ALGEMENE VOORWAARDEN
ADITUM SECURE
Artikel 1.
Op alle afgesloten overeenkomsten met Aditum Secure zijn de algemene voorwaarden van Aditum Secure van
toepassing. Door het plaatsen van de order doet de opdrachtgever afstand van de voorwaarden die hij aan
Aditum Secure stelt. Afwijking aan de voorwaarden is alleen mogelijk indien schriftelijk dit door een bevoegd
persoon van Aditum Secure is bevestigd.
Artikel 2.
Alle offertes en prijsopgaven van Aditum Secure zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen vrijblijvend.
De onderlinge verbintenis is pas geldig op het moment dat Aditum Secure deze heeft bevestigd.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens m.b.t. het maken van offertes
en prijsopgaven. De offertes, prijsopgaven zijn tot stand gekomen op de verstrekte informatie van de opdrachtgever.
Rekenkundige menselijk falen op offerte of orderbevestiging mogen worden gerectiﬁceerd. De opdrachtgever
kan Aditum Secure niet verplichten de order overeenkomstig de vergissing uit te voeren.
Artikel 3.
Alle prijsopgaven zijn exclusief btw.
De prijsopgave van Aditum Secure heeft uitsluitend en alleen betrekking op de uitdrukkelijke en formeel
beschreven werken en leveringen zoals aangeduid op onze opdrachtbevestiging.
Werkzaamheden die niet vermeld zijn in de orderbevestiging komen voor rekening van opdrachtgever. Aanvullende werkzaamheden of leveringen kan alleen van Aditum Secure geëist worden indien dit tussen beide
partijen schriftelijk is overeengekomen.
Wijziging van opgegeven prijzen, ook na verzending van de opdrachtbevestiging worden uitdrukkelijk voorbehouden. Aditum Secure is gerechtigd om substantiële prijsverhogende factoren in rekening te brengen. Inkoopprijzen, lonen, belastingen, vrachten die voor haar kostenverhogend zijn naar rato door te berekenen.
Aditum Secure kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade indien de opdrachtgever onvoldoende of
onjuiste informatie heeft verstrekt m.b.t. het door de koper aangeleverde ontwerp.
De door Aditum Secure verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend
Artikel 4.
Met het aangaan van de overeenkomst is uitdrukkelijk bepaald, tenzij dit anders vermeld is de overeenkomst;
Het terrein dient vrij te zijn van obstakels. Montage van het hekwerk vindt plaats in een obstakelvrije grond.
Hieronder wordt verstaan: bouwketen, begroeiing, boomstronken of wortels, oude funderingen, puin, bestrating,
asfalt, zware klei of leemgrond, te hoge grondwaterstand. Aanwezigheid van obstakels kan leiden tot meerwerk.
Kabels en leidingen wat op het binnenterrein aanwezig is zal door de opdrachtgever schriftelijk aan Aditum
Secure worden meegedeeld. Met behulp van piketten zal deze gemarkeerd moeten worden. Ontstane schade
die door de opdrachtgever niet gemarkeerd/schriftelijk bevestigd is, kan niet op Aditum Secure verhaald
worden.
Voldoende werkruimte aan weerszijden van het hekwerk. Uitgaande van ca. 1 meter.
Indien het hekwerk waterpas gemonteerd dient te worden zal de opdrachtgever vooraf het terrein moeten
egaliseren.
Uitgegraven grond zal niet door Aditum Secure worden afgevoerd.
Bij start werkzaamheden zal de opdrachtgever aanwezig zijn om het werk op te starten.
Het terrein moet toegankelijk zijn voor een vrachtwagen. De losplaats van de materialen bedraagt niet verder
dan 100 meter van de werkplek. Bij grotere projecten heeft de transporteur meerdere losplaatsen nodig.

Aditum Secure kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verzakking van het hekwerk als opdrachtgever
niet tijdig zorg heeft gedragen voor een dergelijke grondgesteldheid om het hekwerk te monteren. Wanneer de
opdrachtgever wenst, tegen het advies van Aditum Secure te plaatsen, zal Aditum Secure op de uitgevoerde
werkzaamheden geen garantie verlenen.
Opdrachtgever kan zich niet beroepen op het feit dat de vertegenwoordiger of inspecteur van Aditum Secure het
terrein heeft gezien of had kunnen bekijken voor de prijsopgave.
Aditum Secure is ten alle tijde gerechtigd de order geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden teneinde te
kunnen voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
Artikel 5.
De afrastering en/of poorten zullen worden geplaatst op de lijn en hoogte van het hekwerk welk de door de
opdrachtgever m.b.v. piketten worden aangegeven. Mocht naderhand blijken dat de lijn en hoogte van het
hekwerk door opdrachtgever toch foutief aangegeven is dan kan Aditum Secure hier nimmermeer op aangesproken worden. Een mogelijke herplaatsing van het hekwerk zal geheel voor rekening van de opdrachtgever
zijn.
Wanneer de montage door diverse oorzaken niet in 1 keer uitgevoerd kan worden zal de daar op voortvloeiende
kosten doorberekend worden. De materialen van de overeenkomst zal na doorschuiven van de plandatum door
de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Bij verlies of diefstal zal de opdrachtgever de materialen
opnieuw moeten inkopen.
De opdrachtgever zorgt ervoor dat de vergunningen en onthefﬁngen voor uitvoering tijdig verkregen zijn.
Artikel 6.
Een opgegeven termijn van levering en uitvoering door Aditum Secure kan niet worden beschouwd als bindend.
Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Na ontvangst van de door de opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging gaat de afgesproken levertermijn in.
De termijn is vastgesteld op basis van; na opdracht geen wijzigingen door opdrachtgever, en weersomstandigheden.
Bij overschrijding van tussen partijen overeengekomen termijnen is wederpartij gerechtigd schadevergoeding
en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, doch niet dan nadat wederpartij Aditum Secure per aangetekend schrijven nog een redelijk termijn van 15 werkdagen gegund is om alsnog aan haar verplichtingen te
doen nakomen.
Tenzij de termijnoverschrijding is te verwijten aan overmacht.
Wanneer de koper/opdrachtgever de order wil annuleren zal de daaruit voortvloeiende kosten bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Onder de kosten verstaan we; integrale schadevergoeding en 20 % van de
overeengekomen prijs.
Specials of producten, die klant speciﬁek zijn, worden voor de volle 100% doorbelast.
Leveringen die in opdracht van de opdrachtgever worden uitgesteld geeft Aditum Secure het recht om de
prijzen aan te passen bij aanvang der montage geldende tarieven.
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Artikel 7.
Na gereedheid werk zal de opdrachtgever samen met Aditum Secure het werk inspecteren. De oplevering heeft
plaats gevonden na ondertekening van het opleverdocument door opdrachtgever. Bij afwezigheid van de
opdrachtgever zal Aditum Secure de oplevering schriftelijk meedelen. De opdrachtgever heeft 5 werkdagen de
tijd om aan te geven of er nog restpunten uitgevoerd dient te worden. Bij afkeur van werk door opdrachtgever
wat de oplevering in de weg staat ,is opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te voldoen aan
Aditum Secure onder opgave van redenen. Vertraging in de aanlevering van deze punten komt niet voor rekening van Aditum Secure. Kleine gebreken welke kunnen hersteld worden binnen 30 dagen na oplevering zullen
de oplevering niet in de weg staan.
Artikel 8.
Nadat de koper/opdrachtgever een verbintenis is aangegaan met Aditum Secure en de bestelde materialen niet
afneemt heeft Aditum Secure het recht om na 20 werkdagen na plandatum de materialen door te berekenen.
De koper/opdrachtgever koopt zonder montage de materialen van Aditum Secure. Na betaling van de materialen zal Aditum Secure tot levering overgaan.
Artikel 9.
De factuur zal binnen 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, na factuurdatum betaald moeten
worden op een door Aditum Secure aangegeven rekening, incl. btw en in Euro’s.
De opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige verreking. Indien de factuur niet volgens de verplichting is
voldoen is Aditum gerechtigd, na het verstrijken van de termijn, rentekosten in rekening te brengen. Dit betreft
de wettelijk rente vermeerderd met 10 %.
Aditum secure is gerechtigd naast de hoofdvordering en de beschuldigde rente alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor het niet nakomen van de betalingsafspraken te vorderen. Overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken worden geadviseerd.
Artikel 10.
Aditum secure blijft eigendom van alle te leveren en geleverde zaken totdat de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Opdrachtgever is zolang hij bovenstaande vordering niet heeft voldaan, niet gerechtigd om een pandrecht of
een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen
vestigen op eerste verlangen van opdrachtnemer te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een
pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt koper zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij het pandrecht op de
zaak wordt gevestigd in welk geval koper zich aan verduistering zou schuldig maken.
Indien de opdrachtgever de overeenkomst m.b.t. de verkochte materialen en diensten niet nakomt mag Aditum
Secure zonder bevestiging en tussenkomst van de gerechtelijk macht de materialen op komen halen. De
ontstane kosten zal Aditum Secure aan opdrachtgever doorberekenen.

Artikel 11.
Aditum Secure verleent garantie wanneer de opdrachtgever aan alle verplichtingen heeft voldaan.
Constatering van problemen in de garantietermijn zal door de opdrachtgever, binnen 8 werkdagen nadat de
gebreken aan het licht zijn gekomen, schriftelijk worden gemeld.
Aditum Secure verzekert u ervan dat alle geleverde diensten producten gedurende 3 maanden na oplevering vrij
zijn van gebreken. Materialen die defect raken door fabricage en of constructiefouten zullen kosteloos geleverd
worden.
Aditum Secure kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ander geleden van de schade van de koper/opdrachtgever.
Uitgesloten van aansprakelijkheid is Aditum Secure indien de schade veroorzaakt is door een ondeugdelijk
voorgeschreven ontwerp, constructie, werkwijze materialen of onderdelen die opgelegd zijn door opdrachtgever.
Aansprakelijkheid op de garantie komt te vervallen wanneer de opdrachtgever zich niet houdt aan de gebruikersinstructies. Het uitvoeren van onvoldoende onderhoud en het zelf aanbrengen van wijziging aan de geleverde producten.
Artikel 12.
Aditum Secure is aansprakelijk voor schade geleden door de wederpartij, die het rechtstreeks en uitsluitend
gevolg is van opzet of grove schuld zijdens Aditum Secure. Aditum Secure aanvaardt zijn aansprakelijkheid
naar opdrachtgever om de gemaakte afspraken na te komen. In alle andere gevallen is haar aansprakelijkheid
beperkt tot het maximaal bedrag wat Aditum Secure van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar
ontvangt.Aditum Secure is niet aansprakelijk voor schade/indirecte schade in de vorm van rechtstreekse
schade en gevolgschade.
Aditum Secure aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het onjuist gebruik of functioneren van de geleverde producten/diensten.
Bij niet-tijdige en/of niet volledige levering van de order aanvaardt Aditum Secure geen aansprakelijkheid voor
tijdige en volledige uitvoering van de opdracht, als ook voor de gevolgen daarvan voor wederpartij
De opdrachtgever vrijwaart Aditum Secure voor schadeloosstelling en te vrijwaren tegen alle aanspraken van
derden jegens Aditum Secure uitgevoerde werkzaamheden dan wel aan opdrachtgever geleverde producten.
Artikel 13.
Geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de
daartoe gerechtigde. Alvorens koper een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Aditum Secure richt, zal hij altijd
eerst Aditum secure schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar
verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen ter herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig
schriftelijk dient te melden
Koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
Artikel 14.
Alle rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en op alle overeenkomsten
welke daarvan een uitvloeisel zijn is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen
Aditum Secure en de wederpartij, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden
beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het kanton of rondissement waar Aditum
Secure is gevestigd.

