De Aquarium Man
Algemene voorwaarden van "De Aquarium Man, inrichting en onderhoud" te Amsterdam.

ALGEMEEN
1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan waar De Aquarium Man
(hierna: "DAM") bij betrokken is, zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.
2. Onder "wederpartij" wordt verstaan iedere (rechts)persoon die met DAM een
overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede zijn
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenaam(amen).
3. Onder "werkzaamheden" wordt in deze voorwaarden onder meer verstaan de met de
opdrachtgever overeengekomen door DAM uit te voeren activiteiten.
4. De inhoud van de werkzaamheden wordt door DAM vastgesteld, uiteraard waar nodig in
overleg met de wederpartij.
5. De wederpartij is gehouden DAM tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke
nodig zijn voor de correcte uitvoering en invulling van de werkzaamheden.
6. DAM behoudt zich het recht voor in geval van een overmachtssituatie, zoals ziekte,
stakingen of zeer slechte weersomstandigheden, de aanvangstijd of -datum van de
werkzaamheden te wijzigen. In geval van langdurige ziekte zal DAM zorgdragen voor
deskundige vervanging.
7. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever
wordt van de hand gewezen.
8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden
geregeld is, dan dient de situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene
voorwaarden.

TOTSTANDKOMING EN CONTRACTSDUUR
1. Alle aanbiedingen van DAM, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk
anders is vermeld.
2. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
3. Een overeenkomst met DAM komt eerst dan tot stand nadat de opdracht schriftelijk door
DAM is aanvaard of bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De
opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de
wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
4. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden DAM slechts indien
deze schriftelijk zijn bevestigd.

5. Alle aanbiedingen van DAM zijn geldig voor de periode van éen maand vanaf de datum
van opstelling of herziening.
6. De overeenkomst tussen DAM en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd,
tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
7. DAM zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen
van goed vakmanschap uitvoeren.
8. Indien DAM of door DAM ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
werkzaamheden verrichten op de locatie van de Opdrachtgever of een door de
Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door
die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
9. Opzegging van een lopende overeenkomst is mogelijk aan het einde van de
overeengekomen periode, met een opzegtermijn van minimaal 2 maanden.

BETALING
1. Ingeval van investeringen voor aquarium inrichting, vindt facturering en betaling
voorafgaand aan levering van goederen plaats, ter voorkoming van voor-financieringsrisico's
voor DAM.
2. Betaling van de overeengekomen prijs voor te leveren goederen en uit te voeren
werkzaamheden dient binnen 15 dagen na factuurdatum, doch in ieder geval 3 werkdagen
voor de aanvang van de werkzaamheden, plaats te vinden middels storting of overmaking op
een door DAM aan te wijzen bank- of girorekening.
De valutadag op de bank-/giroafschriften van DAM is ter zake bepalend en wordt derhalve
als betalingsdag aangemerkt.
3. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden
is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en vanaf de factuurdatum per
(gedeelte van een) maand een rente van 1% verschuldigd over het nog openstaande
bedrag.
4. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen alsdan voor rekening van
de wederpartij.

AANSPRAKELIJKHEID
1. Indien DAM op locatie schade veroorzaakt, beperkt de aansprakelijkheid zich tot directe
schade.
2. DAM is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DAM.

4. De Opdrachtgever vrijwaart DAM voor eventuele aanspraken van derden, die in verband
met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere
dan aan DAM toerekenbaar is.

INTELLECTUELE EIGENDOM EN TOEPASSELIJK RECHT
1. DAM behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de
Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. DAM heeft het recht de door de
uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere
doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de
Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij DAM partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen – uitsluitend in Amsterdam - nadat zij
zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
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