ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende
termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders
is aangegeven.
Qkeur : de gebruiker van algemene voorwaarden
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht
2. Toepassing
2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en
overeenkomst tussen Qkeur en opdrachtgever waarop gebruiker deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op
alle overeenkomsten met Qkeur, voor de uitvoering waarvan derden
dienen te worden betrokken
2.3 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van
opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Aanvaarding / totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij in de aanbieding schriftelijk
uitdrukkelijk anders is bepaald. Alle aanbiedingen behouden hun
geldigheid gedurende 3 maanden.
3.2 Een overeenkomst is tot stand gekomen indien Qkeur hetgeen is
overeengekomen schriftelijk heeft bevestigd of indien door
opdrachtgever de aanvaarding van een schriftelijke aanbieding van
Qkeur schriftelijk heeft bevestigd.
3.3 Dit laat onverlet de bevoegdheid van partijen het bestaan van de
overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3.4 Een aanbieding is door opdrachtgever ook aanvaard indien Qkeur
geheel of gedeeltelijk een aanbieding heeft uitgevoerd.
4. Inhoud overeenkomst
4.1 Het betreft het opstellen van bouwkundige rapportages en / of
adviezen met als doel de opdrachtgever inzicht te verschaffen in de
bouwkundige staat van een registergoed / pand.
4.2. De door Qkeur te verrichten werkzaamheden worden uitsluitend
uitgevoerd op basis van visuele waarneming.
4.3 Niet of moeilijk te bereiken onderdelen worden niet onderzocht en
derhalve ook niet beoordeeld. Afwerkingen e.d. worden door Qkeur
niet verwijderd of los gemaakt. Niet bereikbare gedeelten van het pand
worden niet toegankelijk gemaakt.
Technische installaties worden niet gedemonteerd.
De aard van het onderzoek brengt met zich mee dat er gebruik zal
worden gemaakt van steekproeven, zodat niet kan worden
gegarandeerd dat alle visueel waarneembare gebreken of
tekortkomingen worden geconstateerd en in het rapport worden
gemeld.
4.4 Qkeur kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor gebreken of
schades die zich openbaren na afronding van de werkzaamheden en
die niet op grond van visuele waarneming geconstateerd hadden
kunnen worden.
4.5. Metingen worden niet verricht.
4.6. Tijdens de bouwtechnische keuring wordt geen onderzoek gedaan
naar milieubelastende materialen, of materialen die een
gezondheidsrisico kunnen opleveren, zoals (maar niet beperkt tot):
asbestverdachte of asbesthoudende materialen/toepassingen,
olietanks en/of andere verontreinigingen. Met de keuring kan de
aanwezigheid van deze materialen, stoffen of toepassingen dus niet
worden uitgesloten. Aansprakelijkheid van Qkeur voor het niet hebben
opgemerkt, of niet in voldoende mate hebben opgemerkt van de
voornoemde materialen, stoffen of toepassingen is uitgesloten. Als
opdrachtgever hieromtrent zekerheid wil hebben, dient altijd nader
specialistisch onderzoek door derden te worden gedaan.
5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Qkeur zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
5.2 De opdrachtgever is gehouden om alle gegevens, waarvan Qkeur
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Qkeur te verstrekken.
5.3. Qkeur heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst
gebruik te maken van derden en / of deze advies te vragen nadat de
noodzaak c.q. wenselijkheid daarvan in de rapportage is bepaald.
5.4 Qkeur is niet aansprakelijk voor schade, voor welke aard ook,
doordat Qkeur is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte
onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
onvolledigheid voor Qkeur kenbaar behoorde te zijn.
6. Rapportage
6.1 De rapportage van Qkeur heeft tot doel een algemeen inzicht te
geven in de onderhoudstoestand van het gekeurde registergoed /pand
en van eventueel bestaande gebreken onder de tijdens de keuring
geldende omstandigheden of aanwezige beperkingen. Het betreft hier
derhalve een momentopname.
6.2 De geldigheidsduur van de rapportage is maximaal drie maanden;
na deze periode kan daaraan geen enkele recht meer worden
ontleend. Na het verlopen van de geldigheidsduur dient een nieuw dan
wel een geactualiseerde rapportage te worden opgesteld, waarvan de
kosten nimmer voor Qkeur zijn.
6.3 Eventuele, in de rapportage opgenomen, herstel – en
verbeteradviezen zijn geen werkomschrijving op grond waarvan het
werk kan worden uitgevoerd.

6.4 Eventuele in de rapportage genoemde herstel- en
verbeterbedragen zijn steeds slechts indicatief (raming van de te
verwachten kosten).
7. Wijziging van de overeenkomst
7.1 Wijzigingen van overeenkomsten, inhoudende een beperking of
aanvulling van reeds overeengekomen te verrichten werkzaamheden,
komen tot stand zodra Qkeur deze wijzigingen schriftelijk heeft
bevestigd.
8. Betalingen
8.1. Het overeengekomen honorarium van Qkeur is inclusief BTW.
8.2. Betaling van bouwkundige keuringen geschiedt via overschrijving,
bij voorkeur via IDeal. Wanneer de bouwkundige rapportage gereed is
ontvangt u van ons een email met het verzoek voor betaling. Na
betaling kunt u de rapportage direct downloaden. Betaling van
advieswerkzaamheden anders dan bouwkundige keuringen dient,
tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, door de
opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum aan Q-keur te zijn
voldaan.
8.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn
betaalt, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder
dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
8.4 Is de opdrachtgever in dergelijke gevallen een consument dan is
hij de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW plus 2% verschuldigd. Indien
de opdrachtgever in dergelijke gevallen een bedrijf is dan is hij de
wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW plus 2% verschuldigd.
9. Incassokosten
9.1 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige)
nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de
opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever in het geval van
geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden
berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse
Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd met een
minimum van € 40,- excl. BTW.
9.2 Indien Qkeur hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
9.3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten
komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
10. Tussentijdse opzegging / ontbinding
10.1 In geval van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door
opdrachtgever, is opdrachtgever verplicht Qkeur te vergoeden; het
betreft hier de betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte
werkzaamheden, een vergoeding van de gemaakte kosten en de
kosten die voortvloeien uit door Qkeur aangegane verplichtingen met
derden ter vervulling van de overeenkomst. Bij annulering van de
overeenkomst minder dan 24 uur voor de beoogde inspectiedatum en
tijdstip zal Qkeur het volledige overeengekomen honorarium in
rekening brengen bij de opdrachtgever.
10.2 Qkeur is bevoegd de opdracht te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van
de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich
anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag
worden verwacht.
11. Aansprakelijkheid
11.1 Indien Qkeur aansprakelijk mocht zijn, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
11.2 Qkeur is slechts aansprakelijk voor de door opdrachtgever
geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming
in de nakoming van haar verplichtingen, indien en voor zover deze
aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag
van de door verzekering gedane uitkering.
11.3 Qkeur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing en schade
door (bedrijfs)stagnatie.
11.4 Qkeur is nimmer aansprakelijk voor schade kleiner dan € 1.200,-,
dan wel schades als gevolg van overmacht.
11.5 De door Qkeur te vergoeden schade is beperkt tot 12x de
advieskosten met een maximum van € 10.000,11.6 Qkeur heeft het recht om gevolgen van een tekortkoming van een
geleverde dienst uit eigener beweging kosteloos te herstellen en/ of te
vervangen waardoor de bevoegdheid van opdrachtgever om
schadevergoeding te eisen komt te vervallen.
12. Overmacht
12.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de
wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
hun rekening komt.
13. Toepasselijk recht en geschillen
13.1 Op elke overeenkomst tussen Qkeur en opdrachtgever is het
Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen welke tussen Qkeur en de opdrachtgever in het
kader van (de uitvoering van) de overeenkomst(en) mochten ontstaan
of die daarvan het gevolg zijn, worden bij uitsluiting berecht door de
rechter in de vestigingsplaats van Qkeur.
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