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Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Guus BV, gevestigd te Amsterdam 
 

 
1 TOEPASSELIJKHEID 

 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle offertes, aanbiedingen. 
opdrachtbevestigingen en overeenkomsten op grond waarvan Guus BV goederen en/of 
werkzaamheden en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan een klant 
levert (hierna: een overeenkomst). Deze voorwaarden zijn te vinden op guusbv.com. 

 
1.2 Deze voorwaarden hebben voorrang boven eventuele algemene voorwaarden van klanten en 
contractpartijen, behoudens in het geval deze door Guus BV vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn 
geaccepteerd. 

 
2 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

 
2.1 Een overeenkomst met Guus BV komt slechts tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke 
bevestiging door Guus BV 

 
2.2 Offertes en aanbiedingen van Guus BV zijn steeds vrijblijvend. 

 
2.3 Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, lonen, premies, 
vrachten, belastingen,  valutakoersen  en/of  andere factoren die de geoffreerde prijs hebben 
(mede)bepaald wijzigen, is Guus BV bevoegd die wijzigingen aan haar klant door te belasten en 
de geoffreerde prijs aan te passen. Een dergelijke prijsaanpassing geeft de klant niet het recht  de  
overeenkomst te doen ontbinden. 

 
2.4 Guus BV is te allen tijde gerechtigd om van haar klant zakelijke of persoonlijke 
zekerheidsstelling te harer genoegen te vorderen tot zekerheid van de betalings- en andere 
verplichtingen van de klant. 

 
2.5 Aanvulling, wijziging of annulering van een overeenkomst of offerte is voor Guus BV slechts 
bindend indien die door haar uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd. 

 
2.6 Specificaties, modellen, monsters, beschrijvingen, tekeningen of andere documenten 
betreffende het voorwerp van de overeenkomst en het gebruiksdoel hiervan vormen slechts een 
indicatie, Afwijkingen leveren zijdens Guus BV geen tekortkoming, verzuim of non-conformiteit op, 
tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. 

 
2.7 Voor zover de te leveren goederen geleverd worden volgens door de klant verstrekte 
specificaties, modellen, monsters, beschrijvingen, tekeningen of andere documenten staat de 
klant ervoor in dat geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. De 
klant vrijwaart Guus BV volledig voor alle kosten en schade (waaronder de daadwerkelijke 
advocaatkosten) verband houdend met een dergelijke inbreuk . 

 
3 NIET NAKOMING VAN OVEREENKOMST 

 
3.1 Guus BV is gerechtigd de overeenkomst in de volgende gevallen onmiddellijk en zonder 
(nadere) ingebrekestelling te ontbinden en/of te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst: 
 

• indien de klant zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; 
• indien het faillissement van de klant is aangevraagd; 
• indien de klant surseance van betaling heeft aangevraagd; of 
• indien de klant het beheer of beschikking over zijn activa is kwijtgeraakt. 
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In voorkomende gevallen is Guus BV niet gehouden enige (schade)vergoeding te betalen, maar 
behoudt het recht zelf (aanvullende) schadevergoeding van de klant te vorderen. 

 
3.2 Indien  Guus BV is verhinderd de overeenkomst uit te voeren als gevolg van overmacht of een 
omstandigheid die niet aan haar is toe te rekenen, is zij gerechtigd om zonder rechterlijke 
tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst 
geheel of ten dele te ontbinden en/of te beëindigen, alles zonder tot (schade)vergoeding 
gehouden te zijn. Onder het in dit artikel bepaalde dient te worden verstaan elke omstandigheid 
waarmede Guus BV geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering 
van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de afnemer kan worden verlangd, alsmede, voor 
zover daaronder niet reeds begrepen, natuur en milieurampen, pandemieën, epidemieën, 
adviezen van overheidswege, lock-downs, rellen, oorlog, staking, transportmoeilijkheden, brand 
en andere calamiteiten. 

 
3.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering 
daarvan noodzakelijk   is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in 
onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of 
inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de afnemer, van de 
bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of 
kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan behoudt Guus BV zich het recht voor de prijs 
aanpassingen door te rekenen en/of de leveringstermijn herzien. 

 
3.4 Bij annulering na schriftelijke bevestiging van de opdracht zijn de annuleringskosten 100%. 

 
4 BETALINGEN 

 
4.1 Betalingen aan Guus Bv vindt plaats door bijschrijving op een door Guus Bv aan te wijzen 
bankrekeningnummer en overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst en de facturen van 
Guus BV. 

 
4.2 De klant is ten aanzien van Guus BV en/of haar eventuele (onder)opdrachtnemers niet 
gerechtigd tot opschorting en verrekening, op welke grond of uit welke hoofde dan ook. 

 
4.3  Indien de klant de toepasselijke betaaltermijn overschrijdt, dan is zij gehouden het restant van 
de overeengekomen prijs ineens en geheel te voldoen aan Guus BV. 

 
4.4 Bij iedere niet--‐tijdige betaling maakt Guus BV zonder gehoudenheid tot ingebrekestelling 
aanspraak op 2% rente per maand over het onbetaald gebleven of te laat betaalde bedrag, 
alsmede op alle door haar te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. 

 
4.5 Betalingen worden steeds geacht te zijn geschied ter voldoening van de oudste openstaande 
factuur. 
 
5 PRIJZEN 

 
5.1 Geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn steeds exclusief omzetbelasting en eventuele 
heffingen.  

 
5.2 Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende 
monetaire verhoudingen van binnen--‐ en buitenlandse valuta's, grondstofprijzen, exportsubsidies, 
invoerrechten, belastingen en andere heffingen. 

 
6 LEVERING 
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6.1 Geoffreerde of overeengekomen termijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders 
is overeengekomen.  
 
6.2 Levering  geschiedt  door  het  ter  beschikking  stellen  van  de  te  leveren goederen. Dit 
geldt eveneens indien de ontvanger verzuimt of weigert de goederen in ontvangst te nemen. 

 
6.3 De wijze van verzending staat ter vrije discretie van Guus BV. 
 
6.4 Bij verzending met een vervoermiddel van Guus BV of bij verzending in opdracht van Guus 
BV vindt levering plaats door de aflevering ten huize van c.q. aan het magazijn van de afnemer. 

 
6.5 Wordt de verzending op wens van de afnemer vertraagd, dan worden hem, te beginnen één 
maand na melding dat de goederen voor verzending gereed zijn, door de opslag ontstane kosten, 
bij opslag in het magazijn van  Guus  BV  aan afnemer doorbelast met een minimum van 1% van 
het factuurbedrag per maand. De klant verliest, nadat Guus BV een schriftelijke plaats en termijn 
heeft gesteld waarop de te leveren goederen door de klant in ontvangst moeten worden genomen, 
alle aanspraken op de goederen. 
 
6.6 Indien (een deel van) de goederen niet tijdig kunnen worden geleverd als gevolg van een 
omstandigheid die niet aan Guus BV toerekenbaar is, waaronder begrepen vertragingen avn 
welke aard dan ook bij het vervoer van de goederen, wordt de levertermijn overeenkomstig 
verlengd zonder dat tot enige aansprakelijkheid van Guus BV lijdt. De levertermijn wordt eveneens 
verlengd met de tijd gedurende welke de klant een aan Guus BV verschuldigd bedrag nadat het 
opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten.  
 
6.7 Zodra aan de afnemer is medegedeeld dat de goederen vanaf een bepaalde datum voor 
levering gereed staan, worden die geacht op die datum feitelijk en juridisch te  zijn geleverd en is 
de afnemer vanaf die datum betalingsplichtig. Vanaf dat tijdstip staan de zaken voor rekening en 
risico van de opdrachtgever op een door Guus BV te bepalen locatie. 

 
7 RISICO 

 
7.1 Het risico voor de geleverde zaken of onderdelen daarvan gaat levering EXW (Ex Works) over 
op de klant tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Dit geldt eveneens wanneer het 
deelleveringen betreft of Guus BV nog andere prestaties zoals verzendkosten of aanvoer en 
montage heeft aanvaard. Nadat het product door de klant of een vervoerder is opgehaald, gaat 
het risico van beschadiging en verlies van het product op de klant en/of de  vervoerder over. 

 
8 EIGENDOMSVOORBEHOUD 

 
8.1 Alle door Guus BV geleverde zaken blijven eigendom van Guus BV tot op het moment dat de 
klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Guus BV uit hoofde van 
enige met Guus BV gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken of het verrichten van 
werkzaamheden of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een 
dergelijke overeenkomst daaronder begrepen. 

 
8.2 De klant is niet gerechtigd de zaken, voordat de eigendom  op hem  zal zijn overgegaan, 
eventueel be--‐ of verwerkt aan derden, al dan niet tot zekerheid, in eigendom over te dragen. De 
klant zal te allen tijde eraan meewerken dat Guus BV haar eigendomsrecht kan effectueren. 

 
8.3 Op de klant rust de verplichting de geleverde zaken zorgvuldig en op de juiste wijze te  
bewaren en te behandelen.  In geval van onjuiste bewaring c.q. behandeling is de klant jegens 
Guus BV aansprakelijk voor mogelijke vervolgschade. 
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9 AANSPRAKELIJKHEID 
 

9.1 Behoudens voor zover de aansprakelijkheid niet beperkt kan worden naar Nederlands recht, 
is alle aansprakelijkheid van Guus BV beperkt tot het betaalde bedrag, uit hoofde van de door 
haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering. Als de aansprakelijkheid niet gedekt wordt door de 
aansprakelijkheidsverzekering van Guus BV, is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximum van 
de door Guus BV verzonden declaraties ten aanzien van de in het betreffende met Guus BV 
gesloten overeenkomst in de 12 maanden voorafgaand aan het incident dat de aansprakelijkheid 
van Guus BV veroorzaakte, met een maximum van EUR 20.000.  
 
9.2 De klant vrijwaart Guus BV voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook ter 
zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiende uit 
door Guus BV geleverde goederen, diensten of werkzaamheden. 

 
9.3 Indien is overeengekomen dat Guus BV voor het vervoer zorgdraagt naar een door de klant 
opgegeven adres, is Guus BV niet aansprakelijk is voor schade als gevolg van vertraging, 
transportschade, vertraging bij douane, problemen met invoerdocumenten en/of  andere  schade  
als gevolg van transport en douane gerelateerde oorzaken. 

 
10 KWALITEIT EN RECLAMES 

 
10.1 Eventuele klachten over de kwaliteit, hoedanigheid, samenstelling van geleverde goederen, 
diensten of werkzaamheden, moeten uiterlijk 14 dagen na ontvangst of oplevering daarvan, 
danwel nadat zulks had kunnen worden ontdekt, schriftelijk bij Guus BV schriftelijk kenbaar 
worden gemaakt, op straffe van verval van alle rechten van de klant. 
 
10.2 Guus BV heeft recht haar eventuele herstelplicht op te schorten totdat de klant al zijn 
verplichtingen uit de betreffende overeenkomst is nagekomen. 
 
10.3 Ten aanzien van alle goederen welke door Guus BV van derden worden betrokken 
alsmede ten aanzien van alle diensten en werkzaamheden, welke in opdracht van Guus BV door 
derden worden uitgevoerd, is Guus BV niet tot enige verderstrekkende garantie gebonden, dan 
die welke Guus BV van de desbetreffende derde te dien aanzien heeft verkregen. Guus   BV   
dient   door   de   klant   in   staat   gesteld   te   worden   ter   keuze   van   Guus   BV in  geval   
van   fabricage- of materiaalfouten het desbetreffende onderdeel te vervangen dan wel te 
verbeteren. In alle gevallen vervallen aanspraken    op de garantie 1 jaar na levering. 
 
10.4 Eventuele retourzendingen dienen deugdelijk verpakt en vervoerd te worden en franco te 
worden verzonden, op straffe van verval van rechten. 

 
 
11 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

 
11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, 
modelrecht, handelsnaamrecht en databankrecht, alsmede rechten op know--‐how op alle 
goederen, diensten en werkzaamheden die Guus BV ter beschikking stelt, berusten bij Guus BV. 
Indien en voor zover nodig, verricht de klant alle (rechts)handelingen die nodig zijn om de 
betreffende intellectuele eigendomsrechten bij Guus BV te laten berusten. 

 
12 GESCHILLEN 

 
12.1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden in Nederlands recht van toepassing. 
 
12.2 Alle geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomsten waarbij Guus BV partij is, zullen 
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voor zoveel nodig, worden aangebracht bij de bevoegde rechtbank te Amsterdam, Nederland. 


