Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
Artikel 1 – Definities
1.1

Onderstaande aanduidingen worden voor de toepassing van deze algemene verkoop- en
leveringsvoorwaarden als volgt gedefinieerd:
- “AVLV”: de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden;
- “Piet Gas”: Pe.Jo. de Graauw V.O.F., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
17137092, handelend onder de naam Piet Gas;
- “de klant”: wederpartij van Piet Gas;
- “Partijen”: Piet Gas en de klant;
- “Overeenkomst”: iedere overeenkomst met Piet Gas in het kader van de uitoefening van zijn (haar)
beroep of bedrijf;
- “Emballage”: verpakkingsmateriaal, zoals flessen, cilinders, palletpakketten of pallets, voor het
vervoeren en opslaan van gassen;
- “Producten”: verkochte en verkoopbare producten welke ook door Piet Gas in haar assortiment
gevoerd worden en/of ter koop worden aangeboden doch niet direct aan gas gerelateerd zijn;
- “Gas”: propaan, butaan of mengsels van deze beide LPG (UN1965) producten.

1.2

In alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Piet Gas wordt verstaan onder “nm3”: de hoeveelheid
gas die gemeten bij 15°C en 0,981 bar een volume inneemt van een kubieke meter.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1

Deze AVLV zijn van toepassing op alle offertes van Piet Gas, alle Overeenkomsten, alsmede alle daarop

2.2

voortbouwende of daaruit voortvloeiende verbintenissen, van welke aard dan ook.
Indien door de klant algemene voorwaarden worden gehanteerd die op de Overeenkomst van toepassing
zouden kunnen zijn, prevaleren deze AVLV, ook indien de voorwaarden van de klant een (soortgelijke)
prevalentiebepaling bevatten. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde
dat de AVLV van toepassing zijn. Een verwijzing door de klant naar eigen voorwaarden wordt door Piet

2.3

Gas uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Van deze AVLV (en dus ook van het bepaalde in 2.1 en 2.2) kan slechts bij schriftelijke, door Partijen

2.4

getekende overeenkomst worden afgeweken. Indien in een dergelijk geval op één of meer punten van
deze AVLV wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen van de AVLV onverkort van kracht.
Deze AVLV komen in de plaats van eventueel eerder geldende en/of gedeponeerde algemene
voorwaarden en/of tussen Partijen gebruikelijke condities. Wanneer deze AVLV worden gewijzigd, maakt
de gewijzigde versie na toezending deel uit van elke tussen Partijen bestaande overeenkomst, tenzij de
klant binnen zeven dagen na ontvangst van de gewijzigde versie Piet Gas schriftelijk te kennen geeft niet

2.5

met de gewijzigde versie akkoord te gaan.
De eventuele (ver)nietig(baar)heid van een deel van de Overeenkomst en/of deze AVLV laat de geldigheid
van het overige deel van de Overeenkomst en/of deze AVLV onverlet. In plaats van het (ver)nietig(d)e deel
geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen

2.6

Partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de (ver)nietig(baar)heid gekend zouden hebben.
De opschriften (‘kopjes’) boven de onderscheiden bepalingen van deze AVLV zijn uitsluitend toegevoegd
om reden van overzichtelijkheid en hebben geen betekenis voor de interpretatie daarvan.

Artikel 3 – Totstandkoming en (wijziging van) inhoud van Overeenkomst
3.1
Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Elke aanbieding en offerte is gebaseerd op de

3.2

uitvoering van de Overeenkomst onder normale omstandigheden en tijdens normale werkuren, tenzij
uitdrukkelijk anderszins is bepaald tussen Partijen.
Een Overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door de klant van een van Piet Gas afkomstige
offerte, dan wel door de aanvaarding door Piet Gas van een verzoek tot het aangaan van een
Overeenkomst.

3.3

Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door de klant goedgekeurde

3.4

tekeningen, modellen, specificaties, keuringsvoorschriften, en dergelijke, maken deze deel uit van de
Overeenkomst.
De klant is aansprakelijk voor alle schade indien de door hem verstrekte gegevens onjuistheden of

3.5

onduidelijkheden bevatten en hij Piet Gas hier niet onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte heeft gesteld.
Op eventuele wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst is het bepaalde in 3.1 en 3.2 van

3.6

overeenkomstige toepassing.
De werking van artikel 7:404 BW - over persoonlijke uitvoering van een overeenkomst van opdracht - en
artikel 7:407 lid 2 BW - over hoofdelijke aansprakelijkheid in geval van meerdere opdrachtnemers - wordt
uitgesloten.

Artikel 4 – Aflevering en (op)leveringstermijn
4.1
De aflevering geschiedt af fabriek of af magazijn van Piet Gas.
4.2

Een door Piet Gas opgegeven of met Piet Gas overeengekomen (op)leveringstermijn is geen fatale
termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige (op)levering dient Piet Gas

4.3
4.4

derhalve in gebreke te worden gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij Piet Gas een redelijke
termijn voor de nakoming wordt gesteld.
De door de klant ondertekende afleveringsbon geldt als voldoende bewijs van aflevering.
Restgassen in door Piet Gas van de klant terugontvangen emballage worden niet vergoed.

4.5

Piet Gas is gerechtigd voor elke aflevering de klant een afleveringstoeslag en/of veiligheidstoeslag in

4.6

rekening te brengen.
De klant is gehouden zich ervan te vergewissen dat de afgeleverde of af te leveren gassen en/of

4.7

Producten geschikt zijn voor het doel waarvoor de klant deze wenst te gebruiken.
Leveringen geschieden op afroep, tenzij anders met de klant afgesproken. Piet Gas is gerechtigd meer of
minder dan de afgeroepen hoeveelheid af te leveren, indien zulks haar uit distributie- of
vervoersoverwegingen gewenst voorkomt.

Artikel 5 – Emballage
5.1
De emballage is eigendom van Piet Gas en wordt aan de klant verhuurd of tijdelijk ter
beschikking gesteld tegen betaling van een bruikleen/waarborgsom of statiegeld. Statiegeld en
bruikleen/waarborgsom worden slechts aan de klant gecrediteerd indien de klant een authentiek, op
correcte naam staand, bewijs van betaling kan overleggen en indien ingeleverde emballage zich in goede
staat, en binnen de geldige keuringsdata bevindt. Het is de klant niet toegestaan aan Piet Gas

5.2

toebehorende emballage te verkopen, te vervreemden of te bezwaren, dan wel aan een derde op enigerlei
wijze ten gebruiken te geven.
De klant is voor elke dag dat hij aan Piet Gas toebehorende emballage huurt een huurprijs
verschuldigd. De dag van aflevering en de dag van teruggave van de emballage worden daarbij elk

5.3

beschouwd als een gehele dag.
De toepasselijke huurprijzen, bruikleen/waarborgsommen en/of statiegeld worden op de aan de klant

5.4

te verzenden offertes en/of facturen vermeld.
In geval van verlies, beschadiging, diefstal of vernietiging van emballage bij de klant, is deze verplicht
tot vergoeding van de daardoor door Piet Gas geleden schade. Voor een fles/cilinder en een
flessenbak/palletpakket exclusief flessen/cilinders zijn dat bedragen van respectievelijk € 140,00 en €

5.5

750,00, onverminderd het recht van Piet Gas op vergoeding van de werkelijke schade, indien deze
voornoemde bedragen overtreft.
Kosten van vervoer van emballage van een vulstation of fabriek van Piet Gas naar de klant en

5.6
5.7

omgekeerd zijn voor rekening van de klant.
Bij terugzending van emballage is de klant gehouden een vervoeradres mee te zenden.
Kosten en/of schade door niet voor de herkeurdatum aan Piet Gas teruggegeven emballage zijn voor
rekening van de klant. Inclusief eventuele verschrotings- en/of milieukosten.

Artikel 6 – Vullen van emballage
6.1

Het vullen van aan Piet Gas toebehorende emballage is zonder schriftelijke toestemming van

6.2

Piet Gas niet toegestaan.
Het ter vulling aanbieden van aan de klant toebehorende emballage houdt de toestemming doch niet
de verplichting voor Piet Gas in deze voor rekening van de klant te keuren en daaraan eventuele
noodzakelijke reparaties te verrichten. De toestand waarin zodanige aangeboden emballage zich bevindt
valt onder de verantwoordelijkheid van de klant. Piet Gas heeft het recht voor rekening van de klant aan

6.3

de klant toebehorende, afgekeurde emballage die Piet Gas voor hem houdt te verschroten, indien deze
redelijkerwijze niet of slechts tegen hoge kosten valt te repareren.
Piet Gas is niet gehouden tot het vullen van aan de klant toebehorende emballage die niet
voldoet aan de rechtens geldende voorschriften of in geval de klant het nummer van de emballage en/of

6.4

de laatste (her)keurdatum niet aan Piet Gas heeft bekend gemaakt op een ‘eigendomstransportbon’.
Piet Gas is gerechtigd voor het vullen van emballage een vul- en/of behandelingstoeslag aan de klant in
rekening te brengen.

Artikel 7 – Veiligheid
7.1
De klant is gehouden alle benodigde veiligheidsmaatregelen te nemen met betrekking tot door Piet Gas
afgeleverde Gassen en Producten. De klant zal mitsdien mede kennis nemen van de juiste
veiligheidsinformatiebladen met betrekking tot af te nemen of afgeleverde Gassen. De klant draagt
bovendien zorg dat de in deze bladen vermelde informatie ter hand wordt gesteld aan de directe of
indirecte feitelijke gebruiker(s).
Artikel 8 – Uitvoering van Overeenkomst door derden
8.1

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, heeft Piet Gas te allen tijde het recht de Overeenkomst geheel
of gedeeltelijk door een derde of derden te laten uitvoeren, in welk geval deze AVLV ook ten aanzien van
bedoelde derde(n) van kracht zullen zijn. Daartoe dient Piet Gas te bewerkstelligen dat de toepasselijkheid
van deze AVLV door deze derde(n) wordt aanvaard.

Artikel 9 – Annulering van Overeenkomst door de klant
9.1

De klant mag een gegeven Overeenkomst niet annuleren. Indien de klant een Overeenkomst desondanks
geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze Overeenkomst
redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Piet Gas en de omzetderving door Piet Gas, te
vermeerderen met BTW, aan Piet Gas te vergoeden.

Artikel 10 – Installatie-, onderhouds-, reparatie- en overige werkzaamheden
10.1
10.2

Piet Gas zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en wetenschap verrichten.
In geval (tevens) installatie-, onderhouds-, keurings- of reparatiewerkzaamheden door Piet Gas worden
verricht, dan zijn de bepalingen van deze AVLV overeenkomstig van toepassing.

Artikel 11 – Reclames, garantie en verval van rechten van de klant
11.1 Indien de Overeenkomst (mede) de ter beschikkingstelling van Producten en/of Gas omvat, dient de klant
ter zake eventueel waarneembare gebreken terstond bij Piet Gas te reclameren en zulks nadien omgaand
schriftelijk aan Piet Gas te bevestigen, bij gebreke waarvan eventuele gebreken bij terugneming door Piet
Gas geacht worden te zijn ontstaan gedurende de tijd van de ter beschikkingstelling aan de klant.
11.2 Reclames ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst dienen met bekwame spoed schriftelijk en
deugdelijk gemotiveerd doch uiterlijk binnen acht (8) dagen na het einde van de uitvoering van de
Overeenkomst bij Piet Gas te worden ingediend, bij gebreke waarvan de klant wordt geacht de
Overeenkomst te hebben goedgekeurd. Indien de klant reclameert is hij verplicht Piet Gas in de
gelegenheid te stellen een inspectie te laten uitvoeren. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke
aanspraak van de klant op Piet Gas. Rechtsvorderingen dienen binnen één (1) jaar na de tijdige reclame
op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

11.3

De administratie van Piet Gas is doorslaggevend met betrekking tot de bepaling van de hoeveelheid door

11.4

de klant van Piet Gas afgenomen Gas, alsmede de hoeveelheid aan Piet Gas toebehorende emballage
die de klant onder zich heeft, behoudens door de klant te leveren tegenbewijs.
Reclames ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst schort de betalingsverplichting van de klant

11.5

ten aanzien van die of andere Overeenkomsten niet op.
De klant dient eventuele onjuistheden in facturen van Piet Gas binnen acht (8) dagen na de factuurdatum
schriftelijk aan Piet Gas mede te delen, bij gebreke waarvan de klant geacht wordt de factuur te hebben

11.6

goedgekeurd.
Na constatering van een tekortkoming is de klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of

11.7

beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.
Voor een goede uitvoering van enige Overeenkomst, waarbij de geleverde Gassen en apparatuur zullen

11.8

voldoen aan de daaraan normaliter te stellen eisen, staat Piet Gas in.
Gebreken ontstaan door overschrijding van de daarvoor geldende keuringstermijn en de normaal

11.9

geldende perioden van houdbaarheid en onoordeelkundige behandeling blijven buiten de garantie.
De garantie strekt zich in geen geval verder uit dan tot het gratis leveren van nieuwe goederen.

11.10 Voor artikelen met fabrieks- of importeursgarantie gelden de door die fabrikant/importeur gestelde
garantiebepalingen. Geeft de fabrikant/importeur geen garantie, dan wordt door Piet Gas eveneens geen
garantie verstrekt.
11.11 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, zowel financieel als
anderszins, die voor hem uit de met Piet Gas gesloten Overeenkomst of uit een daarmee samenhangende
overeenkomst voortvloeit, is Piet Gas met betrekking tot géén van deze Overeenkomsten tot enige
garantie – hoe ook genaamd – gehouden. Indien de klant zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring
van Piet Gas tot wijzigingen, demontage, reparatie of andere werkzaamheden overgaat of doet overgaan,
vervalt elke aanspraak uit hoofde van de afgegeven garantie.
11.12 Het beweerdelijke niet-nakoming door Piet Gas van zijn garantieverplichtingen ontslaat de klant niet van
de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met Piet Gas gesloten Overeenkomst.
Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud
12.1 Piet Gas behoudt zich de eigendom van alle geleverde en te leveren Producten voor, totdat al haar
vorderingen ter zake van alle geleverde en te leveren producten geheel door de klant zijn voldaan,
waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer
12.2

Overeenkomsten.
Indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Piet Gas gerechtigd de haar
toebehorende Producten op kosten van de klant te demonteren en/of terug te halen c.q. terug te laten
halen van de plaats waar zij zich bevinden. De klant geeft nu reeds onvoorwaardelijke en niet herroepbare

12.3

toestemming aan Piet Gas of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de
eigendommen van Piet Gas zich bevinden en die zaken terug te nemen.
Alle intellectuele eigendomsrechten welke ten aanzien van de (vervaardiging van de) door Piet Gas
verstrekte offertes, aanbiedingen en overeenkomsten en daarin opgenomen afbeeldingen, ontwerpen,
tekeningen, schetsen, modellen e.d. en de door Piet Gas te leveren goederen en Producten kunnen
worden uitgeoefend, blijven bij Piet Gas berusten. Voor zover voor het vestigen van deze rechten enige

12.4

handeling van de klant is vereist, verplicht de klant zich onvoorwaardelijk hieraan zijn medewerking te
verlenen.
De nog niet betaalde Producten en alle Producten waar het eigendomsvoorbehoud van Piet Gas op rust
zijn niet vatbaar om te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. De klant is verplicht de onder

12.5

eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom
van Piet Gas te bewaren.
Stukken genoemd in dit artikel blijven eigendom van Piet Gas, ook al zijn daarvoor kosten in rekening
gebracht, en mogen zonder schriftelijke toestemming van Piet Gas noch geheel, noch gedeeltelijk door de
klant of derde(n) worden gekopieerd, vermenigvuldigd, aan derden ter hand gesteld worden of ter inzage
worden gegeven. De vernoemde stukken dienen op verzoek onmiddellijk te worden teruggezonden.

12.6

De klant is verplicht de Producten voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-,
ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekering
op eerste aanzegging ter inzage te geven aan Piet Gas. Alle aanspraken van de klant op de verzekeraars
uit hoofde van voornoemde verzekeringen zullen, zodra Piet Gas te kennen heeft dit te wensen, door de
klant aan Piet Gas worden verpand tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Piet Gas jegens de

12.7

klant.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten

12.8

daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Piet Gas zo snel als redelijkerwijs verwacht
mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
Indien door Piet Gas Producten worden teruggenomen onder de werking van dit artikel, dan zal de waarde
van deze Producten in mindering worden gebracht op de openstaande factuurbedragen die door de klant
moeten worden voldaan. Piet Gas heeft het recht de waarde van de Producten te bepalen op het moment
van terugname en neemt daarbij de waarde in het economische verkeer van dat moment als uitgangspunt.

Artikel 13 – Meerwerk
13.1

Op Piet Gas is gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming meerwerk uit te voeren en
in rekening te brengen, mits de vermeerdering van de prijs van het werk niet meer dan vijf procent

13.2

bedraagt.
Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Piet Gas in overleg, al dan niet schriftelijk
vastgelegd, met de klant tijdens de uitvoering van de Overeenkomst boven de in het contract of de
opdrachtbevestiging vastgestelde hoeveelheden en/of soorten (te verwerken) materialen wordt afgeleverd

13.3

en/of aangebracht, dan wel boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde
werkzaamheden gepresteerd. Het meerwerk wordt de klant afzonderlijk in rekening gebracht.
Niet tegenstaande artikel 14.1, zal Piet Gas op verzoek van de klant meerwerk uitvoeren nadat de klant en
Piet Gas schriftelijke overeenstemming hebben bereikt over de omvang van de werkzaamheden en de
prijs van dit meerwerk, tenzij Piet Gas op redelijke gronden de uitvoering hiervan afraadt.

Artikel 14 – Kostenverhogende omstandigheden
14.1 In geval kostenverhogende omstandigheden zich voordoen met betrekking tot het werk na totstandkoming
van de Overeenkomst, zonder dat zulks Piet Gas kan worden toegerekend en Piet Gas bij de prijsbepaling
met de mogelijkheid dat deze omstandigheden zich zouden voordoen geen rekening heeft behoeven te
houden, is Piet Gas gerechtigd de overeengekomen prijs aan de kostenverhoging aan te passen.
Artikel 15 – Opschorten, beëindiging van de Overeenkomst
15.1 Piet Gas is bevoegd naar keuze de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten
of de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant (zonder dat Piet Gas gehouden zal
zijn tot enige schadevergoeding en onverminderd zijn eventuele verder toekomende rechten daaronder
begrepen het recht op volledige schadevergoeding) ingeval van:
a)
b)

surseance van betaling of faillietverklaring van de klant of een aanvraag daartoe;
gedeeltelijke of gehele verkoop of beëindiging van de onderneming van de klant;

c)

beslag op bedrijfsmiddelen van de klant of objecten bestemd voor de uitvoering van de
Overeenkomst;

d)

enig tekortschieten van de klant in de nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst en/of
deze AVLV; en

e)

niet tijdige betaling door de klant zoals omschreven in artikel 17 van deze AVLV.

Artikel 16 – Vergoeding
16.1 Piet Gas stelt voor iedere Overeenkomst afzonderlijk een vergoeding vast. De vergoeding geldt af
fabriek/magazijn en is exclusief BTW, exclusief vracht en exclusief bijdrage depotkosten. Deze vergoeding

is uitsluitend bedoeld als vergoeding voor de door Piet Gas ondernomen prestatie met inbegrip van de
16.2

normale daartoe behorende kosten.
Alle prijsopgaven door Piet Gas geschieden onder voorbehoud van prijswijzigingen.

16.3

De door Piet Gas opgegeven prijzen zijn mede gebaseerd op het geschat jaarverbruik van de klant, het
niveau van de bedrijfskosten van Piet Gas en de marktsituatie. Indien na de datum van totstandkoming
van de overeenkomst een van bovengenoemde factoren een wijziging ondergaat, dan is Piet Gas
gerechtigd de prijzen tussentijds hieraan aan te passen.

Artikel 17 – Betaling
17.1

Tenzij een andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen dient betaling (van de op de facturen
vermelde bedragen) binnen 8 dagen na factuurdatum in euro’s te geschieden ofwel à contant ten kantore

17.2
17.3

van Piet Gas ofwel op een door Piet Gas aan te wijzen bankrekening. Bij betaling per bank geldt als datum
van betaling de datum van ontvangst van de betaling.
Verrekening of inhouding op facturen, op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
Indien betaling niet of niet-volledig heeft plaatsgevonden binnen de in 17.1 bedoelde termijn, is de klant
van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag, volgende op het verstrijken van de betalingstermijn, is
de klant zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist, een rentevergoeding van 1,5% per
maand, gedeelte van de maand daaronder begrepen, over het openstaande bedrag aan Piet Gas
verschuldigd, onverminderd het recht op wettelijke (handels)rente. Gedeelten van een maand worden in

17.4

deze als een volle maand aangemerkt. In het geval van een te late betaling is Piet Gas bevoegd om de
werkzaamheden op te schorten.
Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn
voor rekening van de klant, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling

17.5

overtreffen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag,
met een minimum van € 500,00.
Piet Gas is te allen tijde gerechtigd van de klant betaling vooraf of genoegzame zekerheid voor het
nakomen van diens verplichtingen te verlangen. Indien de klant niet terstond aan een daartoe strekkend

17.6

verzoek van Piet Gas voldoet, is deze gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten c.q. af te breken.
In geval van faillissement van de klant is elke vordering van de Piet Gas terstond en ten
volle opeisbaar.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid
18.1 Buiten het bepaalde in artikel 11 heeft de klant geen enkele aanspraak op Piet Gas wegens gebreken in of
met betrekking tot de door Piet Gas geleverde of ter beschikking gestelde Producten ontstaan door welke
oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Piet Gas. De klant kan Piet Gas slechts

18.2

aansprakelijk houden voor directe schade die onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van een aan Piet Gas
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
Piet Gas is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen doch niet daartoe beperkt
bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen en/of stagnatieschade en niet voor
schade welke redelijkerwijs door de klant voorkomen en/of beperkt hadden kunnen worden. Voorwaarde
voor aansprakelijkheid is voorts dat de klant Piet Gas terstond na ontdekking van de tekortkoming hiervan

18.3

schriftelijk in kennis stelt en Piet Gas een redelijke termijn geeft om de tekortkoming te herstellen.
Schade aan Producten veroorzaakt door beschadiging of vernieling van de producten is voor rekening en

18.4

risico van de klant.
Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Piet Gas alsmede van haar
werknemers, bestuurders, hulppersonen en ondergeschikten is beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval onder de dekking van de door Piet Gas te sluiten verzekering wordt uitgekeerd.
Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht
plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de
Overeenkomst waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt, waarbij een reeks van gelijke

en/of onderlinge samenhangende, schadeveroorzakende gebeurtenissen hebben te gelden als één
18.5

gebeurtenis.
Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12

18.6

maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Piet
Gas aansprakelijk is, doch in ieder geval na vijf jaren na de datum van de laatste factuur.
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet dwingende wetsbepalingen, zoals die inzake

18.7

productenaansprakelijkheid.
De voorwaarden, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als vermeld in de onderhavige
algemene voorwaarden worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Piet

18.8

Gas en ieder ander die door Piet Gas in het kader van de totstandkoming en uitvoering van de
Overeenkomst wordt ingeschakeld dan wel gebruikt.
Indien en voor zover de klant enig aan de Overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is zij gehouden
eventuele schade onder die verzekering te vorderen en Piet Gas te vrijwaren voor verhaals-aanspraken

18.9

van de verzekeraar.
De klant is gehouden om Piet Gas te vrijwaren dan wel schadeloos te stellen in het kader van alle

aanspraken van derden in verband met of voortvloeiende uit de Overeenkomst.
18.10 De uit dit artikel voortvloeiende uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid en de daarmede
corresponderende verplichting van de klant tot vrijwaring zal ook gelden ten gunste van het personeel van
Piet Gas en de verdere hulppersonen, die al dan niet onder zijn directie bij de uitvoering van de
Overeenkomst betrokken zijn, alsmede voor eventueel door Piet Gas ingeschakelde adviseurs.
Artikel 19 – Overmacht
19.1 Indien Piet Gas door overmacht verhinderd is de Overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de

19.2

uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van
de schade, kosten of rente.
Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Piet Gas tijdelijk of blijvend niet in staat is
aan haar verplichtingen te voldoen, waaronder mede te verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme,
oproer, werkstakingen, brand, waterschade, belemmerde weersomstandigheden, overstroming,
verkeersbelemmeringen, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, wettelijke bepalingen, door Piet
Gas onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Piet Gas
afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door de Piet Gas

19.3

zijn ingeschakeld.
Indien sprake is van een overmachtssituatie is Piet Gas bevoegd de Overeenkomst voor het niet

19.4

uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder dat Piet Gas gehouden is tot
vergoeding van enige schade.
Indien Piet Gas bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichting kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het

19.5

leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen.
Piet Gas heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert, intreedt nadat Piet Gas haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 20 – Afwijkingen, inkoopvoorwaarden
20.1 Afwijkingen van deze AVLV dienen schriftelijk met Piet Gas te worden overeengekomen.
20.2

De toepasselijkheid van eventuele algemene (verkoop- en leverings)voorwaarden van de klant wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met Piet Gas wordt

overeengekomen.
20.3 De nietigheid of vernietigbaarheid in rechte van een of verscheidene van de bepalingen van deze AVLV laat
de toepasbaarheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 21 – Geschillen
21.1

Op alle verbintenissen tussen Partijen, alsmede de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van

21.2

toepassing.
Alle geschillen tussen Partijen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
Alvorens geschillen aan de voornoemde rechter zullen worden voorgelegd, zullen partijen in overleg
treden waarbij Partijen er naar zullen streven om een minnelijke oplossing te bereiken.

