
 

ALGEMENE VOORWAARDEN AXITRAXI B.V., BUSINESSUNIT VERKOOP 

 
 

Algemeen 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Axitraxi B.V., businessunit verkoop opgestelde aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk, koop en verkoop door Axitraxi aangegaan met 

derden. Voor afwijkende afspraken is een schriftelijke bevestiging nodig. Wanneer hierna Axitraxi wordt genoemd, wordt daarmee bedoeld Axitraxi B.V. businessunit verkoop. 

 

Aanbiedingen en overeenkomsten 
2. De prijzen en prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend tenzij de prijs uitdrukkelijk is overeengekomen. 

3. Overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke orderbevestigingen van Axitraxi of door (begin van) feitelijke uitvoering door Axitraxi van de werkzaamheden. 

4. Bestellingen zijn bindend, indien deze aan de vertegenwoordiger van of rechtstreeks aan Axitraxi zijn gedaan. 

5. Tenzij anders is overeengekomen is Axitraxi gehouden haar aanbieding gedurende 30 dagen gestand te doen onverminderd het bepaalde wat van toepassing is op deze algemene leveringsvoorwaarden. 

 

Transport, levertijd, goederen 

6. De opgegeven prijzen gelden voor levering af fabriek. 

7. Leveringsdata zijn volgens overeengekomen termijnen. Andere rechten van de koper, zoals annulering van de opdracht na de vaststelling van de overeengekomen termijn, met name ook aanspraak op vergoeding van schade 
ontstaan door te late levering of in gebruikstelling, zijn uitgesloten. 

8. Niet aan de eisen van de overeenkomst voldoende goederen en andere gebreken moeten binnen 3 dagen schriftelijk worden gemeld. Indien dit niet geschiedt zijn de goederen geaccepteerd. Verborgen gebreken dienen direct na 
ontdekking doch binnen een termijn van ten hoogste drie maanden na ontvangst der goederen te worden gereclameerd. Aanspraken op vergoeding in verband met gebreken beperken zich tot het in orde brengen van het 

betreffende onderdeel of tot nalevering van een goed onderdeel binnen een vastgestelde termijn. Onderdelen waarover gereclameerd wordt, kunnen op verzoek van Axitraxi worden teruggezonden Axitraxi is niet aansprakelijk 
voor gevolgschade tengevolge van gebreken. 

9. Axitraxi kan, indien noodzakelijk, in gedeelten leveren. Ten aanzien van leveringen in gedeelten gelden bepalingen voor de levering van de gehele bestelling onverkort. 

 

Aangenomen werk 

10. De termijn waarbinnen het werk dient te worden uitgevoerd, vangt eerst aan nadat Axitraxi alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens heeft ontvangen, de benodigde vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen en/of 

toezeggingen, welke voor het werk moeten worden verkregen, zijn ontvangen, en de plaats, waar het werk dient te worden uitgevoerd naar het oordeel van de aannemer zodanig is, dat met de uitvoering van het werk kan worden 

begonnen. 

11. Axitraxi heeft het recht, indien de opdracht voor de uitvoering niet aan haar wordt gegeven, alle kosten, welke zij heeft moeten maken om haar aanbieding te kunnen verstrekken in rekening te brengen aan diegene die om de 

aanbieding heeft verzocht. Voorts dient de offerte met alle daarbij behorende tekeningen, ontwerpen, foto's en berekeningen binnen 14 dagen op verzoek van Axitraxi franco te worden geretourneerd. 

12. Axitraxi is gehouden het werk geheel naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Ten aanzien van werkzaamheden, welke door een niet aan Axitraxi te wijten oorzaak, slechts gewijzigd kunnen worden uitgevoerd, is 

Axitraxi gehouden de door haar noodzakelijk geachte wijzigingen in de uitvoering, zoals aangenomen, terstond ter kennis van de opdrachtgever te brengen en na overleg met deze uit te voeren. 

13. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden, welke niet tot het door Axitraxi aan genomen werk behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het 

aangenomen werk geen vertraging ondervindt. 

14. De opdrachtgever dient op zijn kosten - zo de uitvoering van het werk zulks naar het oordeel van Axitraxi vergt - te zorgen voor voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen, werktuigen en/of 

grondstoffen. Voorts dient de opdrachtgever, eveneens op zijn kosten, Axitraxi in staat te stellen om te zorgen voor de aansluiting van elektrische machines, verlichting, verwarming, gas perslucht, water en andere voor de 

uitvoering nodige energie. 
15. Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen aan zich heeft voorbehouden en/of de uitvoering van enig onderdeel van het werk of daarmee samenhangende werkzaamheden niet door Axitraxi doet geschieden is 

hij jegens Axitraxi aansprakelijk voor alle schadelijke gevolgen van niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan. 
16. In geval van overmacht - waaronder te verstaan elke van de wil en/of controle van Axitraxi onafhankelijke omstandigheid, al of niet voorzienbaar, - is Axitraxi gerechtigd de uitvoering van het werk op te schorten danwel de 

overeenkomst, voorzover niet uitgevoerd, te ontbinden en betaling te vorderen terzake van het wel uitgevoerde gedeelte van het werk, zonder dat Axitraxi gehouden is tot het betalen van enige schadevergoeding aan de 
opdrachtgever. 

17. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt de regeling van het werk door Axitraxi. 
18. Tenzij anders is overeengekomen, wordt de normale handelskwaliteit van de materialen en grondstoffen geleverd en verwerkt. 

19. Keuring dient door de opdrachtgever bij de aankomst van de bouwstoffen op het werk, eventueel op overeengekomen monster te geschieden. Door de opdrachtgever niet gekeurde bouwstoffen worden geacht door hem te zijn 

goedgekeurd. 

20. Afkomende materialen, verpakkingen en/of afvalstoffen zijn eigendom van opdrachtgever tenzij anders vermeld. 

21. Voor de door Axitraxi voor de uitvoering van het werk benodigde materialen draagt de opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd. 

22. De opdrachtgever is verplicht voor zijn rekening het werk, waaronder mede begrepen toegangsweg, hekwerken, het gebouwde of te bouwen object waaraan het werk wordt uitgevoerd, te verzekeren tegen alle materiële schade. 

 

Wijzigingen van het aangenomen werk 

23. Axitraxi is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen en gehouden minderwerk in mindering op de aanneemsom te brengen. 

24. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen Axitraxi hetzij op verzoek op last van de opdrachtgever, hetzij op last van derden of ingevolge nieuwe danwel gewijzigde voorschriften verricht of levert boven het in de 

aannemingsovereenkomst uitdrukkelijk vastgelegde, terwijl minderwerk omgekeerd evenzo wordt vastgesteld. 

25. Axitraxi kan indien betaling in termijnen overeengekomen is, de termijn van uitvoering verlengen met de tijd gedurende de opdrachtgever een opeisbare termijn geheel of gedeeltelijk onbetaald laat. 

 

Personeelsafspraken  
26. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikt personeel van de opdrachtnemer en/of verkoper, binden deze laatste niet, voor zover ze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te 

beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben. 
 

Oplevering 
27. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd op het eerste van beide tijdstippen waarop hetzij Axitraxi na de voltooiing van het werk daarvan aan de opdrachtgever schriftelijk kennis heeft gegeven hetzij de opdrachtgever het werk 

feitelijk in gebruik heeft genomen. 
28. Gedurende 30 dagen na dit tijdstip, tenzij een langere periode uitdrukkelijk nader schriftelijk is overeengekomen, is Axitraxi gehouden aan de dag getreden gebreken beoordeeld aan de hand van N.S.F. normen aan het door haar 

uitgevoerde werk, welke schriftelijk te harer kennis zijn gebracht, te herstellen, met uitzondering van de gebreken welke een gevolg zijn van de door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of werkwijzen van door hem of 

in zijn opdracht door derden geleverde materialen of grondstoffen of van enige van buiten komende oorzaak. 

29. Na het verstrijken van de overeengekomen garantie periode is Axitraxi niet meer aansprakelijk voor enig gebrek of schade aan het uitgevoerde werk. 

30. Indien de opdrachtgever een keuring wenst, dient deze slechts te geschieden op basis van de N.S.F. normen. 

 

Eigendomsvoorbehoud 

31. Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, blijven de geleverde goederen eigendom van Axitraxi en kunnen zij te allen tijde worden teruggenomen, terwijl de aannemer verplicht zal zijn deze goederen terstond op 

eerste aanmaning franco te retourneren. Alle in deze gemaakte kosten zullen op opdrachtgever worden verhaald, inclusief de voor die termijn geleden schade aan omzet van goederen. 

 

Aansprakelijkheid 

32. Axitraxi is aansprakelijk voor schade aan het werk, hulpwerken, materieel en materiaal, voorzover veroorzaakt door foutieve constructies en/of berekeningen, door haar of in haar opdracht door derden gemaakt, alsmede voor 

fouten of nalatigheid, van Axitraxi, haar ondergeschikten of door hen, die door Axitraxi op het werk zijn aangesteld. 

33. Het maximum schadebedrag tot vergoeding waarvan Axitraxi kan worden aangesproken, bedraagt niet meer dan het bedrag waarvoor het werk is of zou worden uitgevoerd. 

 

Betalingscondities 
34. De betalingscondities worden geregeld naar de aard en de belangrijkheid van de levering of het uit te voeren werk. Tenzij anders overeengekomen, zijn de betalingscondities: 

a. levering van handelsgoederen contant/onder rembours tot een bedrag van € 453,78 ex O.B. en transport/verzendkosten; 
b. levering van handelsgoederen boven een bedrag van € 453,78 ex O.B. en transport/  verzendkosten worden op rekening geleverd met een betalingstermijn van 10 dagen gerekend af factuurdatum; 

c. opgedragen werkzaamheden op maandrekening, te betalen binnen 10 dagen na uitvoering;  
d. bij grotere objecten en aanneming van werk, 40 % der overeengekomen prijs bij bestelling, 55 % der overeengekomen prijs bij aanvoering materialen op het werk, 5 % der overeengekomen prijs bij oplevering. 

35. Onkosten voor rekening van de opdrachtnemer en/of verkoper, voorgeschoten door opdrachtgever en/of koper, worden verrekend bij de betaling van de laatste termijn. 

36. Indien betaling in termijnen is overeengekomen dienen deze zonder beroep op verrekening of korting te zijn voldaan uiterlijk tien dagen na die, waarop Axitraxi de betreffende termijn een factuur aan de opdrachtgever heeft 

toegezonden. 

37. Indien opdrachtgever en/of koper met de betaling van een in punt 36 genoemde termijn in gebreke blijft, is Axitraxi gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn aan haar is voldaan 

onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen. 

38. Na de oplevering wordt door Axitraxi een eindafrekening opgemaakt. Van het eventueel verrichte meerwerk cq niet verrichte minderwerk wordt een duidelijk gespecificeerde nota ingediend. Reeds betaalde termijnen worden in 

mindering op het eindsaldo gebracht. 

39. Betaling van aan het Axitraxi toekomende saldo dient zonder beroep op verrekening of korting binnen tien dagen na indiening van de eindafrekening aan Axitraxi te geschieden. 

40. Indien de opdrachtgever enige opeisbare termijn danwel het saldo van de eindafrekening niet binnen de in deze leverings- betalings-voorwaarden gestelde termijnen voldoet is de opdrachtgever/koper daarover de contractuele 

rente verschuldigd, geldend op het moment waarop de opdrachtgever/koper in verzuim raakt.  

41. Indien enige betaling niet tijdig is verricht, verkeert huurder in verzuim en is Axitraxi bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden 

buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van huurder, tenzij Axitraxi verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15 % van het te vorderen bedrag. 

 

Prijsverhoging 

42. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van materialen, goederen, verzend- en vervoerskosten, lonen, assurantiënpremies, fiscale lasten, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van 
totstandkoming der overeenkomst. Indien voor de levering/oplevering enige verhoging van prijsbepalende factoren als in de aanhef van dit artikel genoemd, optreedt - ook al geschiedt zulks ingevolge bij het sluiten der 

overeenkomst voorziene of voorzienbare omstandigheden - heeft de opdrachtnemer en/of verkoper het recht te zijner keuze hetzij evenredige verhoging aan de opdrachtgever en/of koper in rekening te brengen, hetzij de 
overeenkomst voor zover die niet is uitgevoerd te annuleren. 

43. Wanneer door de opdrachtgever en/of koper voor het uitvoeren van de opdracht materialen, grondstoffen, goederen en andere artikelen ter beschikking worden gesteld, heeft opdrachtnemer en/of verkoper het recht in de 
aannemingssom te berekenen, respectievelijk in zijn prijsberekening op te nemen een maximum van 20 % van de kostprijs van de bijgeleverde materialen, grondstoffen, goederen en/of artikelen. 

 

Annulering 

44. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk op te schorten of te annuleren. Indien dit geschiedt om andere redenen dan in gebreke blijven van Axitraxi om het werk uit te voeren op de wijze en 

binnen de tijd als overeengekomen, heeft Axitraxi naast eventueel vervallen termijnen recht op volledige vergoeding van schade en bij annulering tevens op een vergoeding van winstderving, gesteld op 15 % van de 
overeengekomen aannemingssom, cq. van het niet betaalde gedeelte daarvan, verminderd met de door de beëindiging door Axitraxi niet gemaakte kosten. 

45. Indien Axitraxi haar verplichtingen niet nakomt, dient de opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke te stellen: haar daarbij een redelijke termijn stellen binnen welke Axitraxi alsnog het werk dient aan te vangen danwel het werk 
voort te zetten. Blijft Axitraxi alsdan nalatig, dan is de opdrachtgever gerechtigd het werk voor rekening van Axitraxi zelf of door derden te doen uitvoeren cq voltooien. 

 
46. Op alle tussen de opdrachtgever en/of koper en Axitraxi gesloten overeenkomsten zal uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing zijn. Alle tussen de opdrachtgever en/of koper en Axitraxi gerezen geschillen zullen worden 

voorgelegd aan de competente rechter onder wie Axitraxi ressorteert. 
 

 


