. In de rechtsverhouding tussen RIMA-VIV en de Klant zal onder overmacht mede worden verstaan een 

tekortkoming van toeleveranciers van de Klant.  

2. In de rechtsverhouding tussen RIMA-VIV en de Klant zal onder overmacht tevens worden verstaan de situatie 

dat de RIMA-VIV zelf als gevolg van arbeidsongeschiktheid of anderszins minder dan vijftig dagen niet in staat is 

de overeengekomen diensten te leveren. 

3. Wanneer een overmachtsituatie langer dan vijftig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de 

Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd 

is, wordt alsdan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens verder iets verschuldigd zullen 

zijn. 

 

ARTIKEL 12 

ONTBINDING  

 

1. RIMA-VIV is gerechtigd de Overeenkomst zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te 

ontbinden indien: 

a) de Klant een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, waaronder begrepen 

doch niet beperkt tot het tijdig betalen van de facturen van RIMA-VIV; 

b) de Klant in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend; 

c) aan de Klant surséance van betaling is verleend of een verzoek daartoe is gedaan en deze toestand niet binnen 14 

dagen ongedaan is gemaakt; 

d) door de Klant een onderhands akkoord wordt gesloten met crediteuren dan wel executoriaal beslag wordt 

gelegd (dat niet binnen 14 dagen wordt opgeheven) op het vermogen van de Klant of op andere wijze de 

beschikkingsmacht over het vermogen door de Klant wordt verloren. 

 

ARTIKEL 13 

GEHEIMHOUDING 

 

RIMA-VIV verplicht zich hierbij tot strikte geheimhouding tijdens en na beëindiging van de Overeenkomst van 

informatie van de Klant waarvan RIMA-VIV weet of behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard is.  

 

ARTIKEL 14 

OVERDRACHT 

 

Zonder de voorafgaande toestemming van RIMA-VIV is het de Klant niet toegestaan de Overeenkomst of één of 

meer daaruit voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, dan wel feitelijk door 

derden te doen uitvoeren. 

  

ARTIKEL 15 

TOEPASSELIJK RECHT  

 

Op de Overeenkomst tussen RIMA-VIV en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 


	Prijs, betaling en wanbetaling

