
	  
 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN 
eXterno 
 
1. Aanbiedingen voortkomend uit reclame zijn gebonden aan de vermelde 

geldigheidsdatum. Dit houdt in dat de offerte voor afloop van deze datum getekend 
en voor akkoord bij eXterno binnen moet zijn. 

2. eXterno verplicht zich een opdracht binnen een redelijke termijn te verrichten. Door 
haar opgegeven opleveringstermijnen zijn echter nimmer bindend. 

3. Opdrachtgever is niet bevoegd een afgesproken uitvoerdatum te annuleren. Doet hij 
dit wel dan zal eXterno 30% van het offertebedrag in rekening brengen. Wijziging 
van de uitvoerdatum is alleen mogelijk mits dit met goedkeuring van en in overleg 
met eXterno plaatsvindt. 

4. eXterno is bevoegd de opdracht aan opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te 
schorten, indien na het sluiten van de koopovereenkomst te hare kennis gekomen 
omstandigheden, haar grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichting tot 
betaling van de te leveren diensten niet zal nakomen. 

5. Is eXterno, door toedoen van de opdrachtgever of andere partijen, niet in staat de 
opdracht op de vooraf afgesproken datum uit te voeren dan zal er 20% bij het 
offertebedrag opgeteld worden. Wordt de offerte hierdoor in zijn geheel niet 
uitgevoerd dan treedt artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden in werking. 

6. Indien ter plaatse bij de uitvoering van het werk door eXterno werkzaamheden 
dienen te worden verricht, die van de in de offerte gemaakte afspraken afwijken, zal 
opdrachtgever eXterno hiervan tijdig op de hoogte brengen. 

 eXterno is niet gehouden dergelijke werkzaamheden te verrichten. Aldus verrichte 
werkzaamheden worden geacht meerwerk te zijn en zullen doorbelast worden. 

7. Door eXterno verstrekte adviezen zijn vrijblijvend en kunnen eXterno niet worden 
tegengeworpen. eXterno is niet aansprakelijk voor eventuele schade, voortvloeiend 
uit of samenhangend met door hem verstrekte adviezen, ongeacht of de adviezen in 
een schriftelijke overeenkomst zijn vastgelegd. 

8. De offertebedragen zijn gebaseerd op uitvoering tijdens normale werktijden, onder 
normale omstandigheden en onder de op dat moment kostenbepalende factoren. 
Indien gedurende het tijdstip, gelegen tussen het uitbrengen van de offerte, het 
verlenen van de opdracht en/of het uitvoeren van het werk, wijzigingen in deze 
factoren plaatsvinden, is eXterno gerechtigd de overeengekomen prijs 
overeenkomstig deze wijziging aan te passen. 

9. Onder normale werktijden verstaan wij van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 
20.00 uur, met uitzondering van de Nederlands feestdagen. Werkzaamheden die 
buiten deze werktijden vallen zullen naar rato hoger doorbelast worden. 

10. Betaling dient uiterlijk bij oplevering van de opdracht te geschieden in Nederlands 
wettig betaalmiddel aan een uitvoerend bevoegde functionaris van eXterno, dan wel 
door bijschrijving op een door eXterno in Nederland aangehouden bankrekening. 

11. Bank of girale betalingen van het volledige factuurbedrag dienen binnen 14 dagen na 
verzending van de factuur door eXterno te zijn ontvangen, zonder dat de 
opdrachtgever enig recht op korting of verrekening toekomt. 

12. eXterno is bevoegd betaling d.m.v. creditcards te weigeren. Tevens is eXterno 
bevoegd vooruitbetalingen of aanbetalingen te verlangen. In dat geval zullen de  



	  
 
 
 
 
 werkzaamheden niet eerder aanvangen dan wanneer de vooruitbetaling of 

aanbetaling door eXterno ontvangen is. 
13. Opdrachtgever is verplicht het te behandelen oppervlak leeg en schoon aan eXterno 

over te dragen voor aanvang van de werkzaamheden door eXterno. 
14. eXterno is gehouden het te leveren en te verwerken materiaal zowel in kleur als 

structuur zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Verschillen in structuur en kleur, 
vlekjes, aders e.d. leveren geen grond op voor reclames. 

 Kleine maatverschillen zijn toelaatbaar, mits de stukken onderling passen. Bij 
steensoorten met gespleten oppervlak zijn oneffenheden en grotere afwijkingen 
toegestaan. Enige andere garantie wordt door eXterno niet verstrekt. 

15. De in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden genoemde garantie geldt tot 
maximaal twee maanden na aflevering. Iedere reclame dient – op straffe van verval 
van rechten – binnen 8 dagen na het verrichten van de betreffende werkzaamheden 
schriftelijk te worden gemeld. Indien eXterno een reclame na het verstrijken van 
deze termijn toch in behandeling neemt, wordt zij niet geacht haar rechten te 
hebben prijsgegeven. 

16. eXterno is niet aansprakelijk voor directe schade van opdrachtgever en/of derden, 
verbandhoudend met enige overeenkomst, waaronder het overschrijden van een 
leveringstermijn, tenzij: 

 A. de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van eXterno en/of haar 
leidinggevende ondergeschikten; 

 B. de schade door de verzekeraar van eXterno wordt gedekt, tot het bedrag 
waarvoor de verzekeraar aansprakelijkheid heeft erkend. 

17. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het risico van verlies en/of beschadiging van 
gereedschappen, materialen en andere hulpmiddelen, vanaf het moment waarop 
deze op het werk zijn aangevoerd en gedurende de tijd dat deze zich buiten de 
normale werktijden en/of niet onder direct toezicht van eXterno bij opdrachtgever 
bevinden. 


