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1.0 algemeen

1.1	Definities

definities

Schavicast:
Schavicast BV, gevestigd en kantoorhoudende te 3251 LJ Stellendam aan de
Meester Snijderweg 14, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken te Rotterdam onder nummer 23078631.
Opdrachtgever:
persoon of rechtspersoon tot wie Schavicast zijn aanbiedingen richt alsmede
degenen die aan Schavicast een opdracht verstrekken c.q. degenen met wie
Schavicast in enige rechtsbetrekking staat.
Partijen:
Schavicast en Opdrachtgever.
Algemene Voorwaarden:
De door Schavicast gehanteerde Algemene Voorwaarden.
Werk:
Het uit te voeren Werk of de te verrichten levering.
Dag:
Kalenderdag.
Werkdag:
Een kalenderdag, met uitzondering van zaterdagen en zondagen, tenzij deze
kalenderdag valt op een algemeen of ter plaatse van het Werk erkende, of
door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst
voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of iedere andere niet- individuele
vrije dag.
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1.0 algemeen

1.2

Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden / werkingssfeer

1.2.1

Uitsluitend deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere

toepasselijkheid

rechtsverhouding in het algemeen en alle aanbiedingen, overeenkomsten
betreffende levering van zaken en/of het verrichten van aanneming van Werk
met bijbehorende dienstverlening in het bijzonder door Schavicast.
1.2.2

Bijzondere bedingen die van de Algemene Voorwaarden afwijken of

deze aanvullen, zijn slechts bindend, indien zij schriftelijk zijn overeengekomen,
en gelden slechts per geval.
1.2.3	Indien Schavicast in een voorkomend geval niet de strikte naleving van de
Algemene Voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat de Algemene
Voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Schavicast het recht zou
verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen de strikte naleving
van de Algemene Voorwaarden te verlangen.
1.2.4

De toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde

voorwaarden en andere van de Algemene Voorwaarden van Schavicast
afwijkende bedingen, worden door Schavicast uitdrukkelijk van de hand
gewezen. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien
uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. Specifieke bepalingen in de
Overeenkomst prevaleren ingeval van tegenstrijdigheid met een beding in de
Algemene Voorwaarden.
1.2.5

De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle

overeenkomsten met Schavicast, voor de uitvoering waarvan derden dienen te
worden betrokken.
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2.0 TOTSTANDKOMING

2.1

Aanbiedingen

aanbiedingen

2.1.1	Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen en dergelijke
van Schavicast, zowel afzonderlijk als in prijslijsten, mondeling, schriftelijk,
telefonisch of op andere wijze gedaan, zijn geheel vrijblijvend en op geen enkele
wijze bindend.
2.1.2	Aan aanbiedingen/offertes kan door Schavicast een geldigheidsduur
worden gesteld.
2.1.3

De Opdrachtgever is door zijn opdracht, die geldt als onherroepelijk

aanbod, aan de Algemene Voorwaarden gebonden. De gebondenheid is
tevens aanwezig wanneer Schavicast de opdracht bevestigt door middel van
een opdrachtbevestiging. De gebondenheid geldt tevens wanneer de offerte
weliswaar niet schriftelijk is aanvaard, maar Schavicast op verzoek van Schavicast
wel al aan de werkzaamheden als omschreven in de offerte, is begonnen.
2.1.4

De aanbiedingen van Schavicast zijn gebaseerd op de bij aanvraag

door Opdrachtgever verstrekte of te verstrekken gegevens, tekeningen,
technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, etc. Deze dienen
door Opdrachtgever gratis aan Schavicast ter beschikking te worden gesteld.
Schavicast mag uitgaan van de juistheid hiervan en Schavicast zal zijn aanbieding
hierop mogen baseren. Schavicast is niet gehouden de juistheid van de door
Opdrachtgever verstrekte informatie te onderzoeken.
2.1.5

De aanbieding geeft inzicht in de prijs en prijsvormingmethode die wordt

gehanteerd. De volgende prijsvormingmethoden kunnen worden gehanteerd:
(a)

“de aannemingsmethode”: partijen komen een vast bedrag overeen,
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2.0 TOTSTANDKOMING

waarvoor het Werk zal worden verricht;

aanbiedingen

(b)

“de richtprijsmethode”: Schavicast doet een zo nauwkeurig mogelijke

schatting van de kosten van het Werk;
(c)

“de regiemethode”: Schavicast doet een zo nauwkeurig mogelijk opgave

van de prijsfactoren uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen.
2.1.6	Indien Opdrachtgever na het uitbrengen van de aanbieding/offerte
nader uitgewerkte adviezen, eventueel met tekeningen, proefvlakken en andere
op de aanbieding betrekking hebbende stukken verlangt, heeft Schavicast,
indien de aanbieding niet leidt tot een opdracht aan Schavicast, het recht om de
kosten hiervoor in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
2.1.7

Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen

die door Schavicast of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van
Schavicast. Zij mogen niet aan derden ter hand gesteld worden met het oogmerk
een vergelijkbare offerte te verkrijgen.
2.1.8

Eventuele door Opdrachtgever na akkoord van de aanbieding/offerte dan

wel na de start door Schavicast aan de werkzaamheden gewenste wijzigingen,
zullen slechts plaatsvinden indien en voor zover deze door Schavicast schriftelijk
akkoord worden bevonden en dienen te gelden als meerwerk. In dat geval is
Schavicast gerechtigd alle uit de wijziging voorvloeiende schade, met inbegrip
van winstderving en/of kosten, aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
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2.0 TOTSTANDKOMING

2.2	Overeenkomsten

overeenkomsten

2.2.1	Aanbieding/offertes kunnen door Schavicast worden ingetrokken zolang
deze niet door Opdrachtgever is/zijn aanvaard.
2.2.2

De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig

weer te geven, tenzij terstond door opdrachtgever per fax/e-mail anders wordt
aangegeven.
2.2.3

Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment van

acceptatie van de door Schavicast gedane aanbieding, dan wel op het moment
waarop Schavicast een opdracht van opdrachtgever schriftelijk bevestigt.
2.2.4

De Opdrachtgever is door zijn opdracht, die geldt als onherroepelijk

aanbod, gebonden. De gebondenheid geldt tevens wanneer de offerte weliswaar
niet schriftelijk is aanvaard c.q. geen opdrachtbevestiging heeft plaatsgevonden,
maar Schavicast op verzoek van Schavicast wel al aan de werkzaamheden als
omschreven in de offerte, is begonnen.
2.2.5	Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze
tot stand is gekomen.
2.2.6	Indien dat om technische redenen naar het oordeel van Schavicast is
gerechtvaardigd, is Schavicast bevoegd binnen redelijke grenzen wijzigingen
aan te brengen in kleuren, maten en dergelijke.
2.2.7

Overeenkomsten, wijzigingen van overeenkomsten en annuleringen

van overeenkomsten zijn voor Schavicast eerst bindend wanneer zij door hem
schriftelijk zijn aanvaard.
2.2.8	Afspraken

met

ondergeschikte

personeelsleden

dan

wel
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2.0 TOTSTANDKOMING

vertegenwoordigers of andere (tussen- of hulp-) personen van Schavicast binden

overeenkomsten

Schavicast niet voor zover deze afspraken niet schriftelijk door de directie van
Schavicast zijn bevestigd.
2.2.9

Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, behoudt Schavicast

zich het recht voor haar (personeels-) capaciteit elders in te zetten.
2.2.10 Schavicast behoudt zich het recht voor om derden in te schakelen bij de
uitvoering van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst.
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3.0 UITVOERING

3.1	Uitvoering, Uitvoeringsduur en Uitstel

uitvoering, uitvoeringsduur
en uitstel

3.1.1

Schavicast heeft te allen tijde het recht om het object waaraan in

opdracht van Opdrachtgever werkzaamheden worden verricht te verplaatsen
(waaronder begrepen te water laten / droogzetten).
3.1.2

Voor aanvang van de werkzaamheden kan op verzoek van Opdrachtgever

een oppervlakproef en/of ondergrondproef door Schavicast worden uitgevoerd,
welke door de Opdrachtgever alsdan dient te worden goedgekeurd alvorens
de

overeengekomen

werkzaamheden

zullen

worden

verricht.

Indien

de proefvlakken niet worden goedgekeurd, is Schavicast gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te
zijn.
3.1.3

De door Schavicast opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering

en zijn gebaseerd op werkbare werkdagen, tenzij anders overeengekomen.
Onder werkbare werkdagen wordt een kalenderdag verstaan, tenzij deze valt
op een algemene of te plaatse van het Werk erkende, of door de overheid
danwel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rustof feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen waarop
door niet voor rekening van Schavicast komende omstandigheden gedurende
tenminste vier uren door het grootste deel van de arbeiders of machines niet
kan worden gewerkt, gelden als onwerkbaar. Schavicast behoudt zich het recht
voor om bepaalde dagen als niet- werkbare dagen aan te duiden.
3.1.4

De fabrikant van de door Schavicast gebruikte materialen, dan wel

een NACE gecertificeerde coating inspecteur van Schavicast, keurt namens de
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3.0 UITVOERING

Opdrachtgever het door Schavicast geleverde werk. Partijen komen derhalve

uitvoering, uitvoeringsduur

overeen dat oplevering van het Werk plaats vindt op het moment dat het

en uitstel

Werk door de fabrikant wordt goedgekeurd Indien het Werk al eerder door
Opdrachtgever in gebruik wordt genomen, geldt het moment van ingebruikname
als moment van oplevering en afname. Na oplevering wordt door Schavicast
een opleveringscertificaat verstrekt.
3.1.5

Opdrachtgever dient bewerkte zaken na oplevering/goedkeuring door

de fabrikant, in elk geval binnen 8 werkdagen na melding van de oplevering
door Schavicast aan Opdrachtgever af te nemen.
3.1.6

Schavicast heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het

Werk zal worden opgeleverd, indien door overmacht, door voor rekening van
Opdrachtgever komende omstandigheden of door wijziging in de overeenkomst
dan wel in de voorwaarde van uitvoering, niet Schavicast kan worden gevergd
dat het Werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.
3.1.7

Overschrijding van de termijn waarbinnen het Werk zal worden

opgeleverd en de daadwerkelijke oplevering, geeft Opdrachtgever nimmer
recht op schadevergoeding, ontbinding of niet nakoming van enige verplichting
uit hoofde van de overeenkomst.
3.1.8	Indien de aanvang of de voortgang van het Werk wordt vertraagd door
factoren waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor
Schavicast voortvloeiende schade en kosten door Opdrachtgever te worden
vergoed.
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3.0 UITVOERING

3.2

Verplichtingen van Opdrachtgever

3.2.1

Opdrachtgever zorgt ervoor dat Schavicast tijdig en gedurende de

verplichtingen
van opdrachtgever

uitvoering van het Werk kan (blijven) beschikken:
(a)

over de voor de opzet van het Werk benodigde gegevens en goed-

keuringen, zoals indien vereist vergunningen, ontheffingen en beschikkingen;
en tenzij het Werk op het terrein van Schavicast wordt uitgevoerd:
(b)

over het gebouw, het object, het terrein of het water waarop of waarin

het Werk moet worden uitgevoerd;
(c)

over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van

bouwstoffen en hulpmiddelen, transportmiddelen en steigerwerk;
(d)

over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting,

verwarming, gas, perslucht en water.
3.2.2

Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door derden uit te voeren

werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het Werk van Schavicast behoren,
zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het Werk door
Schavicast daarvan geen vertraging ondervindt.
3.2.3	Indien de werkzaamheden niet op het terrein van Schavicast worden
uitgevoerd, dient Schavicast door Opdrachtgever in staat te worden gesteld de
werkzaamheden op de meest economische wijze uit te voeren. Opdrachtgever
draagt er zorg voor dat de werkzaamheden in de meest ideale omgeving kunnen
worden uitgevoerd. Hieronder wordt in elk geval verstaan: in een schone (en zo
mogelijk droge) omgeving, zonder hinder van eventuele omgevingsfactoren.
3.2.4

Opdrachtgever garandeert dat de te bewerken objecten en/of
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3.0 UITVOERING

materialen van dezelfde soort en kwaliteit zijn als de objecten en/of materialen

verplichtingen

waarvan Schavicast op basis van de offerte/overeenkomst uit mocht gaan.

van opdrachtgever
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3.0 UITVOERING

3.3

Verplichtingen van Schavicast BV

3.3.1

Schavicast is verplicht het Werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen

verplichtingen
van Schavicast BV

van de overeenkomst uit te voeren.
Bij meetbare kenmerken is aan die eis voldaan als:
a)

het rekenkundig gemiddelde van alle individuele metingen gelijk of

groter zijn dan de nominale droge laagdikte;
b)

alle individuele droge laagdiktes gelijk zijn of hoger dan 80% van de

nominale droge laagdikte zijn;
c)

afzonderlijke droge laagdiktes van 80% van de nominale droge laagdikte

zijn aanvaardbaar mits het aantal hierbij minder is dan 20% van het totale aantal
afzonderlijke metingen;
d)

alle verschillende metingen kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de maximale

droge laagdikte.
Bij niet meetbare kenmerken is aan die eis voldaan indien de afgewerkte laag
visueel overeenstemt met een tevoren aangelegd referentievlak.
3.3.2

Schavicast dient het Werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade

aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
3.3.3

Schavicast vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken van derden

tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het Werk is
toegebracht en te wijten is aan grove nalatigheid van Schavicast, zijn personeel,
zijn onderaannemers of zijn leveranciers.
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4.0 prijs en betaling

4.1

Prijs en Prijsverhoging

4.1.1

De door Schavicast opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting,

prijs en prijsverhoging

douanerechten, verpakking, vervoer, verzekering, etc. en gelden als franco.
Uitvoerings- en montageprijzen zijn gebaseerd op een ononderbroken
uitvoering en montage.
4.1.2

Schavicast

is

gerechtigd

om

ingeval

van

kostenstijging

na

opdrachtverlening de prijs te verhogen. Onder kostenstijgingen worden
o.a. begrepen wijzigingen van lonen, lasten, belastingen, rechten, vrachten,
heffingen, prijzen van grondstoffen en energie, wisselkoersveranderingen,
verhogingen van de door leveranciers in rekening gebrachte kosten of
wetswijzigingen.
4.1.3

Schavicast is gerechtigd om de kosten verbonden aan het behandelen,

verzamelen,bemonsteren, afvoeren, opslag, transport, het vernietigen van
materialen, afval, resten etcetera, voorzover die niet in de overeenkomst zijn
opgenomen, afzonderlijk in rekening te brengen.
4.1.4

Werkzaamheden, die niet zijn genoemd in de aanbieding respectievelijk

opdracht, worden als “meerwerk” gekenmerkt en afzonderlijk in rekening
gebracht.
4.1.5

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de werkzaamheden

uitgevoerd in de normale vijfdaagse werkweken. Indien Opdrachtgever na
acceptatie van de aanbieding/offerte werkzaamheden buiten de normale
werkweken verlangt, worden de extra kosten die hieraan verboden zijn in
rekening gebracht.
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4.0 prijs en betaling

4.2

Betaling en Reclames

4.2.1

Tenzij anders overeengekomen zal betaling geschieden als volgt:

(a)

10% bij totstandkoming van de overeenkomst overeenkomstig

betaling en reclames

artikel 2.2 van deze Algemene Voorwaarden; vervolgens
(b)

30% bij aanvang van de werkzaamheden; vervolgens

(c)

30% op het moment van aanbrengen van de grondlagen; en tenslotte

(d)

het resterende bedrag binnen 30 dagen na oplevering overeenkomstig

artikel 3.1.4 van deze Algemene voorwaarden.
4.2.2

Korting, inhouding, verrekening of opschorting door de Opdrachtgever

is niet toegestaan.
4.2.3

Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe

een nadere ingebrekestelling is vereist en is hij de wettelijke handelsrente
verschuldigd. Alle (buiten-) gerechtelijke kosten in verband met de inning van
enige vordering op Opdrachtgever komen voor rekening van Opdrachtgever.
Buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag met
een minimum van € 500,00.
4.2.4

Opdrachtgever kan slechts bezwaar maken tegen een factuur binnen 8

dagen na factuurdatum.
4.2.5

Schavicast heeft te allen tijde het recht te verlangen dat door

Opdrachtgever op eerste verzoek een aanvullende zakelijke zekerheid wordt
gesteld voor de nakoming van zijn verplichtingen.
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4.0 prijs en betaling

4.3	Eigendomsvoorbehoud en Retentierecht

Eigendomsvoorbehoud
en Retentierecht

4.3.1	Alle door of namens Schavicast geleverde zaken blijven eigendom
van Schavicast tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen
Schavicast terzake van de levering, montage en uitvoering van werkzaamheden
van Opdrachtgever te vorderen heeft, rente, kosten en vorderingen wegens
en toerekenbare tekortkoming van Opdrachtgever daaronder begrepen.
Opdrachtgever is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud
vallende zaken geheel of gedeeltelijk te vervreemden of aan derden in pand
te geven. Schavicast is gerechtigd zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke
tussenkomst het Werk te betreden en de door hem geleverde en aan hem in
eigendom toebehorende zaken weer tot zich te nemen.
4.3.2

Schavicast is gerechtigd alle goederen, gelden, documenten, etcetera

die zij van Opdrachtgever onder zich heeft gekregen, onder zich te houden voor
rekening en risico van Opdrachtgever of voor zover (een) derde(n) eigenaar is/
zijn van de zaken de derde(n), totdat alle opeisbare vorderingen van Schavicast
zijn voldaan.
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5.0 tekortkoming

5.1

Aansprakelijkheid van Opdrachtgever

5.1.1

Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle risico’s en schade welke

aansprakelijkheid
van opdrachtgever

samenhangt met de door of namens Schavicast op het Werk aangevoerde
materialen, onderdelen of gereedschappen, ongeacht op welke locatie de
werkzaamheden worden uitgevoerd.
5.1.2

Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens

hem voorgeschreven constructies, werkwijzen, bouwstoffen of hulpmiddelen,
daaronder begrepen de invloed die daarop op het object wordt uitgeoefend,
alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
5.1.3	Indien door Opdrachtgever voorgeschreven of ter beschikking gestelde
materialen of hulpmiddelen gebreken vertonen, is Opdrachtgever aansprakelijk
voor de daardoor veroorzaakte schade.
5.1.4

De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen

van overheidswege, die na de dag van de aanbieding in werking treden, komen
voor rekening van Opdrachtgever.
5.1.5

Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het Werk als gevolg

van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of
verrichte leveringen.
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5.0 tekortkoming

5.2

Aansprakelijkheid van Schavicast BV

5.2.1

Schavicast is nimmer aansprakelijk voor schade aan het werk, behoudens

aansprakelijkheid
van Schavicast BV

schade door opzet of grove nalatigheid. Schavicast is met name niet aansprakelijk
voor schade welke het gevolg is van buitengewone omstandigheden, waartegen
zij in verband met de aard van het Werk geen passende maatregelen heeft
behoeven te nemen en waarvan het onredelijk zou zijn de schade voor zijn
rekening te doen komen.
5.2.2

De aansprakelijkheid gaat nimmer verder dan het verrichten van

passende herstelwerkzaamheden of vergoeding van de door Schavicast te
ontvangen aanneemsom danwel herlevering van zaken voor zover Schavicast
in staat is om soortgelijke zaken te leveren. Schavicast is niet aansprakelijk
voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, milieuschade,
vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten,
en dergelijke van Opdrachtgever of derden.
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6.0 tekortkoming

6.1

Reclame

6.1.1

Geringe afwijkingen in uitvoering, met name geringe kleurverschillen of

reclame

geringe materiaalfouten vormen nimmer grond voor reclames.
6.1.2

Reclames dienen schriftelijk binnen 8 dagen na oplevering c.q. na

constatering van niet zichtbare gebreken en voor het verstrekken van de
garantietermijn te geschieden, bij gebreke waarvan elke aanspraak tegen
Schavicast terzake van die gebreken vervalt.
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6.0 tekortkoming

6.2

Garantie

6.2.1

De garantie van Schavicast betreft uitsluitend de deugdelijkheid van

GARANTIE

de verrichte werkzaamheden en omvat hetzij het herstel van de gebreken,
hetzij de vervanging van de gebrekkige zaken of het opnieuw verrichten van de
gebrekkige werkzaamheden, hetzij de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
overeenkomst en pro rata creditering, één en ander ter keuze van Schavicast.
Schavicast heeft het recht om op een eerder door hem terzake gemaakte keuze
terug te komen.
6.2.2

De garantie geldt uitsluitend indien de gebreken zich openbaren

binnen 1 jaar na oplevering van de werkzaamheden, tenzij schriftelijk afwijkend
overeengekomen. De garantie geldt uitsluitend ten aanzien van die gebreken
waarvan Opdrachtgever bewijst dat zij uitsluitend of overwegend als direct
gevolg van fouten in de door Schavicast geleverde materialen of door hem
verrichte werkzaamheden zijn veroorzaakt. Buiten de garantie vallen in ieder
geval kleine onvolkomenheden en beschadigingen, zoals ondermeer geringe
kleurverschillen, die geen afbreuk doen aan functionele eigenschappen van de
geleverde en gemonteerde zaken.
6.2.3

De garantie voor (onderdelen van) zaken die Schavicast niet zelf

heeft vervaardigd, of voor gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende c.q.
onoordeelkundige behandeling door derden, is beperkt tot de garantie die
Schavicast van zijn toeleverancier verkrijgt respectievelijk de in de branche
gebruikelijke garantie.
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6.0 tekortkoming

6.2.4	Ieder recht op garantie vervalt ingeval van normale slijtage, indien blijkt

GARANTIE

dat door derden aan de zaken (herstel) werkzaamheden zijn verricht of indien de
door Schavicast gegeven voorschriften en richtlijnen voor onderhoud en gebruik
niet in acht zijn genomen. Ook is garantie uitgesloten voor die gevallen waarin
schade het gevolg is van omgevingsfactoren tijdens of na de werkzaamheden
waarop Schavicast onvoldoende invloed heeft gehad. Hieronder kan onder
meer worden verstaan;
schade als gevolg van averij, roestvorming, las- of slijpwerkzaamheden in de
omgeving van de werklocatie, waardoor schade ontstaat etcetera.
6.2.5	Ieder recht op garantie vervalt in elk geval indien Opdrachtgever enige
uit een met Schavicast gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting
niet of niet tijdig nakomt. Er bestaat onder meer geen recht op garantie
ingeval van -turning-, -steelbleeding- en chemische reacties welke leiden tot
kleurveranderingen op het oppervlak. Schavicast is tevens niet aansprakelijk
voor tijdens of na het stralen voorkomende zichtbare dubbelingen of andere
walsfouten. Ook indien in de zone onder de nog aanwezige tankcoating of
roestlaag zich eventuele insluitingen bevinden die alleen door extra intensief
stralen verwijderd kunnen worden, is Schavicast hiervoor niet aansprakelijk.
6.2.6

Behoudens deze garantieverplichtingen is Schavicast na levering

van de overeengekomen zaken danwel oplevering van het Werk van alle
aansprakelijkheid ontheven. Opdrachtgever vrijwaart Schavicast tegen alle
aanspraken van derden, ter zake van door deze na (op)levering eventueel te
lijden schade.
6.2.7

Milieuschade valt buiten elke aansprakelijkheid van Schavicast en zal

door Opdrachtgever worden gedragen.
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6.0 tekortkoming

6.3	Opschorting en Ontbinding

OPSCHORTING EN ONTBINDING

6.3.1	Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst tengevolge
van overmacht is Schavicast gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst
hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te
schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij
tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden.
6.3.2

Schavicast is gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder

rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten
hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden,
zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en
onverminderd de hem verder toekomende rechten:
(a)

indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan

enige verplichting uit de met Schavicast gesloten overeenkomst;
(b)

indien goede grond bestaat voor de vrees dat Opdrachtgever niet in

staat is of zal zijn om aan zijn verplichtingen jegens Schavicast te voldoen en
hierbij niet is voldaan aan een schriftelijke sommatie van Schavicast binnen de
daarbij gestelde termijn;
(c)

indien

sprake

is

van

faillissement,

(voorlopig)

surséance

van

betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van
Opdrachtgever.
6.3.3	Ingeval van opschorting dan wel ontbinding wordt de overeengekomen
prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en
van de tengevolge van de opschorting door Schavicast bespaarde kosten en
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6.0 tekortkoming

is Opdrachtgever gehouden het hiervoor bedoelde bedrag te betalen en is

OPSCHORTING EN ONTBINDING

Schavicast gerechtigd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem
gereserveerde, in bewerking genomen en/of gefabriceerde grondstoffen,
materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van
Opdrachtgever te doen opslaan.
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7.0 toepasselijk

7.1

Toepasselijk Recht en Geschillen

recht en geschillen

7.1.1	Alle rechtsbetrekkingen tussen partijen zijn uitsluitend onderworpen
aan Nederlands recht.
7.1.2	Alle geschillen welke tussen Schavicast en Opdrachtgever ontstaan,
zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde burgerlijke Rechter
te Rotterdam.
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