
Algemene'voorwaarden'Folmar'
Hieronder( vind( je( onze( algemene( voorwaarden.( Wij( hebben( geprobeerd( deze( zo( duidelijk(
mogelijk(te(verwoorden.(Wanneer(we(een(samenwerking(aangaan,(gelden(deze(voorwaarden.(

Artikel'1'–'Algemeen'
1.1(( Deze( voorwaarden( zijn( van( toepassing( op( iedere( aanbieding,( offerte( en( overeenkomst(
tussen( Folmar( en( een( opdrachtgever(waarop( Folmar( deze( voorwaarden( van( toepassing( heeft(
verklaard,( voor( zover( van( deze( voorwaarden(niet( door( partijen( uitdrukkelijk( en( schriftelijk( is(
afgeweken.(
1.2(( Deze( voorwaarden( zijn( ook( van( toepassing( op( overeenkomsten( met( Folmar,( voor( de(
uitvoering(waarvan(door(Folmar(derden(dienen(te(worden(betrokken.(
1.3( De( toepasselijkheid( van( eventuele( inkoop( of( andere( voorwaarden( van( Folmar( wordt(
uitdrukkelijk(van(de(hand(gewezen.(
1.4(((((((Indien(één(of(meerdere(bepalingen(in(deze(algemene(voorwaarden(op(enig(moment(
geheel(of(gedeeltelijk(nietig(zijn(of(vernietigd(mochten(worden,(dan(blijft(het(overigens(in(deze(
algemene(voorwaarden(bepaalde(volledig(van(toepassing.(Folmar(en(de(opdrachtgever(zullen(
alsdan(in(overleg(treden(teneinde(nieuwe(bepalingen(ter(vervanging(van(de(nietige(of(
vernietigde(bepalingen(overeen(te(komen,(waarbij(zoveel(als(mogelijk(het(doel(en(de(strekking(
van(de(oorspronkelijke(bepalingen(in(acht(wordt(genomen.(
1.5(((((((Indien(onduidelijkheid(bestaat(omtrent(de(uitleg(van(één(of(meerdere(bepalingen(van(
deze(algemene(voorwaarden,(dan(dient(de(uitleg(plaats(te(vinden(‘naar(de(geest’(van(deze(
bepalingen.(
1.6(((((((Indien(zich(tussen(partijen(een(situatie(voordoet(die(niet(in(deze(algemene(voorwaarden(
geregeld( is,( dan( dient( deze( situatie( te( worden( beoordeeld( naar( de( geest( van( deze( algemene(
voorwaarden.(
1.7(( ( ( ( ( (Indien(Folmar(niet(steeds(strikte(naleving(van(deze(voorwaarden(verlangt,(betekent(dit(
niet(dat(de(bepalingen(daarvan(niet(van(toepassing(zijn,(of(dat(Folmar(in(enigerlei(mate(het(recht(
zou(verliezen(om(in(andere(gevallen(de(stipte(naleving(van(de(bepalingen(van(deze(voorwaarden(
te(verlangen.(
'
Artikel'2'–'Overeenkomst'
2.1( Alle(offertes(en(aanbiedingen(van(Folmar(zijn(vrijblijvend,(en(kan(te(allen( tijde(worden(
ingetrokken,(zelfs(na(acceptatie(ervan(door(de(opdrachtgever.'
2.2(( De(in(de(offerte(of(aanbieding(vermelde(prijzen(zijn(exclusief(BTW(en(andere(heffingen(
van( overheidswege,( en( exclusief( andere( kosten( (zoals( reiskosten,( administratiekosten( en(
materiaalkosten).(
2.3( Folmar(kan(pas(beginnen(wanneer( opdrachtgever( akkoord( is( gegaan(met(de( algemene(
voorwaarden(en(deze(acceptatie(door(Folmar(is(ontvangen.(
2.4( De( overeenkomst( tussen( Folmar( en( opdrachtgever( wordt( aangegaan( voor( onbepaalde(
tijd,(tenzij(uit(de(aard(van(de(overeenkomst(anders(voortvloeit(of(indien(partijen(uitdrukkelijk(en(
schriftelijk(anders(overeenkomen.(
2.5( Is( voor( de( uitvoering( van( bepaalde(werkzaamheden( of( voor( de( levering( van( bepaalde(
zaken( een( termijn( overeengekomen( of( opgegeven,( dan( is( dit( nimmer( een( fatale( termijn.( Bij(
overschrijding(van(een(termijn(dient(de(opdrachtgever(Folmar(derhalve(schriftelijk(in(gebreke(te(
stellen.(Folmar(dient(daarbij(een(redelijke( termijn( te(worden(geboden(om(alsnog(uitvoering( te(
geven(aan(de(overeenkomst.(
2.6( Folmar( heeft( het( recht( bepaalde( werkzaamheden( te( laten( verrichten( door( derden.( De(
toepasselijkheid(van(artikel(7:404,(7:407(lid(2(en(7:409(BW(wordt(uitdrukkelijk(uitgesloten.(
2.7( De( opdrachtgever(draagt( er( zorg( voor(dat( alle( gegevens,(waarvan(Folmar( aangeeft( dat(
deze(noodzakelijk(zijn(of(waarvan(de(opdrachtgever(redelijkerwijs(behoort(te(begrijpen(dat(deze(
noodzakelijk(zijn(voor(het(uitvoeren(van(de(overeenkomst,(tijdig(aan(Folmar(worden(verstrekt.(
Indien(de(voor(de(uitvoering(van(de(overeenkomst(benodigde(gegevens(niet( tijdig(aan(Folmar(



zijn(verstrekt,(heeft(Folmar(het(recht(de(uitvoering(van(de(overeenkomst(op(te(schorten(en(/(of(
de(uit(de(vertraging(voortvloeiende(extra(kosten(volgens(de(alsdan(gebruikelijke(tarieven(aan(de(
opdrachtgever(in(rekening(te(brengen.(De(uitvoeringstermijn(vangt(niet(eerder(aan(dan(nadat(de(
opdrachtgever(de(gegevens(aan(Folmar(ter(beschikking(heeft(gesteld(
2.8(((((((( De( overeenkomst( van( opdracht( kan( door( beide( partijen( tussentijds(worden( beëindigd(
door( opzegging(met( inachtneming( een( opzegtermijn( van( 1(maand.( Opgezegd( dient( te(worden(
tegen(de(eerste(van(de(maand.(
2.9( ( ( ( ( ( ( ( Indien( de( overeenkomst( wordt( ontbonden( zijn( de( vorderingen( van( Folmar( op( de(
opdrachtgever( onmiddellijk( opeisbaar.( Indien( Folmar( de( nakoming( van( de( verplichtingen(
opschort,(behoudt(hij(zijn(aanspraken(uit(de(wet(en(overeenkomst.(
In(het(geval(van(ontbinding(is(Folmar(op(generlei(wijze(gehouden(tot(vergoeding(van(schade(en(
kosten(daardoor(ontstaan.(
2.10( (In(geval(van(liquidatie,(van((aanvrage(van)(surséance(van(betaling(of( faillissement,(van(
beslaglegging( X( indien( en( voor( zover( het( beslag( niet( binnen( drie(maanden( is( opgeheven( X( ten(
laste( van( de( opdrachtgever,( van( schuldsanering( of( een( andere( omstandigheid( waardoor( de(
opdrachtgever(niet(langer(vrijelijk(over(zijn(vermogen(kan(beschikken,(staat(het(Folmar(vrij(om(
de(overeenkomst(terstond(en(met(directe(ingang(op(te(zeggen(danwel(de(order(of(overeenkomst(
te( annuleren,( zonder( enige( verplichting( zijnerzijds( tot( betaling( van( enige( schadevergoeding(of(
schadeloosstelling.( De( vorderingen( van( Folmar( op( de( opdrachtgever( zijn( in( dat( geval(
onmiddellijk(opeisbaar.(
'
Artikel'3'–'Betaling'
3.1( Betaling( dient( steeds( te( geschieden( binnen( 14( dagen( na( factuurdatum,( op( een( door(
Folmar( aan( te( geven( wijze( in( de( valuta( waarin( is( gefactureerd.( Folmar( heeft( het( recht( om(
periodiek(te(factureren.(
3.2( Indien(later(wordt(betaald(dan(de(aangegeven(termijn(van(14(dagen,(is(de(opdrachtgever(
van(rechtswege(in(verzuim.((
3.3( Indien( opdrachtgever( in( verzuim( is( in( welke( nakoming( van( verplichtingen( dan( ook(
jegens( Folmar,( komen( alle( incassokosten( voor( rekening( van( de( opdrachtgever.( Daarnaast(
worden(de(eventueel(gemaakte(gerechtelijke(en(executiekosten(verhaald(op(de(opdrachtgever.(
De(opdrachtgever(is(over(de(verschuldigde(incassokosten(eveneens(rente(verschuldigd.(
3.4( Opdrachtgever( is( de( wettelijke( rente( verschuldigd( over( alle( bedragen( die( Folmar( te(
vorderen(heeft(van(opdrachtgever(vanaf(het(moment(dat(de(opdrachtgever(in(verzuim(is(tot(het(
moment(van(voldoening(van(het(volledig(verschuldigde(bedrag.(
(
Artikel'4':'Aansprakelijkheid'
4.1( Indien( Folmar( aansprakelijk( mocht( zijn,( dan( is( deze( aansprakelijkheid( beperkt( tot(
hetgeen(in(deze(bepaling(is(geregeld.(
4.2( Folmar( heeft( door( het( aanvaarden( van( de( overeenkomst( een( inspanningsverbintenis(
jegens(opdrachtgever.(
4.3( Folmar( is( niet( aansprakelijk( voor( schade,( van( welke( aard( dan( ook,( ontstaan( doordat(
Folmar(is(uitgegaan(van(door(of(namens(de(opdrachtgever(verstrekte(onjuiste(informatie(en/of(
ondeugdelijke(materialen.(
4.4( Folmar(aanvaardt(geen(enkele(aansprakelijkheid(jegens(anderen(dan(opdrachtgever,(en(
wordt( door( de( opdrachtgever( vrijgesproken( voor( de( financiële( gevolgen( van( eventuele(
aanpraken(van(derden.(
4.5( Indien( Folmar( aansprakelijk( mocht( zijn( voor( enigerlei( schade,( dan( is( de(
aansprakelijkheid(van(Folmar(beperkt(tot(het(voor(de(uitvoering(der(opdracht(overeengekomen(
honorarium,(althans(tot(het(gedeelte(waarop(de(aansprakelijkheid(betrekking(heeft.(
4.6( De( aansprakelijkheid( van( Folmar( is( in( ieder( geval( steeds( beperkt( tot( het( bedrag( der(
uitkering(van(zijn(verzekeraar(in(voorkomend(geval.(
4.7( Folmar(is(uitsluitend(aansprakelijk(voor(directe(schade.(Folmar(is(nimmer(aansprakelijk(
voor(indirecte(schade,(daaronder(begrepen(gevolgschade,(gederfde(winst,(gemiste(besparingen(
en(schade(door(bedrijfsstagnatie.(



4.8( Iedere(aanspraak(op(Folmar(vervalt(na(het(verstrijken(van(1( jaar(vanaf(de(dag(waarop(
opdrachtgever(bekend(of(bekend(kon(zijn(met(de(schade(waarop(opdrachtgever(zijn(aanspraken(
jegens(Folmar(baseert.(

Artikel'5:'Overmacht'
5.1( Folmar(is(niet(gehouden(tot(het(nakomen(van(enige(verplichting(jegens(de(opdrachtgever(
indien(Folmar(daartoe(gehinderd(wordt(als(gevolg(van(een(omstandigheid(die(niet( te(wijten( is(
aan( schuld,( en( noch( krachtens( de( wet,( een( rechtshandeling( of( in( het( verkeer( geldende(
opvattingen(voor(zijn(rekening(komt.(
5.2( Voorzover( Folmar( ten( tijde( van( het( intreden( van( overmacht( zijn( verplichtingen( uit( de(
overeenkomst(inmiddels(gedeeltelijk(is(nagekomen(of(deze(zal(nakomen,(en(aan(het(nagekomen(
respectievelijk(na(te(komen(gedeelte(zelfstandige(waarde(toekomt,(is(Folmar(gerechtigd(om(het(
reeds( nagekomen( respectievelijke( na( te( komen( gedeelte( seperaat( te( factureren.( De(
opdrachtgever(is(gehouden(deze(factuur(te(voldoen(als(ware(er(sprake(is(van(een(afzonderlijke(
overeenkomst.(

Artikel'6':'Overname'personeel'verboden'
Het(is(opdrachtgever(verboden(een(of(meer(personeelsleden(van(Folmar(in(dienst(te(nemen(dan(
wel(anderszins(gebruik(te(maken(van(hun(diensten(gedurende(de(periode(van(de(overeenkomst(
alsmede( tot( 12( maanden( na( afloop( daarvan( op( straffe( van( betaling( aan( Folmar( van( een(
vergoeding(van(4000,X(,(onverminderd(het(recht(van(Folmar(om(nakoming(te(vorderen.(

Artikel'7':'Geschillen'
In( geval( van( geval( van( geschillen( die( voortkomen( uit( deze( overeenkomst,( zullen( partijen(
proberen(deze( in(eerste( instantie(samen(op( te( lossen(en(dan(overgaan(op(hulp(van(mediation.(
Blijkt( het( onmogelijk( het( geschil( op( te( lossen( met( behulp( van( mediation,( dan( zal( het( geschil(
worden(beslecht(door(de(bevoegde(rechter.(

Artikel'8':'Toepasselijk'recht'
Op(elke(opdracht(tussen(Folmar(en(opdrachtgever(is(het(Nederlands(recht(van(toepassing.(

Artikel'9':'Wijzigingen'
Deze( voorwaarden( zijn( gedeponeerd( bij( de( Kamer( van( Koophandel( waar( Folmar( staat(
ingeschreven.(De(laatst(gedeponeerde(versie(c.q.(de(versie(zoals(die(gold(op(het(moment(dat(de(
opdracht(tot(stand(kwam,(is(altijd(de(geldende(versie.(

(

(


