
  

   

Verkorte weergave van de Algemene voorwaarden 
van de besloten vennootschap Gieskes Interieur 
gevestigd te Didam (enkel de artikelen I.1, I.5, III, 
IV.1, VI.1, VI.3, VI.6, VI.7, IX.1, IX.2, X, XII.3, XIII,  
XIV, XIX  en XX)  
 

I. Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing 
op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle 
aanbiedingen van Gieskes Interieur (die verder zal 
worden aangeduid als ‘Gieskes”), alle aanvaardingen 
door Gieskes en alle overeenkomsten – zoals van 
koop en verkoop, het verrichten van werkzaamheden 
en / of het verlenen van diensten – met Gieskes. 
 
De wederpartij van Gieskes wordt in deze algemene 
voorwaarden aangeduid als ‘de opdrachtgever’. 
 
5. Door het aangaan van een overeenkomst met 
Gieskes accepteert de opdrachtgever uitdrukkelijk de 
algemene voorwaarden van Gieskes en wordt de 
toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden 
uitdrukkelijk van de hand gewezen.  
 
III. Prijzen 
1. Alle door Gieskes aangeboden en overeengeko-
men prijzen zijn exclusief BTW. Kosten die niet 
expliciet zijn overeengekomen, maar wel noodzakelij-
kerwijs gemaakt dienen te worden ter uitvoering van 
de opdracht door Gieskes, komen voor rekening van 
de opdrachtgever. 
 
2. Indien na het tijdstip van de totstandkoming van de 
overeenkomst, doch vóór de uitvoering van de op-
dracht, een kostprijsverhogende factor optreedt, zoals 
een verhoging in de inkoopprijzen van het voor de 
opdracht te gebruiken materiaal, dan is Gieskes 
gerechtigd de overeengekomen prijs met de kost-
prijsverhogende factor te verhogen. 2. Indien na het 
tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst, 
doch vóór de uitvoering van de opdracht, een kost-
prijsverhogende factor optreedt, zoals een verhoging 
in de inkoopprijzen van het voor de opdracht te 
gebruiken materiaal, dan is Gieskes gerechtigd de 
overeengekomen prijs met de kostprijsverhogende 
factor te verhogen. Een en ander met inachtneming 
van de eventueel ter zake bestaande wettelijke 
voorschriften. 
 
IV. Facturering en betaling 
1. Gieskes is gerechtigd tot facturering (ook) na 
iedere deellevering of gedeeltelijke uitvoering van de 
overeengekomen werkzaamheden of diensten. 
 
VI. Aflevering / oplevering 
1. Een overeengekomen af- c.q. opleveringstermijn 
geldt steeds als streeftermijn tenzij uitdrukkelijk 
anders is overeengekomen. Overschrijding van deze 
termijn geeft geen recht op schadevergoeding 
 
3. Indien is overeengekomen dat Gieskes voor 
transport van de zaken zorg draagt, zullen deze, 
indien de plaats van aflevering niet expliciet is vastge-
legd, door Gieskes bezorgd worden op, dan wel ter 
bezorging worden gezonden naar het bij Gieskes 
bekende adres van de opdrachtgever. Verticaal 
transport is nimmer inbegrepen, tenzij dit uitdrukkelijk 
en schriftelijk met Gieskes is overeengekomen. 
Gieskes is gerechtigd voor verticaal transport een 
meerprijs bij de opdrachtgever in rekening te bren-
gen.  
De zaken reizen voor rekening en risico van de 
opdrachtgever ook indien de opdracht tot vervoer 
door of namens Gieskes wordt gegeven. Tenzij de 
opdrachtgever Gieskes tijdig verzoekt de zaken 
tijdens het vervoer voor rekening van de opdrachtge-
ver te verzekeren, reizen de zaken onverzekerd.  
De opdrachtgever is verplicht de zaken, na aankomst 
van het vervoermiddel, zo snel mogelijk te lossen.  
 
6. De opdrachtgever is verplicht bij of terstond na 
aflevering te controleren of het afgeleverde aan de 
overeenkomst beantwoordt en met name op deugde-
lijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. 
 
7. Indien niet terstond – uiterlijk binnen 48 uur – na 
aflevering van de zaken over de afgeleverde hoe-
veelheid schriftelijk wordt gereclameerd, geldt dat de 
op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke 
documenten vermelde hoeveelheden als juist zijn 
erkend. 
Indien de opdrachtgever bij het in lid 6 bedoelde 
onderzoek en controle gebreken en/of tekortkomin-
gen ontdekt, dient hij deze uiterlijk binnen acht dagen 
na aflevering schriftelijk aan Gieskes te melden. 

Bij overschrijding van de in dit lid genoemde termijnen 
vervalt elke aanspraak jegens Gieskes ter zake van 
die tekortkomingen c.q. gebreken. 
 
IX. Kwalitieit en reclames 
1. Gieskes staat er niet voor in dat door Gieskes 

verkochte zaken, verrichte werkzaamheden en/of 
verleende diensten geschikt zijn voor het doel waar-
voor de opdrachtgever deze wil bestemmen dan wel 
aanwenden, ook niet indien dat doel aan Gieskes 
kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen 
partijen uitdrukkelijk is overeengekomen. 
 
2. De opdrachtgever kan er geen beroep meer op 
doen dat hetgeen is afgeleverd, opgeleverd of verricht 
niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij 
Gieskes daarvan niet binnen acht dagen nadat hij dit 
heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen of behoren 
te ontdekken, schriftelijk in kennis heeft gesteld en in 
ieder geval nadat zes maanden na aflevering van de 
zaken, oplevering van het werk c.q. de voltooiing van 
de diensten zijn verstreken. 
 
X. Garantie 
1. Op de door Gieskes verkochte en geleverde zaken 
waarop fabrieksgarantie wordt verleend zijn uitslui-
tend de betreffende fabrieksgarantievoorwaarden van 
toepassing. 
 
2. Gieskes garandeert de deugdelijkheid van de door 
haar verrichte werkzaamheden gedurende een 
termijn van zes maanden te rekenen vanaf de dag 
van voltooiing van de werkzaamheden, welke garan-
tie zich enkel uitstrekt tot het kosteloos verhelpen van 
binnen deze termijn geconstateerde tekortkomingen.  
 
3. Voor de door Gieskes geleverde zaken en diensten 
gelden de volgende garantievoorwaarden:  
a.) Gieskes garandeert uitsluitend geleverde nieuwe 
zaken gedurende een termijn van zes maanden te 
rekenen vanaf de datum van aflevering als in artikel 
VI lid 2 omschreven.  
b.) De garantie strekt zich enkel uit tot het kosteloos 
vervangen, repareren of herstellen dan wel het 
terugbetalen van de in rekening gebrachte prijs – 
zulks naar keuze van Gieskes – van de defecte zaak 
of het defecte onderdeel, voor zoveel het defect is te 
wijten aan ondeugdelijke materialen of constructie.  
c.) De aanspraak op garantie vervalt indien:  
- de opdrachtgever de vorderingen van Gieskes 
betreffende de zaak ten aanzien waarvan het recht 
van garantie wordt ingeroepen, niet aan Gieskes 
heeft voldaan, tenzij de opdrachtgever aantoont dat 
de niet-betaling door opdrachtgever rechtmatig is;  
- de opdrachtgever niet onverwijld na het constateren 
van het defect Gieskes daarvan in kennis stelt en niet 
onmiddellijk, in ieder geval binnen acht dagen nadat 
bij Gieskes is gereclameerd, Gieskes in de gelegen-
heid stelt het defect te constateren en te verhelpen;  
- de opdrachtgever niet voldoet aan een verzoek van 
Gieskes om de defecte zaak of het defecte onderdeel 
franco naar Gieskes te versturen;  
- de opdrachtgever of derden werkzaamheden heb-
ben verricht aan de zaak, waarin Gieskes niet gekend 
is;  
- het defect het gevolg is van onoordeelkundig ge-
bruik, onvoldoende onderhoud, slijtage of beschadi-
ging;  
- de zaak niet in overeenstemming met zijn bestem-
ming is c.q. wordt gebruikt;  
- het defect het gevolg is van: 
 * de toepassing van enig overheidsvoor     
 schrift inzake de aard of kwaliteit van de    
 toegepaste materialen;  
 * in overleg met opdrachtgever gebruikte  
 materialen, zaken, constructies en werkwij-     
 zen. 
 
XII. Industriële en intellectuele eigendomsrechten 
3. Gieskes is niet aansprakelijk voor schade veroor-
zaakt door schending van auteurs- of modelrechten, 
octrooien, licenties en/of andere rechten van intellec-
tuele eigendom van derden als gevolg van gebruik 
van door of namens de opdrachtgever verstrekte 
gegevens, zoals tekeningen, modellen, ontwerpen 
e.d. De opdrachtgever vrijwaart Gieskes terzake 
aanspraken van derden op grond van (vermeende) 
inbreuk op deze rechten.  
 
XIII. Aansprakelijkheid en vrijwaring 
1. Behoudens wat betreft de verplichting van Gieskes 
uit hoofde van de in artikel IX aangeduide garantie is 
Gieskes niet aansprakelijk voor enigerlei, direct of 
indirecte materiële of immateriële schade hoe ook 
genaamd, die de opdrachtgever of een derde lijdt in 

verband met of voortvloeiende uit met Gieskes 
gevoerde onderhandelingen, een met Gieskes aan-
gegane overeenkomst, een fout, tekortkoming of 
verzuim van Gieskes, een door Gieskes gedaan 
beroep op overmacht of een door Gieskes geleverde 
of herstelde c.q. bewerkte zaak of verleende dienst of 

door welke (andere) oorzaak dan ook, tenzij de 
opdrachtgever of de betreffende derde aantoont dat 
de schade is te wijten aan opzet of grote schuld van 
Gieskes of tenzij Gieskes ter zake schadeverzekerd 
is en die verzekering tot uitkering overgaat; in dat 
geval is de aansprakelijkheid in totaliteit steeds 
beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval 
onder die verzekering wordt uitbetaald.  
 
2. Voor zover in rechte mocht komen vast te staan 
dat de in de lid 1 omschreven beperking van aan-
sprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat het 
door Gieskes te betalen bedrag terzake van schade-
vergoeding – inclusief boetes – nooit hoger zal 
(kunnen) zijn dan het bedrag dat de opdrachtgever uit 
hoofde van de betreffende bestelling of opdracht 
waaruit de schadeaanspraak voortvloeit, exclusief 
BTW aan Gieskes heeft betaald c.q. verschuldigd is.  
In alle gevallen blijft echter gelden dat Gieskes 
nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en 
gevolgschade waaronder begrepen gederfde winst, 
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagna-
tie.  
 
3. In alle gevallen waarin Gieskes een beroep op het 
in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventuele 
aangesproken werknemer(s) eveneens een beroep 
daarop doen, als was het in dit artikel bepaalde door 
de betrokken werknemer(s) bedongen.  
 
4. De opdrachtgever vrijwaart Gieskes volledig voor 
alle aanspraken van derden op Gieskes ter zake van 
enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze 
voorwaarden is uitgesloten.  
 
XIV. Ontbinding 
1. Gieskes kan de overeenkomst met onmiddellijke 
ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden – zonder tot 
enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever 
gehouden te zijn en onverminderd het recht van 
Gieskes schadevergoeding van de opdrachtgever te 
vorderen – ingeval de opdrachtgever in staat van 
faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance 
van betaling aanvraagt, een verzoek van de op-
drachtgever (natuurlijk persoon) tot het van toepas-
sing verklaren van de schuldsaneringsregeling door 
de rechtbank wordt ingewilligd, de opdrachtgever 
door beslaglegging, ondercuratelestelling of anders-
zins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen 
of delen ervan verliest alsmede ingeval de opdracht-
gever één of meer van zijn verplichtingen, ongeacht 
of deze uit een overeenkomst dan wel uit de wet 
voortvloeien, niet nakomt. 
 
2. In de gevallen genoemd in lid 1 is het door de 
opdrachtgever aan Gieskes verschuldigde, schade-
vergoeding daaronder begrepen, terstond en ten volle 
opeisbaar. 
 
XIX. Conversie en bepalingen die van kracht blijven 
Indien enige bepaling van deze voorwaarden onver-
bindend zou zijn, blijven de overige bepalingen 
niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig 
niet werkzaam beding te worden omgezet in een 
beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat 
wel werkzaam is.  
Na het eindigen van de overeenkomst, ongeacht de 
oorzaak daarvan, blijven die bepalingen van kracht, 
die daarvoor naar hun aard bestemd zijn.  
 
XX. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Gieskes en de 
opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde 
Naties inzake internationale koopovereenkomsten 
betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koop-
verdrag) is uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
2. Ten aanzien van alle geschillen welke naar aanlei-
ding van door deze voorwaarden beheerste verhou-
dingen tussen partijen mochten ontstaan, is Recht-
bank Zutphen bevoegd, tenzij Gieskes het geschil 
voorlegt aan de rechter van de woonplaats van de 
opdrachtgever. 


