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Algemene en bijzondere
Leveringsvoorwaarden MPE.

Postbus 528
6180 AA Elsloo
KvKnr.14080774
BTW nr:NL073802700.B01
Tel: 0464360207 / Fax:0464360397

LEVERINGSVOORWAARDEN.
1

PRIJZEN:
In Euro.
De prijzen zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende
normale werktijden.
1.3
Netto excl. B.T.W., gebaseerd op de thans geldende overheidsheffingen, lonen en
materiaalprijzen. Eventuele wijzigingen zullen verrekend worden.
1.4
Franco montage ter plaatse.
1.1
1.2

2
2.1

3

LEVERTIJD:
In nader overleg te bepalen.

TARIEVEN:
Voor het verrekenen van eventueel meerwerk gebaseerd op een normale werkweek
van 40 uren.
3.2
De volgende overwerkpercentages zijn van toepassing:
15% op de eerste twee uren op werkdagen.
30% de volgende uren op werkdagen en de uren op zaterdag.
60% de uren op zon- en feestdagen.
3.3
Extra toe te leveren materialen zullen verhoogd worden met 15% behandelingskosten.
3.4
Bestellingen van (extra) regelapparatuur voor een bedrag van € 200,00 of minder
worden belast met een orderkostentoeslag van € 15,00.

3.1

4

BETALINGSTERMIJNEN:
50% bij opdracht.
50 % Na uitvoering

5

GELDIGHEIDSDUUR:
De offerte is geldig tot maximaal 60 dagen na dagtekening.

6

LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMEEN:
Conform de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven.
MPE neemt geen verantwoordelijkheid voor garantie van de door de klant geleverde
onderdelen, of storingen die tengevolge van door de klant geleverde onderdelen en/of
aangesloten apparatuur ontstaan.
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ALGEMENE EN BIJZONDERE LEVERINGSVOORWAARDEN MEIJERS PROJECT
ENGINEERING.

1. Aanbieding en overeenkomst
1.1

1.2
1.3
1.4

2. Prijs en Betaling
2.1

2.2

2.3

2.4
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Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
overeenkomsten waarbij MPE goederen en/of diensten van welke aard ook aan de
cliënt levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze
voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn
slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders
aangegeven.
Verwijzing door de opdrachtgever naar de door haar gehanteerde voorwaarden
wordt door MPE uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien en voor zover de algemene voorwaarden afwijken van de bijzondere
voorwaarden, zijn de bijzondere voorwaarden van kracht.

2.5

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van
overheidswege worden opgelegd. Betalingen dienen inclusief BTW te geschieden.
Indien dat uit de factuur blijkt.
MPE is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door
middel van een schriftelijke kennisgeving aan cliënt aan te passen voor prestaties
die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen
worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van
deze kennisgeving ligt.
De prijzen en/of honoraria gelden slechts voor de in de overeenkomst met name
genoemde goederen en diensten. Alle in aanvulling daarop door ons geleverde
goederen en diensten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen
prijzen en/of honoraria zoals die op de dag van levering c.q. dienstverlening
gelden.
Alle facturen zullen door de cliënt worden betaald in overeenstemming met de op
de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal
cliënt binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.
Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn
betaalt, zal cliënt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het
openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien cliënt na
ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit
handen worden gegeven, in welk geval cliënt naast het alsdan verschuldigde
totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door
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externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende
met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de
hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

3. Geheimhouding en exclusiviteit.
3.1

3.2

3.3

3.4

Opdrachtnemer is, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking,
verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de
opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding tegenover derden betreft alle
informatie van vertrouwelijke aard die door opdrachtgever ter beschikking is
gesteld en door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding
geldt niet voor zover wettelijke - of beroepsregelen opdrachtnemer een
informatieplicht opleggen.
Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter
beschikking is gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd
verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval
opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht - straf of civiele procedure
waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
Opdrachtnemer is bovendien uitdrukkelijk wel gerechtigd de na bewerking
verkregen cijfermatige uitkomsten, mits de uitkomsten niet te herleiden zijn tot
individuele opdrachtgevers, aan te wenden tot statistische of vergelijkbare
doeleinden.
Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door
hem ingeschakelde derden.

4. Medewerking door cliënt.
4.1

4.2

4.3

Cliënt zal MPE steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de
overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en
alle medewerking verlenen.
Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet
tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van MPE staan of
indien cliënt op andere wijze niet aan de verplichtingen voldoet. Heeft MPE in
ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en
heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke
tarieven in rekening te brengen.
Ingeval MPE op de locatie van de cliënt werkzaamheden verricht, zal de cliënt
kosteloos voor in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals; indien van toepassing;
een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc. zorgdragen. Cliënt zal MPE
vrijwaren voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten
van cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie en/of van onveilige
situaties op de werkplek.
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5. Leveringstermijnen.
Overschrijding van leveringsdata of dienstverleningstermijnen door welke oorzaak
dan ook geven de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, op ontbinding
der overeenkomst of op niet-nakoming van enige verplichting van opdrachtgever
jegens MPE.
6. Beëindiging.
6.1

6.2

6.3

6.4

Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst
slechts toe indien de andere partij, na deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke
schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor
zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in nakoming van
wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging
eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed
zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden
beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is
overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden
genomen. Deze termijn wordt gesteld op 3 maanden. Partijen zullen wegens
opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
MPE kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of
gedeeltelijk beëindigen indien cliënt; al dan niet voorlopig; surséance van betaling
wordt verleend, indien ten aanzien van cliënt faillissement wordt aangevraagd of
indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve
van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. MPE zal wegens deze
beëindiging nimmer tot enige schade vergoeding van cliënt of diens
opdrachtgever zijn gehouden.
Indien cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 6.1 reeds
prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze
prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp
van ongedaanmaking zijn, tenzij Leverancier ten aanzien van die prestaties in
verzuim is. Bedragen die Leverancier voor de ontbinding heeft gefactureerd in
verband met hetgeen reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of
geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde
onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct
opeisbaar.
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7. Aansprakelijkheid van MPE; vrijwaring.
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

MPE voert de aan haar verstrekte opdracht onder haar verantwoordelijkheid uit en
zo nodig door inschakeling van hulppersonen en derden. Deze algemene
voorwaarden gelden voor MPE en alle in dit lid genoemden.
De totale aansprakelijkheid van MPE en haar medewerkers, is beperkt tot het
bedrag, dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van MPE wordt
uitbetaald in de betreffende zaak.
Mocht om welke reden dan ook geen uitkering door de
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van MPE plaatsvinden, dan is de totale
aansprakelijkheid van MPE en de hiervoor in sub 1 genoemden beperkt tot een
maximum van tweemaal het bedrag van het honorarium, dat MPE voor die
opdracht in het desbetreffende jaar of voor de betreffende opdracht in rekening
heeft gebracht.
Voor de ingeschakelde hulppersonen en derden is MPE en de sub 1 genoemde
personen slechts aansprakelijk, indien en voor zover de schade op de
hulppersonen en derden wegens (verwijtbaar) tekortschieten, kan worden
verhaald. Aansprakelijkheidsbeperkingen c.q. uitsluitingen van de hulppersonen
en derden jegens MPE en alle hiervoor genoemde personen, gelden tevens voor
de opdrachtgever.
Opdrachtgever vrijwaart MPE voor alle in sub 1 genoemde personen in deze
voorwaarden tegen alle aanspraken van derden, incl. de door MPE en de in sub 1
genoemden te maken kosten, die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de
opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
Aansprakelijkheid van MPE voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschades, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
Cliënt vrijwaart MPE voor alle aanspraken van derden wegens
productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat
door cliënt aan een derde is geleverd en dat bestond uit door MPE geleverde
apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover
cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of
andere materialen.
De opdrachtgever is jegens MPE verplicht de werkruimte, de werktuigen en
gereedschappen, waarmee hij de arbeid doet of laat verrichten, op zodanige wijze
in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de arbeid
zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat MPE of door
haar ingeschakelde derden tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover
beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de arbeid gevorderd
kan worden. Zijn de verplichtingen als hiervoor genoemd niet nagekomen, dan is
de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de schade aan MPE of door haar
ingeschakelde derden, tenzij door opdrachtgever het bewijs wordt geleverd,
dat de niet-nakoming aan overmacht, of die schade in belangrijke mate mede aan
grove schuld van MPE of door haar ingeschakelde derden is te wijten.
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8. Overmacht.
8.1
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij
daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede
verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van MPE.
8.2
Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben
partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen.
Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar
verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd
zullen zijn.

9. Toepasselijk recht en geschillen.
9.1
De overeenkomsten tussen MPE en cliënt worden beheerst door Nederlands
recht.
9.2
De geschillen welke tussen MPE en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van
een door MPE met cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van
nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden
beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter van de
Arrondissementsrechtbank te Maastricht.
10. Klachten.
10.1.
Een klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of naar aanleiding
van een door MPE geleverd systeem of het declaratiebedrag dient schriftelijk
binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stuken of informatie waarover de
opdrachtgever reclameert dan wel binnen dertig dagen na ontdekking van het
gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder
kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
10.2
Een klacht als in artikel 10.1 bedoeld, schort de betalingsverplichting van
opdrachtgever niet op.
10.3
Indien de klacht niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van
opdrachtgever in verband met de klacht.
10.4
In geval van een klacht is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer de gelegenheid
te geven om de gegrondheid van de klacht na te gaan.Opdrachtgever verbindt
zich mede te werken aan een onderzoek van opdrachtnemer over de gegrondheid
van de klacht, voor zover dat van opdrachtgever in redelijkheid gevergd kan
worden. Opdrachtgever verbindt zich niets te doen waardoor het vaststellen van
de gegrondheid van de klacht wordt bemoeilijkt.
10.5
In geval van een ongegronde klacht, komen alle redelijke kosten van het in artikel
bedoelde onderzoek voor rekening van de opdrachtgever.
In geval van een gegronde klacht heeft opdrachtgever de keuze tussen
aanpassing van het in rekening gebrachte declaratiebedrag, het kosteloos
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verbeteren of opnieuw verrichten van de werkzaamheden tegen een restitutie naar
evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald declaratiebedrag.

11. Uitvoering.
11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

MPE zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te
voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt schriftelijk
vastgelegde afspraken en procedures.
Indien tijdens uitvoering van werkzaamheden door fouten c.q. verwijtbaar
handelen van MPE, of dor MPE ingeschakelde hulppersonen of derden, de
opdrachtgever schade lijdt, is MPE daarvoor slechts aansprakelijk indien en voor
zover deze schade door verzekeraar van MPE wordt vergoed. Voor alle overige
schade aan opdrachtgever en/of derden, waaronder in ieder geval begrepen
indirecte schade, bedrijfsschade en letselschade, is MPE niet aansprakelijk en
wordt zij dienovereenkomstig door opdrachtgever gevrijwaard.
Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is
MPE gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren
uit te stellen totdat cliënt de resultaten van de daaraan voorgaande fase schriftelijk
heeft goedgekeurd.
Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is MPE gehouden bij
de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen
van cliënt op te volgen. MPE is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de
inhoud of de omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of
aanvullen ; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de
desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 2.3.
Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op
uitvoering door een bepaalde persoon, zal MPE steeds gerechtigd zijn deze
persoon te vervangen door een of meerdere personen met dezelfde kwalificaties.

12. Wijziging en Meerwerk.
12.1

12.2

Indien MPE op verzoek of met voorafgaande instemming van cliënt
werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of
omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze
werkzaamheden of prestaties door cliënt aan MPE worden vergoed volgens de
gebruikelijke tarieven van MPE. MPE is echter niet verplicht aan een dergelijk
verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke
overeenkomst wordt gesloten.
Cliënt aanvaard dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 12.1
het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening,
en
de wederzijdse verantwoordelijkheden van cliënt en MPE, kunnen worden
beïnvloed.
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12.3

Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen
voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een
afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal MPE cliënt tevoren schriftelijk
informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of
prestaties.

Beide partijen verklaren hierbij akkoord te gaan met de omschreven tekst en de bepalingen
omschreven in het voorgaande.
Datum:

Namens:

Meijers Project Engineering:

Cliënt:
Naam:
Plaats:

H
V
A
C

Datum:
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