Algemene voorwaarden Bonk Dienstverlening
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Bonk Dienstverlening (hierna genoemd als BD
in deze algemene voorwaarden):
Bonk Dienstverlening
Steenwijkerstraatweg 11
7942 HL Meppel
Opdrachtgever: de wederpartij van Bonk Dienstverlening
Artikel 2:
- Offertes gemaakt door BD zijn 30 dagen geldig.
- De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
- BD voert de in de offertes aangegeven werkzaamheden uit, eventueel meerwerk zal na overleg
uitgevoerd en apart gefactureerd worden.
- Na afzegging van een offerte-akkoord heeft BD het recht de gemaakte kosten te claimen bij de
opzeggende opdrachtgever.
Artikel 3:
- BD rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het
vestigingsadres.
Artikel 4:
- BD behoudt zich het recht bepaalde werkzaamheden, indien nodig, door derden uit te laten voeren.
- De opdrachtgever draagt er zorg voor alle informatie te verstrekken die betrekking hebben op de
door BD uit te voeren werkzaamheden; bijv. een asbest dakbeschot, zeer slecht te bereiken
werkplek, e.d.
- BD is niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit geen of onjuiste informatie van de
opdrachtgever.
- BD behoudt zich het recht werkzaamheden op te schorten door onvoorziene omstandigheden;
bijv. slecht weer, onjuiste informatie, e.d.
Artikel 5:
BD verlening is niet aansprakelijk voor het eventueel uitlopen van de werkzaamheden van BD,
waardoor derden hun werk niet volgens planning kunnen voortzetten.
Artikel 6:
- Indien de opdrachtgever zich niet aan de besproken en ondertekende verplichtingen houdt, kan BD
de werkzaamheden beëindigen/schadevergoeding vorderen.
- Indien de opdrachtgever zich niet aan de afgesproken betalingstermijnen houdt, kan BD de
werkzaamheden beëindigen/staken/schadevergoeding vorderen.
Artikel 7:
- Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na oplevering schriftelijk te
worden gemeld bij BD.
- Indien de klacht gegrond is, zal deze door BD z.s.m. opgelost worden.

Artikel 8:
- Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
- In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de
vorderingen van BD en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens BD onmiddellijk opeisbaar
zijn.
- Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle
verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open
staan, zelfs al vermeld de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 9:
- Indien de opdrachtgever in gebreke blijft van zijn betaling, wordt de vordering uit handen gegeven
aan een incassobureau. Ook de kosten hiervan zullen bij de opdrachtgever in rekening worden
gebracht.
Artikel 10:
- De aansprakelijkheid van BD is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
- Indien de verzekeraar niet uitkeert is de aansprakelijkheid van BD beperkt tot de factuurwaarde van
het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
- BD is nooit aansprakelijk voor schade ontstaan door derden.
- BD is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.
Artikel 11:
- Op elke overeenkomst tussen BD en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Bedrijfsgegevens:
Bonk Dienstverlening
Steenwijkerstraatweg 11
7942 HL Meppel
T. 06-12 969 339
E. info@bonkdienstverlening.nl
I. www.bonkdienstverlening.bl
K.v.K. 66030099
BTW nummer: NL 195042347B01
IBAN nummer: NL25 RABO 0309 9689 25

