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ALGEMEEN 

Artikel 1 

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing op alle offertes,, aanvragen, mededelingen, storingsmeldingen, 
overeenkomsten tot koop en verkoop van gevelonderhouds-installaties of iets dergelijks onderhoudcontracten tot onderhoud aan gevelonderhoudsinstallaties in 
de ruimste zin des woords, de uitvoering en de oplevering daaronder begrepen, die door NGRE worden uitgebracht, gedaan of gesloten.  

2. Afwijkende voorwaarden kunnen slechts uitdrukkelijk schriftelijk en incidenteel met de directie van NGRE worden overeengekomen. 
3. In geval van strijd tussen deze Algemene Voorwaarden en overeenkomstige voorwaarden, waaronder begrepen eventuele inkoopvoorwaarden van de koper en 

Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever, zullen bij uitsluiting de Algemene Voorwaarden van NGRE van kracht zijn.  
 
AANBIEDING 

Artikel 2 

1. De aanbiedingen in welke vorm ook gedaan zijn geheel vrijblijvend. Zulks geldt ook voor de in publicaties van NGRE, waaronder begrepen drukwerken, 
opgenomen gegevens en prijzen. 

2. De door NGRE opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., en exclusief  verticaal transport, steigers en veiligheidsvoorzieningen tenzij het tegendeel is 
overeengekomen.  

3. De aanbieding is gebaseerd op door de koper/opdrachtgever verstrekte tekeningen en verdere gegevens. 
4. Alle in de aanbieding vermelde tijdsbepalingen zijn, behoudens door NGRE in acht te nemen regels van goede trouw en openbare orde, slechts als indicatief ten 

behoeve van NGRE gemaakt, en zijn voor de koper / opdrachtgever te beschouwen als indicatieve termijnen.  
 

TOTSTANDKOMING EN INHOUD DER OVEREENKOMST 

Artikel 3 

1. Een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van de directie van NGRE of door een daartoe bevoegd persoon werkzaam bij NGRE. 
Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts voor NGRE bindend indien de directie van NGRE of een daartoe 
bevoegd persoon werkzaam bij NGRE deze schriftelijk heeft bevestigd en koper/opdrachtgever niet binnen drie dagen hiertegen schriftelijk bezwaar heeft 
gemaakt. 

 
TEKENINGEN, BEREKENINGEN, ONTWERPEN E.D. 

Artikel 4 

1. NGRE behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten voor terzake van door haar verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen e.d. Zij blijven eigendom van NGRE, 
ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht.  

2. Voormelde bescheiden zullen zonder schriftelijke toestemming van NGRE noch gekopieerd, noch aan derden ter hand gesteld, ter inzage gegeven of bekend 
gemaakt mogen worden. Alle bescheiden dienen op eerste aanmaning te worden teruggegeven. Bij in gebreke blijven zal de nalatige een opeisbare boete van 
€ 100,-- per dag verbeuren, opeisbaar en te voldoen zonder dat een ingebrekestelling is vereist.  

 
LEVERINGSTERMIJN 

Artikel 5 

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt een overeengekomen leveringstermijn slechts bij benadering. NGRE is niet aansprakelijk voor afwijking van 
opgegeven leveringstermijnen, waarbij NGRE wel gehouden is de regels van de goede trouw in acht te nemen. De koper/opdrachtgever is bij afwijking van die 
leveringstermijnen verplicht het aangekochte c.q. aanbestede werk te accepteren. 

2. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de koper/opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming 
van enige voor hem uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting. 

 
UITVOERING DER WERKZAAMHEDEN 

Artikel 6 

1. Door NGRE wordt slechts aansprakelijkheid aanvaard en slechts verantwoordelijkheid gedragen voor de door haarzelf gemaakte ontwerpen, zodat NGRE 
derhalve nimmer aansprakelijk is voor gebreken aan de opstallen, gebouwd volgens ontwerpen van opdrachtgever of derden indien mocht blijken dat de door 
koper / opdrachtgever verstrekte gegevens niet geheel juist of onvolledig zijn geweest. Voorts wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de kwaliteit van de 
materialen, welke door NGRE zijn gebruikt op verlangen of aanwijzing van de opdrachtgever, noch voor de mogelijkheid van toepassing van die materialen.  

2. De koper/opdrachtgever verplicht zich ervoor zorg te dragen dat het door NGRE uit te voeren werk op de door deze aan te geven tijdstippen kan worden 
uitgevoerd.  

3. Bij aanvang van de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden zal worden gecontroleerd of alle bij de installatie(s) behorende documenten aanwezig zijn en 
voldoen aan de wettelijke gestelde vereisten.  

4. Onderhouds- en vervangingsmaterialen worden conform de geldende normen geleverd. De vervangingsmaterialen mogen ook van een aan het oorspronkelijk 
geleverde materiaal gelijkwaardig fabrikaat en type zijn. 

5. Artikel 10 is hier van overeenkomstige toepassing.  
 

RISICO 

Artikel 7 

1. In geval van een onderhoudscontract tot onderhoud aan gevelonderhoudsinstallaties is tijdens het uitvoeren van de onderhoudwerkzaamheden het risico voor 
de schade aan materialen en het gemonteerde voor rekening van opdrachtgever. 

2. In geval van een overeenkomst tot koop en verkoop van een gevelonderhoudsinstallatie is het risico voor door NGRE te leveren goederen voor de koper vanaf 
het moment dat de goederen zijn afgeleverd. De koper is aansprakelijk voor de schade die nadien geleden wordt. 

3. Bij de aflevering van de goederen heeft de koper/opdrachtgever zich te overtuigen van de staat, waarin de goederen zich bevinden. Indien dan blijkt dat er 
schade aan de goederen of materialen is, dient hij dit binnen 24 uur schriftelijk aan NGRE te melden.   

4. NGRE behoudt zich  eigendom van de materialen voor, ongeacht of deze reeds zijn verwerkt of niet, totdat de koper/ opdrachtgever aan al zijn verplichtingen, 
voortvloeiende uit de met NGRE gesloten overeenkomst heeft voldaan. 

 

BETALING 

Artikel 8 

1. Ingeval van een koopovereenkomst dient de betaling steeds zonder korting, opschorting, of schuldvergelijking te geschieden binnen 30 dagen na 
factuurdatum, ten kantore van NGRE of op een door haar aan te wijzen rekening in Nederland. NGRE behoudt zich het recht voor om slechts te leveren met 
inachtneming van een kortere betalingstermijn. NGRE is gerechtigd, indien zij zulks nodig acht, van koper/opdrachtgever aanvullende zekerheid voor de 
betaling van de overeengekomen prijs te verlangen.  

2. In geval van een onderhoudscontract tot onderhoud aan gevelonderhoudsinstallaties in de ruimste zin des woords, is het uit hoofde van deze 
onderhoudscontract tot onderhoud aan gevelonderhoudsinstallaties verschuldigde bedrag na uitvoering en facturiring verschuldigd. Na het uitvoeren van de 
overeenkomst wordt door NGRE een factuur voor het verschuldigde bedrag verstuurd. Deze factuur dient ineens en zonder korting, opschorting of 
schuldvergelijking te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum. 

3. Indien betaling niet plaatsvindt op de overeengekomen tijdstippen, zal door koper/opdrachtgever in elk geval over het niet betaalde bedrag vanaf de vervaldag 
verschuldigd zijn wegens renteverlies een minimum rentepercentage van 10% per jaar per dag te berekenen, berekend over het totale bedrag van de nog niet 
voldane factuur, welke vergoeding verschuldigd zal zijn zonder enige ingebrekestelling, onverminderd de rechten tot het instellen van enige andere vorderingen 
door de wet aan NGRE toegekend, en onverminderd het bepaalde in de overige bepalingen van deze overeenkomst.  
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TARIEVEN 

Artikel 9 

1. De met koper/opdrachtgever overeengekomen prijs is gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden binnen de openingstijden       

(08.00-17.00 uur). Voor werkzaamheden die buiten deze tijden worden uitgevoerd, zal een toeslag in rekening gebracht worden.  

2. De tarieven voor het verhelpen van storingen, het uitvoeren van reparaties en moderniseringen staan vermeld op de tarievenlijst van NGRE. Op verzoek zal 

deze tarievenlijst aan koper/opdrachtgever worden toegezonden. 

3. Kosten voor het verhelpen van storingen zullen alleen in rekening gebracht worden als de garantieperiode van de door NGRE geleverde installatie verstreken is. 

Indien er na de garantieperiode een onderhoudsovereenkomst is gesloten, gelden de specifieke daarbij overeengekomen tarieven en voorwaarden.  

4. Indien voor de schriftelijke opdracht een prijswijziging optreedt die het gevolg is van een algemene kostprijsindexering is NGRE gerechtigd de prijzen zonder 

voorafgaande kennisgeving aan te passen. NGRE zal deze prijsverhogingen zo spoedig mogelijk gespecificeerd ter kennis van de koper/opdrachtgever brengen. 

De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die van de hoofdsom.  

 

VERPLICHTINGEN KOPER/OPDRACHTGEVER 

Artikel 10 

1. Koper / opdrachtgever zorgt er voor dat de plaats van opstelling c.q. montage goed bereikbaar is voor montage c.q. onderhoud. 

2. Koper / opdrachtgever is tegenover NGRE volledig verantwoordelijk voor beschikbaarheid van juiste installaties en apparatuur, op het moment dat deze 

volgens NGRE nodig zijn. 

3. Koper / opdrachtgever is er tegenover NGRE verantwoordelijk en aansprakelijk voor dat alle noodzakelijke veiligheid- en andere voorzorgsmaatregelen zijn 

genomen en worden gehandhaafd. 

4. Koper / opdrachtgever is er tegenover NGRE verantwoordelijk voor dat de benodigde hulp- en bedrijfs- materialen tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter 

beschikking staan. 

5. Bij tijdverlies, veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan het in het eerste, tweede, derde en vierde lid van dit artikel gestelde voorwaarden, 

wordt een zodanig verlenging van de (op)levertijd toegestaan, als alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is. Eventuele hierdoor veroorzaakte 

wachturen voor het personeel van NGRE worden extra in rekening gebracht.  

6. Koper/opdrachtgever is verantwoordelijk voor periodieke inspecties van de door NGRE te installeren installaties. Met NGRE kan een (service) overeenkomst tot 

onderhoud aan gevelonderhoudsinstallaties worden gesloten, waarna NGRE zorg zal dragen voor deze periodieke inspecties en het verhelpen van eventuele 

gebreken.  

7. Tijdens eventueel overeengekomen inspecties door NGRE dient de beheerder/toezichthouder van de koper/opdrachtgever bereikbaar te zijn. Na ieder gebruik 

door derden dient de beheerder/toezichthouder van de koper / opdrachtgever de installaties op de aanwezigheid van eventuele gebreken te inspecteren, zulks 

in verband met het verhalen van mogelijke schade op derden. Eventuele gebreken, veroorzaakt door derden, dienen schriftelijk aan NGRE te worden gemeld.  

8. Koper / opdrachtgever draagt er zorg voor dat NGRE beschikking heeft over een eventueel benodigde sleutelset, zodat deskundigen van NGRE, bijvoorbeeld in 

geval van nood, zonder vertraging het dak, de installaties en/of de apparatuur kunnen bereiken. 

9. Koper / opdrachtgever draagt er zorg voor dat de medewerkers van NGRE gebruik kunnen maken van eventueel bij koper/opdrachtgever aanwezige was-, 

kleed-, toilet- en kantineruimte.  

10. Koper / opdrachtgever dient eventuele klachten over de nakoming door NGRE van haar verplichtingen schriftelijk per aangetekend schrijven aan NGRE kenbaar 

te maken. NGRE zal na ontvangst van het aangetekend schrijven de klacht in behandeling nemen.  

 

VERPLICHTINGEN NGRE 

Artikel 11 

1. NGRE verplicht zich: 

• zoveel mogelijk defecten en storingen te voorkomen; 

• de installatie(s) zo betrouwbaar mogelijk bedrijfszeker, veilig en doelmatig te laten functioneren; 

• de werkzaamheden door deskundig personeel te laten uitvoeren; 

• de juiste gereedschappen en materialen beschikbaar te hebben, zodat installaties, apparatuur, montage en eventueel onderhoud correct kunnen worden 

uitgevoerd; 

• de klant op de hoogte te brengen van geconstateerde gebreken; 

• deskundig advies uit te brengen; 

• inspecties en reparaties bij te houden in het bij de installatie, en (indien van toepassing) het bij het overeengekomen onderhoud behorende dossier; 

• alle voorschriften, waaronder veiligheidsvoorschriften, in acht te nemen die gelden bij c.q. zijn overeengekomen met koper/opdrachtgever; 

• de procedures van de VCA-richtlijnen (Veiligheid Certificaat Aannemers) te hanteren. Indien koper / opdrachtgever andere voorschriften hanteert, zullen 

de VCA-richtlijnen gelden boven de voorschriften van koper/opdrachtgever. 

2. Indien een onderhoudscontract tot onderhoud aan gevelonderhoudsinstallaties met NGRE is gesloten, zorgt NGRE er –in overleg met de door koper / 

opdrachtgever aangewezen beheerder/toezichthouder- voor dat de installatie(s) binnen de voorwaarden van de acceptatiegrenzen van de apparatuur wordt 

onderhouden en/of gerepareerd, e.e.a. zoals vastgelegd in de ontwerpvoorwaarden, meetwaarden, instellingen en regelgeving. 

3. NGRE zal in het kader van het eventueel overeengekomen onderhoud rapporteren c.q. adviseren omtrent eventueel benodigde aanpassingen en de uitgevoerde 

c.q. uit te voeren werkzaamheden, de conditie van de installatie(s) en de relevante wettelijke vereisten en regelgeving. Deze rapportage zal binnen twee 

weken na uitvoering van de werkzaamheden samen met een ondertekende werkbon per post aan opdrachtgever verzonden worden. Deze rapportage dient 

door opdrachtgever in het bij het overeengekomen onderhoud behorende dossier bewaard te worden. 
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OPSCHORTING EN ONTBINDING 

Artikel 12 

1. Indien de koper / opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de gesloten overeenkomst op hem rusten, 

zal NGRE koper / opdrachtgever per aangetekende brief in gebreke stellen. Binnen 30 dagen na verzending van de aangetekende brief dient koper / 

opdrachtgever de tekortkomingen te hebben hersteld, bij gebreke waarvan NGRE gerechtigd is, de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn 

op te schorten danwel te ontbinden.  

2. Indien koper / opdrachtgever na een eerste ingebrekestelling opnieuw in gebreke is, danwel in geval van geval van faillissement of surséance van betaling van 

koper / opdrachtgever of in geval van stillegging van het bedrijf van koper / opdrachtgever is NGRE gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een 

redelijke termijn op te schorten danwel te ontbinden zonder voorafgaande ingebrekestelling. 

3. e vordering terzake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst en de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst 

daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar. Indien een (service) overeenkomst tot onderhoud aan gevelonderhoudsinstallaties is gesloten zal (in geval van 

tussentijdse beëindiging door NGRE om redenen onder 1. of 2. van dit artikel genoemd) de gehele som van de lopende (service) overeenkomst tot onderhoud 

aan gevelonderhoudsinstallaties verschuldigd zijn door koper/opdrachtgever. 

 

KOSTEN 

Artikel 13 

1. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke die door NGRE moeten worden gemaakt om koper / opdrachtgever tot naleving van deze voorwaarden 

te dwingen, komen ten laste van koper / opdrachtgever te wiens aanzien deze kosten worden gemaakt. Onder de buitengerechtelijke incassokosten zijn onder 

meer begrepen alle kosten van sommatie en ingebrekestelling, waaronder dient te worden begrepen de over deze kosten eventueel verschuldigde BTW. De 

buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het door NGRE van koper / opdrachtgever te vorderen bedrag, zulks met een minimum van € 250,--. 

 

WERKZAAMHEDEN O.B.V. ONDERHOUDSCONTRAC  TOT ONDERHOUD AAN GEVELONDERHOUDSINSTALLATIES 

Artikel 14 

1. Indien door koper / opdrachtgever met NGRE een onderhoudscontract tot onderhoud aan gevelonderhoudsinstallaties is gesloten zal door NGRE een aantal 

werkzaamheden worden verricht, waaronder preventief en correctief onderhoud. Onder preventief onderhoud wordt verstaan het uitvoeren van 

werkzaamheden ter instandhouding van het optimaal, veilig en doelmatig functioneren van de installatie(s) teneinde de gebruikszekerheid te handhaven. 

Onder correctief onderhoud wordt verstaan de reparaties en vervangingen welke moeten worden uitgevoerd omdat de installaties bij gebreke daarvan niet 

meer naar behoren zal/zullen functioneren.  

2. De onderhoudswerkzaamheden zullen op afspraak uitgevoerd worden. Een gemaakte onderhoudsafspraak zal enkel in overleg met NGRE op een ander tijdstip 

kunnen worden uitgevoerd. Een gemaakte afspraak dient in geval van verhindering tenminste 24 uur van tevoren te worden geannuleerd, zoniet dan worden 

de gemaakte kosten in rekening gebracht. 

3. Een preventieve onderhoudsbeurt zal –tenzij anders overeengekomen- binnen de normale openingstijden (tussen 08.00 uur en 17.00 uur) worden verricht, en 

bestaat voor de hieronder genoemde producten minimaal uit de navolgende werkzaamheden: 

4. Correctieve onderhoudswerkzaamheden worden verdeeld in  

a) het opheffen van storingen; 

b) het uitvoeren van overig correctief onderhoud.  

5. Onder storing wordt verstaan een defect dat leidt tot het onderbreken van de vereiste functie van een installatie met mogelijke schadelijke gevolgen voor 

personen, milieu of bedrijfsvoering, waarbij het zelfs mogelijk is dat de installatie geheel of gedeeltelijk buiten werking is of moet worden gesteld. 

6. Indien de noodzakelijke netto werktijd voor het oplossen van een storing langer is dan acht uren of indien de materiaalkosten per storing hoger zijn dan 

€ 1000,-- exclusief BTW, danwel indien er sprake is van een omstandigheid als genoemd onder punt 8 van dit artikel, dan is er sprake van een reparatie die 

valt onder ‘overig correctief onderhoud’. E.e.a. echter met inachtneming van de bovengenoemde tijdsduur, materiaalkosten en voorrijdkosten.  

7. Indien de correctieve onderhoudswerkzaamheden (dreigen te) vallen onder ‘overige correctief onderhoud’ zal NGRE de koper / opdrachtgever informeren. Voor 

het uitvoeren van ‘overig correctief onderhoud’ is voorafgaand aan het uitvoeren daarvan een schriftelijke opdracht van de koper/opdrachtgever vereist. Deze 

werkzaamheden vallen derhalve buiten de in het kader van een (service) overeenkomst overeengekomen prijs/prijzen. De opdracht tot het uitvoeren van 

overig correctief onderhoud zal gebaseerd zijn op een offerte van NGRE.  

8. Storingen die zijn ontstaan door: 

- aantoonbaar ondeskundig gebruik; 

- vandalisme; 

- onderbreken of overspanning van de energietoevoer; 

- overmacht (zie artikel 16); 

 

zullen als ‘overig correctief onderhoud’ worden beschouwd, met dien verstande dat voor het ‘overig correctief onderhoud genoemd in dit lid van artikel geen 

aanspraak gemaakt kan worden op garantie. 

9. Voor installaties geleverd door derden geldt dat de oorspronkelijke fabrikant / leverancier ten alle tijden aansprakelijk blijft met betrekking tot productie- en 

fabricagefouten e.d. Ingeval van boven genoemde, dient voor uitvoering de opdrachtgever schriftelijk opdracht te geven en zal aan opdrachtgever worden 

gefactureerd, de opdrachtgever dient de eventuele kosten te verhalen bij de oorspronkelijke fabrikant / leverancier.  
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STORINGSMELDING EN RESPONSTIJD 

Artikel 15 

1. Storingen dienen zowel telefonisch als schriftelijk (per fax / mail) te worden gemeld aan NGRE. Indien een storingsmelding binnen openingstijden van NGRE 

(07.00 uur en 17.00 uur) binnenkomt, zal NGRE in urgente gevallen binnen vier uren na de storingsmelding ter plaatse zijn. De mate van urgentie zal bij 

telefonische melding door de storingsmonteur worden vastgesteld. Niet urgente storingen zullen in onderling overleg worden opgevolgd.  

 

OVERMACHT 

Artikel 16 

1. Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft NGRE, indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst (tijdig) uit te voeren het recht de 

uitvoering van de overeenkomst op te opschorten danwel geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter keuze van NGRE zonder dat NGRE tot enige 

schadevergoeding of anderszins gehouden is. Een en ander laat de verplichting van koper/opdrachtgever om het reeds geïnstalleerde/geleverde en de reeds 

gemaakte kosten te betalen onverlet.  

2. Onder overmacht wordt verstaan:  

• gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de ander, bestrijden gebruik makend van militaire 

machtsmiddelen. Onder gewapend conflict wordt mede verstaan het gewapend optreden van een vredesmacht van de Verenigde Naties. 

• burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van een zelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners 

van die staat betrokken is.  

• opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag. 

• binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, zich voordoende op verschillende plaatsen binnen een staat. 

• oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijk gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag; 

• muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld 

zijn. 

• weersinvloeden: aardbevingen, storm, blikseminslag, hagel, ernstige wateroverlast als gevolg van langdurige regen. 

• brand 

 

CONVERSIE 

Artikel 17  

1. Ingeval een of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig mochten worden verklaard of mochten worden vernietigd, of nietig blijken te zijn, blijft de 

overeenkomst voor het overige in stand.  

2. Ingeval zich het bepaalde in het vorige lid voordoet, zal voor de nietige bepaling(en) een bepaling(en) in de plaats treden die deze voor wat betreft inhoud, 

strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert, zonder aan nietigheid te lijden. 

 

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

Artikel 18 

1. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de met NGRE gesloten overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, danwel nadere 

overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Den Haag in Nederland, tenzij NGRE een andere 

rechter mocht adiëren. 

2. Op de met NGRE gesloten overeenkomsten is met inachtneming van deze voorwaarden Nederlands recht van toepassing. 


