ALGEMENE VOORWAARDEN NOBEL INTERIEUR & EXTERIEUR

Definities.
1. Nobel Interieur & Exterieur : gevestigd te Rotterdam onder KvK nr. 55734723. verder te benoemen als
"Nobel "
2. Klant : degene met wie Nobel een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Nobel en klant samen.
4 Consument : een klant die tevens een individu is en die als prive persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden.
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes,aanbiedingen,werkzaamheden,bestellingen,
overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Nobel.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij het uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en / of afwijkende algemene voorwaarden
van de klant of derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes.
1. Aanbiedingen en offertes van Nobel zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 14 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn
in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het
aanbod of de offerte.

Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Nobel zich het recht voor de offerte
of het aanbod als nog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken zonder dat de klant zich
hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Nobel slechts, nadat de klant deze schriftelijk of elektronisch
heeft bevestigd.

Prijzen
1. Alle prijzen die Nobel hanteert zijn in euro's, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals
administratiekosten, heffingen en reis -, verzend-of transportkosten, tenzij iutdrukkelijk anders vermeld of
anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Nobel hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar
zijn gemaakt, kan Nobel ten allen tijde wijzigen.
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Nobel vastgesteld op grond van de werkelijk
bestede/ geplande/gereserveerde uren.
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Nobel, geldend voor de periode waarin
hij de werkzaamheden verricht, pland of reserveerd tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

5. Indien partijen voor een dienstverlening door Nobel een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een
richtprijs, tenzij parijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs ,waarvan niet kan worden afgeweken,
zijn overeengekomen.
6. Nobel is gerechtigd om tot 10 % van de richtprijs af te wijken.
7. Nobel heeft het recht zijn prijzen jaarlijks te verhogen.
8. De klant heeft het recht de overeenkomst met Nobel op te zeggen indien deze niet akkoord gaat met de
prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn.
1. De klant moet de declaraties, factuur binnen 7 dagen na de factuurdatum aan Nobel betalen, tenzij parijen
hierover andere afspraken hebben gemaakt.
2.Nobel behoudt zich het recht voor om vooraf een levering afhankelijk te stellen van onmiddlijke betaling
danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten

Gevolgen niet tijdig betalen.
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is nobel gerechtigd een rente van 1% per
maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is.
2. Wanneer de klant niet tijdig betaald mag Nobel zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan ziijn
betalingsverplichting heeft voldaan.
3. Weigert een klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Nobel, dan is hij nog
steeds verplicht de afgesproken prijs aan Nobel te betalen.

Uitvoering van de overeenkomst.

1. Nobel voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uit.
2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg,binnen de overeengekomen termijn,
na een akkoord van de klant en na betaling van een eventueel voorschot.
3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Nobel tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de
overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Nobel tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de
overeenkomst komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en /of extra uren voor rekening van de klant.

Recht op ontbinding.
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Nobel toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien de aard of geringe betekenis, de
ontbinding niet rechtvaardigt.

Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen
zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Nobel.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid.

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan
tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval varvangen door een bepaling die het dichtst
in de buurt komt van wat Nobel bij het opstellen voor ogen had.
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