
Leverings- en betalingsvoorwaarden.
Algemeen bindende Leverings- en betalingsvoorwaarden van Noest en Krul.

Artikel 1:
1. Deze Leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten 
en leveringen betreffende timmerwerken in de meest ruime zin van het woord, botenbouw, 
scheepsbeschieting, mastenmakerij, restauratiewerkzaamheden, meubelmakerij en 
scheepsinstallatie techniek, en alle daarmee verband houdende materialen en werkzaamheden 
door Noest en Krul, verder te noemen: leverancier, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders 
overeenkomen.
2. Een algemene verwijzing door de opdrachtgever naar zijn voorwaarden leidt niet tot 
uitsluiting van de onderhavige voorwaarden, tenzij partijen zulks dan uitdrukkelijk en schriftelijk 
overeenkomen.
3. Daar waar in deze voorwaarden leverancier wordt genoemd, wordt daaronder tevens begrepen 
zijn gemachtigde, personeel en/of personen, die voor of namens leverancier optreden.
Artikel 2:
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op uitvoering in normale werktijden. Deze 
gegevens zijn gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte gegevens, daaronder o.a. begrepen 
tekeningen, metingen, maten en gewichten.
2. De geldigheid van de offerte vervalt na 30 dagen datum dezes.
3. Mondelinge afspraken en biedingen zullen de leverancier eerst binden, nadat deze schriftelijk 
zijn bevestigd.
Artikel 3:
1. Overeenkomsten en nadere overeenkomsten zijn eerst bindend door de schriftelijke bevestiging 
van de leverancier.
2. De leverancier is steeds gerechtigd, alvorens werkzaamheden aan te vangen en daarmee 
door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan, voldoende zekerheid voor 
het nakomen van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen. Weigering 
van de opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft de leverancier het recht de 
overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechtelijke tussenkomst daarvoor 
is vereist, en de reeds geleverde en nog niet verwerkte materialen terug te nemen, onverminderd 
zijn rechten op vergoeding van onkosten en winstderving, welke in dat geval worden gesteld op 
10% van de voor het gehele werk of de gehele levering te betalen som, en onverminderd zijn 
rechten tot verhaal van zijn schade ingeval deze meer zou bedragen dan voormelde 10% van de 
voor het gehele werk of de gehele levering te betalen som.
3. Onverminderd het sub 2 gestelde behoudt de leverancier zich het recht voor de aflevering van 
het eindproduct op te schorten totdat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting is nagekomen, 
danwel daarvoor voldoende zekerheid heeft gesteld.
Artikel 4:
1. Alle door de leverancier gedane aanbiedingen, leveringen en gesloten overeenkomsten zijn 
gebaseerd op het loon- en prijspeil, geldende ten tijde van het aanbrengen der aanbieding en/
of aangaan van de overeenkomst. De prijzen exclusief b.t.w. en af werkplaats. Indien tussentijds 
de prijzen van grondstoffen, materiaal, salarissen, sociale lasten en/of andere overheidslasten, 
assurantiepremies ect. en/of andere prijsbepalende factoren veranderingen ondergaan, is 
leverancier gerechtigd de bij de aanbieding, offerte of het aangaan der overeenkomst vastgestelde 
prijs, met inachtneming van de eventuele bestaande wettelijke bepalingen, dienovereenkomstig te 
wijzigen, voor zover deze wijzigingen van invloed zijn op de uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 5:
1. De opdrachtgever verbindt zich er voor te zorgen, dat de werkzaamheden welke niet tot de 
leverancier opgedragen werkzaamheden behoren naar de eis van het werk zo tijdig verricht zijn, 
dat de uitvoering van de leverancier opgedragen werkzaamheden geen vertraging ondervindt.
2. De opdrachtgever draagt zorg voor voldoende werkruimte, alsmede dat de vereiste openbare 
nutsvoorzieningen zonder vergoeding ter plaatse beschikbaar zijn.
Artikel 6:



1. De leveringstijd is vastgesteld in de verwachting dat de leverancier tijdens de uitvoering van 
de opdracht normaal zijn werkzaamheden kan verrichten en dat de van derden te betrekken 
goederen of materialen tijdig worden geleverd. Indien deze verwachting ongegrond blijkt, ook al is 
zulks het gevolg van de reeds bij het sluiten van de overeenkomst te voorziene omstandigheden, 
dan zal de leveringstijd met evenveel dagen worden verlengd, als de opgetreden vertraging heeft 
geduurd.
2. De leveringstijd zal ook worden verlengd, indien de opdrachtgever na het sluiten van de 
overeenkomst de opdracht wijzigt of anderszins de uitvoering daarvan vertraagt
3. Onder vertraging buiten de schuld van de leverancier wordt verstaan: vertraging die wordt 
veroorzaakt door omstandigheden onafhankelijk van de wil of het toedoen van leverancier, ook 
al waren die omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst reeds voorzien, zoals onder 
meer oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werklieden uitsluiting, transport 
moeilijkheden, brand, epidemie, vertraging in levering van onze leveranciers.
Artikel 7:
1. Zolang de opdrachtgever niet volledig aan al zijn verplichtingen jegens leverancier heeft 
voldaan, blijven de aangevoerde materialen eigendom van leverancier, niettemin draagt 
opdrachtgever vanaf het moment van de aanvoer op het werk het risico voor verlies of 
beschadiging der goederen, door welke oorzaak ook ontstaan.
2. De leverancier stipuleert hierbij uitdrukkelijk het retentierecht op het volledige werk, voor zolang 
de opdrachtgever niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, tevens behoud hij 
zich het recht voor desnodig tot parate executie over te gaan.
Artikel 8:
1. Meerwerk en meer kosten dan in de overeenkomst voorzien, zullen door de leverancier in 
rekening worden gebracht, indien deze buiten de schuld van de leverancier zijn ontstaan.
2. Als meerwerk word beschouwd al hetgeen door de leverancier hetzij op verzoek hetzij op last 
van de opdrachtgever, hetzij op last van derden of ingevolge nieuwe danwel gewijzigde voorschrift 
ten boven de in de overeenkomst uitdrukkelijk vastgestelde hoeveelheden en/of soorten te 
verwerken materialen wordt geleverd en/of aangebracht, danwel boven de in die overeenkomst 
omschreven werkzaamheden wordt gepresteerd, terwijl minderwerk evenzo wordt vastgesteld.
Artikel 9:
1. Indien de uitvoering der overeenkomst door overmacht wordt verhinderd heeft leverancier het 
recht te vorderen, dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast, danwel de 
overeenkomst te ontbinden met vergoeding van door hem gemaakte kosten.
2. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke niet aan de leverancier te wijten omstandigheid, 
waardoor uitvoering van deze overeenkomst uitermate bezwaarlijk wordt, danwel geheel of 
gedeeltelijk wordt verhinderd.
Artikel 10:
1.De leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade aan roerende of ontroerende goederen 
of aan personen, ontstaan ten gevolge van of in de ruimste zin verband houdende met 
werkzaamheden, die door de leverancier verricht worden, tenzij en voor zover leverancier terzake 
van die aansprakelijkheid is verzekerd. De aansprakelijkheid is dan bovendien beperkt tot het 
bedrag waarvoor leverancier heeft aangenomen de werkzaamheden te zullen verrichten.
2. Ingeval van een opdracht t.z.v. scheeps- en/of jachtverbouw is de opdrachtgever verplicht 
een voldoende dekking biedende verzekering af te sluiten. In voorkomende gevallen is de 
opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het functioneren van brandwachten.
Artikel 11:
1. Indien de leverancier in zijn aanbieding materiaal van derden opneemt, baseert hij zich ten 
aanzien van deze materialen op de gegevens die door de fabrikant of leverancier daarvan aan 
hem zijn verstrekt voor wat betreft de gedragingen en eigenschappen van deze materialen.
2. De leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade te dier zake ontstaan.
Artikel 12:
1.Indien de leverancier terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens artikel 10 en 11 niet 
aansprakelijk is, door derden mocht worden aansprakelijk gesteld, zal de opdrachtgever hem 



ter deze zake volledig vrijwaren en hem alles vergoeden wat hij aan derden uit dien hoofde zou 
moeten voldoen.
Artikel 13:
1. De uitsluiting subsidiair beperking van de aansprakelijkheid, zoals gesteld in artikel 10 en 
11, geld onverschillig of de schade is veroorzaakt door personen in dienst van de leverancier 
of andere personen, danwel door goederen, welke bij uitvoering van het werk zijn gebruikt of in 
verband daarmee stonden en onverschillig of de bedoelde personen aan de leverancier waren 
toevertrouwd of niet.
2.Zij geld eveneens voor de schade, op welke wijze dan ook ontstaan, veroorzaakt bij verplaatsing 
van goederen of personen, in verband met enige werkzaamheden en indien na afloop der 
werkzaamheden een voorwerp om welke reden dan ook onder toezicht van leverancier blijft.
Artikel 14:
1. In de opdracht is begrepen het transport der te leveren materialen door de leverancier. De 
opdrachtgever wordt geacht de geleverde materialen onbeschadigd te hebben ontvangen. De 
levering geschiedt op de werkplaats. Reclames, daaronder begrepen op- of aanmerkingen kunnen 
slechts geldend gemaakt worden door deze schriftelijk binnen 8 dagen na ontvangst van goederen 
of oplevering van het werk kenbaar te maken.
2. Bij verborgen gebreken geld voor reclames een termijn van 8 dagen nadat het gebrek is 
geconstateerd of had kunnen worden geconstateerd .
Artikel 15:
1. In gevallen, waarin leverancier aansprakelijk mocht zijn wegens onvoldoende of onjuiste 
uitvoering van de hem opgedragen werkzaamheden of niet behoorlijk vervullen van zijn 
contractuele of wettelijke verplichtingen, zal zijn aansprakelijkheid beperkt zijn tot de schade aan 
de door hem uitgevoerde werken zelve en de door hem opgeleverde voorwerpen zelve.
2. Uitgesloten is elke andere schade, direct of indirect veroorzaakt. Bovendien zal de 
aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de aannemingssom.
Artikel 16:
1. Ingeval van niet stipte betaling- in casu 30 dagen na faktuurdatum- zal opdrachtgever zonder 
in gebreke gesteld te zijn, gehouden zijn boven de verschuldigde som vanaf de vervaldatum 
genoemd in de offerte en/of orderbevestiging, een rente te betalen gerekend op basis van 1% per 
maand, danwel de wettelijke rente, ingeval deze hoger mocht zijn dan 12% per jaar.
2. Ingeval niet tijdig betaald mocht worden en de leverancier, na vergeefs om betaling te hebben 
verzocht, de vordering ter incassering aan derden in handen mocht geven, zal opdracht gever 
buiten en behalve de rente en eventuele gerechtskosten, waaronder procureurs-, advokaten-en 
gemachtigdensalaris, gehouden zijn buitengerechtelijke kosten te betalen, die tenminste 15% 
zullen bedragen van het door hem verschuldigde bedrag.
Artikel 17:
1:Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, 
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, waarbij alle geschillen, hieruit voortvloeiende, 
worden beslist door de bevoegde rechter te Rotterdam.


