Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden van Safety for U, hierna te noemen “Safety for U” gevestigd en
kantoorhoudend te Sommelsdijk. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam
op 15-02-2016 onder nummer 60120975

Artikel 1. Algemeen.
Safety for U houdt zich bezig met:
Het verrichten van gasmetingen in besloten ruimten o.a. Containers, Land tanks, Grond tanks, ADR
voertuigen en Vacuüm voertuigen.
Het verrichten van diverse soorten schilder werkzaamheden.

Artikel 2. Definities.
1. Safety for U: De gebruiker van de algemene voorwaarden.
2. Opdrachtgever: de wederpartij van de gebruiker.
3. Activiteiten: alle dienstverlening, aanneming van werk, advisering en voorlichting door Safety for U
en alle andere activiteiten van Safety for U.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen
Safety for U en een opdrachtgever.
2. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren boven eventuele door de opdrachtgever
gebruikte voorwaarden, een en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.

Artikel 4. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst.
1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
2. De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW.
3. Een overeenkomst wordt slecht geacht tot stand te komen nadat de opdracht schriftelijk is
bevestigd op papier of langs elektronische weg (email).

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst.
1. Safety for U zal de overeenkomst naar beste weten en kunnen uitvoeren.
Safety for U zal de uitvoering van de overeenkomst laten uitvoeren door daartoe deskundige
personen.
2. Safety for U heeft te allen tijde het recht een verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk te
laten uitvoeren door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle vereiste documenten, instructies tijdig in
het bezit zijn van Safety for U voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Artikel 6. Uitvoering van de werkzaamheden.
1. De werkzaamheden zullen door Safety for U worden uitgevoerd op het (bij benadering)
overeengekomen tijdstip.
2. Indien uitvoering niet of tijdig kan plaatsvinden door een oorzaak die binnen de risicosfeer
van de opdrachtgever ligt zal de opdrachtgever de daardoor ontstane schade aan
Safety for U vergoeden en zo mogelijk in staat stellen om op een later tijdstip de

werkzaamheden uit te laten voeren.
3. Indien als gevolg van één of meer oorzaken, niet binnen de risicosfeer van één der
partijen, de uitvoering niet of tijdig kan plaatsvinden zal in overleg met de opdrachtgever
de uitvoering zo spoedig mogelijk plaatsvinden zonder dat over en weer enige vergoeding
van schade kan worden gevorderd.
4. Niet binnen de risicosfeer van beide partijen genoemde oorzaken zijn alle
omstandigheden die een verantwoorde uitvoering van de werkzaamheden beletten.

Artikel 7. Wijzigingen en annulering.
Indien een opdrachtgever een opdracht wijzigt of annuleert waardoor Safety for U op
op enigerlei wijze hierdoor schade ondervind, heeft Safety for U het recht om een vergoeding van
kosten en of schade te vorderen.

Artikel 8. Reclames.
1. Onder reclame van de opdrachtgever wordt verstaan ernstige grieven over de
verrichte werkzaamheden.
2. Reclames over de geleverde diensten dienen binnen 8 dagen na uitvoering van de
overeenkomst schriftelijk bij Safety for U te worden ingediend, bij gebreke waarvan
ieder recht van de opdrachtgever zal zijn vervallen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid.
1. Alle werkzaamheden van Safety for U worden uitgevoerd voor rekening van de
opdrachtgever.
2. Safety for U is niet aansprakelijk die door of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
aan zaken van de opdrachtgever worden toegebracht.
3. Safety for U is niet aansprakelijk voor bedrijf- of gevolg schade.
4. Safety for U is niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij de opdrachtgever bewijst dat
de schade is ontstaan door grove schuld of opzet van Safety for U of diens ondergeschikten
of door grove schuld of opzet van door Safety for U ingeschakelde hulppersonen.
5. De aansprakelijkheid van Safety for U uit hoofde van een overeenkomst is ten allen tijde
beperkt tot maximaal de hoogte van het bedrag, dat met de uitvoering van de gehele
overeenkomst is gemoeid en als zodanig staat vermeld in de opdrachtbevestiging.
6. De opdrachtgever vrijwaart Safety for U voor iedere aanspraak van derden( waaronder
ondergeschikten van de opdrachtgever) tot schadevergoeding jegens Safety for U, die
voortvloeit , direct of indirect, uit door Safety for U uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 10. Betaling.
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door
Safety for U aan te wijzen rekeningnummer.
Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
2. Safety for U is te allen tijde gerechtigd contante betaling te verlangen.
3. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur zonder
nadere aanmaning ingebrekestelling de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel
6:119a BW verschuldigd. Dit rentepercentage geldt ook als de opdrachtgever een
natuurlijke persoon is, die niet heeft gehandeld in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
4. Safety for U is gerechtigd om naast het factuurbedrag alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vorderen.

Deze kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,5. De door opdrachtgever verrichte betalingen strekken steeds ter voldoening van de in
eerste plaats als verschuldigde rente en kosten en vervolgens tot betaling van de
opeisbare facturen die het langst openstaan zelfs als de opdrachtgever vermeldt,
dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 11. Ontbinding.
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 wordt de overeenkomst ontbonden zonder
rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het
moment waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard,
voorlopige surseance aanvraagt of door beslagleggers, doordat hij onder curatele
is gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of onderdelen
daarvan verliest.
2. Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Safety for U geleden schade.

Artikel 12. Geheimhouding.
1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van al hetgeen zij van de andere partij in
Het kader van vertrouwelijke informatie van welke aard ook hebben ontvangen.
2. Partijen zullen geen gegevens en informatie zoals in dit artikel bedoeld aan derden ter beschikKing stellen behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13. Nietigheid.
1. Indien door de rechter een bepaling van deze overeenkomst wordt vernietigd, tast dit
de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
2. Indien Safety for U niet steeds strikte naleving van haar algemene voorwaarden verlang,
houdt dit niet in dat Safety for U afziet van haar rechten om dit alsnog te doen.

Artikel 14. Toepasselijkheid.
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen
Safety for U en een opdrachtgever waarop Safety for U deze voorwaarden van toepassing
heeft verklaard , voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
Safety for U , voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet
van toepassing.
4. Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen die slechts door één der partijen als
zodanig zullen worden aangemerkt zullen worden berecht door de bevoegde rechter in
Rotterdam.

