
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN 

DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 

SCHUITEMAKER MAASTRICHT B.V. GEVESTIGD TE MAASTRICHT 

 

Artikel 1. Definities 

 

Acceptatie: Aanvaarding door afnemer van de afgeleverde producten c.q. verrichte diensten. 

Aflevering: De feitelijke overdracht van een product door Schuitemaker Maastricht  aan 

afnemer. 

Afnemer: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die enigerlei overeenkomst sluit met 

Schuitemaker Maastricht betreffende de koop en levering van producten en/of het verrichten 

van diensten of het uitvoeren van werkzaamheden.  

 

Artikel 2. Algemeen 

 

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door de 

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schuitemaker Maastricht B.V., 

gevestigd te Maastricht, hierna te noemen “Schuitemaker Maastricht” en haar contractspartij, 

hierna te noemen “afnemer” worden gesloten, alsmede op alle aanbiedingen van 

Schuitemaker Maastricht. 

 

2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Afnemer wordt 

uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij partijen dit uitdrukkleijk anders overeenkomen.  

 

2.3. Partijen verklaren deze Algemene Voorwaarden van toepassing op reeds eerder tussen 

hen gesloten, c.q. nog te sluiten overeenkomsten.  

 

2.4 . De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met 

Schuitemaker Maastricht voor de uitvoering waarvan door Schuitemaker Maastricht derden 

dienen te worden betrokken. 

  

2.5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment 

geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overigens in deze 

algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Schuitemaker Maastricht en 

Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de 

nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en 

de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. 

 

2.6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van 

deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest’ van deze 

bepalingen 

 

2.7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden 

geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld nar de geest van deze algemene 

voorwaarden. 

 

2.8. Indien Schuitemaker Maastricht niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden 

verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat 

Schuitemaker Maastricht in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de 

stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

 

 

 

 

 



Artikel 3. Offertes  

 

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Schuitemaker Maastricht zijn vrijblijvend, tenzij in de 

offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het 

produkt waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer 

beschikbaar is..  

 

3.2. Later gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen, alsmede 

(mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van Schuitemaker Maastricht 

ofwel namens Schuitemaker Maastricht gedaan door haar verkopers, agenten, 

vertegenwoordigers of andere tussenpersonen binden Schuitemaker Maastricht slechts indien 

deze door haar schriftelijk zijn bevestigd of daaraan door haar daadwerkelijk uitvoering wordt 

gegeven. 

 

3.3. Schuitemaker Maastricht kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden 

indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een 

onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

 

3.4. De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen 

van overheidswege. 

  

3.5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte 

of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Schuitemaker Maastricht daaraan niet gebonden. 

De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 

Schuitemaker Maastricht anders aangeeft. 

 

3.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Schuitemaker Maastricht niet tot het verrichten 

van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders 

 

Artikel 4. Prijs en betaling 

 

4.1. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke 

van overheidswege worden opgelegd. Verhogingen in heffingen, belastingen en 

wisselkoersen zullen aan  afnemer worden doorberekend. 

 

4.2. Alle prijzen zijn overeengekomen onder het voorbehoud zijdens Schuitemaker Maastricht 

dat zij steeds gerechtigd zal zijn deze te verhogen indien en voorzover zij wordt 

geconfronteerd met tussentijdse prijsverhogingen door haar leveranciers of anderszins. 

Afnemer verklaart zich op voorhand met deze prijsverhogingen akkoord. 

 

4.3. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief kosten van verpakking, emballage, vervoer, 

verzekeringen, tenzij anders overeengekomen. 

 

4.4. Afnemer is gehouden de hem toegezonden facturen te betalen binnen de daarop vermelde 

betalingstermijn. Indien op de facturen geen betalingstermijn wordt vermeld, dient betaling te 

geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Alle vorderingen van Schuitemaker Maastricht 

dienen steeds te worden voldaan zonder dat afnemer een beroep toekomt op verrekening, 

opschorting of aftrek uit welken hoofde dan ook. 

 

4.5. Alle betalingen dienen te worden gedaan in de op de facturen vermelde valuta onder 

gebruikmaking van het door Schuitemaker Maastricht op de factuur danwel anderszins 

aangewezen bankrekeningnummer. Tenzij anders overeengekomen, zijn kosten in verband 

met de betaling voor rekening van afnemer. 

 



4.6. Alle betalingstermijnen gelden steeds als fatale termijnen. Indien afnemer enig door hem 

verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is hij, zonder dat daartoe een afzonderlijke 

ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn, in verzuim, en is hij over het openstaande bedrag een 

rente van 1,5% per maand verschuldigd, te berekenen vanaf de factuurdatum, waarbij een 

gedeelte van een maand geldt als gehele maand. 

 

4.7. Indien afnemer zijn verplichtingen, voorzover nodig na ingebrekestelling, jegens 

Schuitemaker Maastricht niet nakomt, en Schuitemaker Maastricht zich genoodzaakt ziet in 

verband hiermee gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te maken komen deze steeds 

voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de 

verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 250,00. 

 

4.8. Schuitemaker Maastricht zal steeds gerechtigd zijn voor aflevering gehele of 

gedeeltelijke betaling van de terzake overeengekomen prijzen te verlangen, tenzij anders 

overeengekomen. 

 

4.9. Iedere vordering van Schuitemaker Maastricht op afnemer, zal ongeacht de vraag of te 

dien aanzien betalingsafspraken zijn gemaakt, steeds onmiddellijk en voor het volledige 

bedrag opeisbaar zijn indien afnemer ex artikel 11 van deze voorwaarden wordt geacht in 

verzuim te zijn gekomen.  

 

Artikel 5. Levering 

 

5.1. Levering geschiedt af bedrijf van Schuitemaker Maastricht, behoudens anders schriftelijk 

tussen partijen gemaakte afspraken. De Afnemer is verplicht zaken af te nemen op het 

moment dat deze aan Afnemer ter beschikking worden gesteld. Indien de Afnemer afname 

weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn 

voor de levering, is Schuitemaker Maastricht gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening 

en risico van de Afnemer. 

 

5.2. Indien aflevering geschiedt op een andere plaats dan de in artikel 5.2 bedoelde, komen 

eventuele transport-, emballage-, verzekerings- en verpakkingskosten voor rekening van 

afnemer. 

 

5.3. Na aflevering draagt afnemer alle risico’s voor verlies, vergaan of beschadiging, 

ongeacht de oorzaak daarvan. 

 

5.4. Alle door Schuitemaker Maastricht opgegeven of met afnemer overeengekomen 

(leverings-)termijnen zijn indicatief en kunnen nimmer als fatale termijn gelden. 

Overschrijding van (leverings-)termijnen geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding 

van enige door afnemer met Schuitemaker Maastricht gesloten overeenkomst. Schuitemaker 

Maastricht dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te 

geven aan de overeenkomst. 

 

5.5. Schuitemaker Maastricht is gerechtigd door haar gesloten overeenkomsten in gedeelten 

uit te voeren. Alsdan zal iedere prestatie als een afzonderlijke worden beschouwd en als 

zodanig worden gefactureerd. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan 

Schuitemaker Maastricht de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren 

opschorten totdat de Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk 

heeft goedgekeurd 

  

5.7. Indien Schuitemaker Maastricht gegevens behoeft van de Afnemer voor de uitvoering 

van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Afnemer deze 

juist en volledig aan Schuitemaker Maastricht ter beschikking heeft gesteld. 

 



5.8. Schuitemaker Maastricht heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten 

door derden. 

  

5.9.  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke 

uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzingen of aan te vullen, dan zijn partijen in 

confesso dat het Schuitemaker Maastricht vrij staat de overeenkomst zodanig aan te passen 

dat een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst mogelijk is. Daardoor kan het 

oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Schuitemaker 

Maastricht zal daaraan zoveel als mogelijk vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging 

van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden 

gewijzigd. De Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, 

daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 

 

5.10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is 

Schuitemaker Maastricht gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor 

akkoord is gegeven door de binnen Schuitemaker Maastricht bevoegde persoon en de 

Afnemer akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere 

voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering 

gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst 

levert geen wanprestatie van Schuitemaker Maastricht op en is voor de Afnemer evenmin 

grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan 

Schuitemaker Maastricht een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit 

in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou hebben bijvoorbeeld voorde in dat kader 

verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 

 

5.11. Indien de Afnemer in gebreke mocht komen is de deugdelijke nakoming van hetgeen hij 

jegens Schuitemaker Maastricht gehouden is, dan is de Afnemer aansprakelijk voor alle 

schade (daaronder begrepen kosten) die aan de zijde van Schuitemaker Maastricht daardoor 

direct of indirect ontstaan. 

 

5.12. Indien Schuitemaker Maastricht met de Afnemer een vaste prijs overeenkomt, dan is 

Schuitemaker Maastricht niettemin te alle tijde gerechtigd tot verhoding van deze prijs zonder 

de Afnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien 

de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of 

regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etcetera 

of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet 

voorzienbaar waren. 

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud 

 

6.1. Alle door Schuitemaker Maastricht in het kader van de overeenkomst geleverde zaken 

blijven eigendom van Schuitemaker Maastricht totdat Afnemer alle verplichtingen uit de met 

Garnsier gesloten overeenkomst)en) deugdelijk is nagekomen 

 

6.2.Door Schuitemaker Maastricht geleverde zaken, die ingevolge lid-1 onder het 

eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als 

betaalmiddel worden gebruikt. De Afnemer is niet bevoegd om de onder het 

eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 

 

6.3. De Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag 

worden om de eigendomsrechten van Schuitemaker Maastricht veilig te stellen. 

 

6.4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel 

rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om Schuitemaker 

Maastricht daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 



 

6.5. De Afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te 

verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen 

diefstal en de polis van de verzekering op eerste verzoek aan Schuitemaker Maastricht ter 

inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Schuitemaker Maastricht 

gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Afnemer jegens 

Schuitemaker Maastricht bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat 

in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. 

 

6.6. Voor het geval Schuitemaker Maastricht haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten 

wil uitoefenen, geeft de Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke 

toestemming aan Schuitemaker Maastricht en door Schuitemaker Maastricht aan te wijzen 

derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Schuitemaker Maastricht 

zich bevinden en die zaken terug te nemen 

 

Artikel 7. Overmacht 

 

7.1. Schuitemaker Maastricht is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij 

hiertoe door overmacht van blijvende of tijdelijke aard niet in staat is. Onder overmacht wordt 

onder meer begrepen: werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen 

zoals in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij Schuitemaker 

Maastricht en/of haar leveranciers alsmede toerekenbare tekortkoming door haar leveranciers 

waardoor Schuitemaker Maastricht haar verplichtingen jegens afnemer niet, of niet meer, kan 

nakomen. 

 

Artikel 8.  Onderzoek en reclames, verjaringstermijn 

 

8.1. Afnemer is verplicht het geleverde, c.q. de verpakking direct na aflevering te controleren 

op eventuele tekorten of beschadigingen. Klachten over tekorten of beschadigingen aan het 

geleverde, welke bij (af)levering zichtbaar zijn, dient de afnemer op de afleveringsbon, de 

factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan afnemer 

geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd.  

 

8.2. Klachten over kwaliteit of hoeveelheid, danwel andere afwijkingen en/of beschadigingen 

dient afnemer binnen 7 werkdagen na ontvangst schriftelijk - per post - gedetailleerd aan 

Schuitemaker Maastricht kenbaar te maken. Geen klacht zal meer ontvankelijk zijn, wanneer 

afnemer de geleverde zaken heeft verwerkt of aan derden heeft doorgeleverd of gedaan na 

genoemde termijn, tenzij eerst door of bij de verwerking het gebrek kon worden geconstateerd, 

onverminderd de verplichting om alsdan tijdig en op de juiste wijze te reclameren. 

 

8.3. Retourzending van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Schuitemaker Maastricht, onder door haar te stellen voorwaarden. Alle 

kosten verband houdende met een retourzending komen voor rekening van afnemer. 

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid 
 

9 1. Indien Schuitemaker Maastricht BV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze 

aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

 

9.2. Schuitemaker Maastricht BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke  aard dan ook, 

ontstaan doordat Schuitemaker Maastricht BV is uitgegaan van door of namens de Afnemer 

verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

 

9.3. Indien Schuitemaker Maastricht BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan 

is de aansprakelijkheid van Schuitemaker Maastricht BV beperkt tot maximaal de 



factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid 

betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Schuitemaker Maastricht BV is in ieder geval 

steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 

 

9.4. Schuitemaker Maastricht BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 

 

9.5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de  

oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in 

de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige 

prestatie van Schuitemaker Maastricht BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor 

zoveel deze aan Schuitemaker Maastricht BV toegerekend kunnen worden en redelijke 

kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont 

dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene 

voorwaarden. 

 

9.6. Schuitemaker Maastricht BV  is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder 

begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door 

bedrijsstagnatie.1. 

 

Artikel 10. Doorlevering – Verplichtingen Afnemer 

 

10.1. Afnemer verbindt zich jegens Schuitemaker Maastricht om bij de daarvoor in 

aanmerking komende producten van Schuitemaker Maastricht, aan haar afnemers in een voor 

hen begrijpelijke taal te vermelden dat de producten van Schuitemaker Maastricht niet voor 

consumptie geschikt zijn, maar slechts voor decoratieve doeleinden gebruikt mogen worden.  

 

10.2. Afnemer verbindt zich jegens Schuitemaker Maastricht om de producten, waarbij 

Schuitemaker Maastricht een bijsluiter zal voegen, niet aan derden te leveren zonder dat deze 

bijsluiter of een bijsluiter met een soortgelijke strekking, is bijgevoegd in een voor deze 

derden begrijpelijke taal. Deze verplichting geldt ook bij een eventuele herverpakking van de 

producten. 

 

10.3. Afnemer verbindt zich tevens te bewerkstelligen dat de verplichtingen, zoals vermeld 

onder artikel 10.1 en 10.2. eveneens aan alle opvolgende afnemers in de keten opgelegd 

worden, bij gebreke waarvan Schuitemaker Maastricht jegens Afnemer nimmer aansprakelijk 

is 

 

Artikel 11. Verzuim 

  

Afnemer zal worden geacht in verzuim te zijn indien: 

 

a. afnemer enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst niet of niet tijdig nakomt; 

b. afnemer aan Schuitemaker Maastricht goede gronden geeft om aan te nemen dat hij zijn 

verplichtingen uit hoofde van de met hem gesloten overeenkomst niet of niet tijdig zal 

nakomen en hij ondanks schriftelijke aanmaning met opgave van de gronden waarop de 

gevreesde niet-nakoming stoelt, zich niet binnen redelijke termijn bereid verklaart zijn 

verplichtingen na te komen en zonodig zekerheid te stellen, afnemer (al dan niet op eigen 

verzoek) in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surséance van betaling 

indient, het beheer over zijn vermogen verliest of diens vermogen geheel of gedeeltelijk in 

beslag wordt genomen; 

c. afnemer zijn onderneming staakt, een besluit tot ontbinding neemt, zijn onderneming in een 

op te richten vennootschap inbrengt of, indien hij een natuurlijk persoon is, komt te 

overlijden. 

 

Artikel 12. Slotartikel 



 

12.1. Afnemer is, behoudens schriftelijke toestemming van Schuitemaker Maastricht, niet 

gerechtigd om de rechten en/of verplichtingen die voor hem uit deze overeenkomst 

voortvloeien, aan een derde over te dragen.  

 

12.2. Op elke overeenkomst tussen Schuitemaker Maastricht en afnemer is Nederlands recht 

van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag worden van toepassing 

uitgesloten. 

 

12.3. Ieder geschil dat voortkomt uit een overeenkomst tussen Afnemer en Schuitemaker 

Maastricht dient te worden voorgelegd aan en beslecht door de bevoegde rechter van de 

Rechtbank Limburg, locatie Maastricht.  

 

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 


