
Algemene voorwaarden Algemene Beglazing 

Artikel 1 Algemene Beglazing 

Algemene Beglazing den Heijer (verder: ‘Algemene Beglazing’) is een vennootschap onder firma, 

gevestigd in Den Haag. Algemene Beglazing staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel Den Haag onder nummer 27307396. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Algemene 

Beglazing en haar contractanten (verder: ‘de Wederpartij’). De algemene voorwaarden van de 

Wederpartij worden bij deze uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

Artikel 3 Prijswijziging 

Algemene Beglazing kan wijzigingen in belastingen en inkoopprijzen in de prijs doorberekenen. 

 

Artikel 4 Verzuim, ingebrekestelling en buitengerechtelijke kosten 

Bij niet tijdige betaling treedt de Wederpartij in verzuim zonder ingebrekestelling. De Wederpartij is alsdan 

terstond de wettelijke (handels)rente verschuldigd, te berekenen vanaf het moment van verzuim tot het 

moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag. 

Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten en in rechte, waaronder incasso-, advies- en 

advocaatkosten, komen voor rekening van de Wederpartij. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het 

verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 100. 

 

Artikel 5 Annulering 

De Wederpartij heeft bij annulering geen recht op restitutie van de aanbetaling. 

 

Artikel 6 Levertijden 

De overeengekomen leveringstermijn wordt bij benadering verstrekt. Wijziging van de leveringstermijn 

geeft geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding. 

 

Artikel 7 Risico-overgang 

Het risico van de zaak gaat over op het moment dat Algemene Beglazing de zaak levert aan de 

Wederpartij. Ook wanneer Algemene Beglazing en de Wederpartij overeenkomen dat Algemene Beglazing 

voor bijvoorbeeld opslag, laden, transport en lossen zorg draagt of zorg laat dragen, rust het risico op de 

Wederpartij. 



 

Artikel 8 Niet afgenomen zaken 

Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet door de Wederpartij zijn afgenomen, blijven die hem 

ter beschikking staan. Niet afgenomen zaken worden alsdan voor rekening en risico van de Wederpartij 

opgeslagen. In voorkomende gevallen kan Algemene Beglazing na negentig dagen gebruik maken van 

haar bevoegdheid tot verkoop (art. 6:90 BW). 

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud 

De geleverde zaken blijven eigendom van Algemene Beglazing zolang de Wederpartij al hetgeen zij op 

grond van de relevante overeenkomst dan wel op grond van een eerdere of latere overeenkomst is 

verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Beschadigingen aan, vermissing van of het verloren gaan van 

zaken onder eigendomsvoorbehoud dan wel gedurende de periode dat de Wederpartij de zaken (onder 

eigendomsvoorbehoud) onder zich heeft, komen voor rekening en risico van de Wederpartij.  

 

Artikel 10 Garantie/reclamatie 

Op glas is de fabrieksgarantie van toepassing. Op uitgevoerde werkzaamheden geeft Algemene Beglazing 

een garantie van een maand, te rekenen vanaf de factuurdatum.  

De aanspraak op garantie voor uitgevoerde werkzaamheden vervalt in ieder geval indien de Wederpartij 

Algemene Beglazing niet terstond na het constateren van het gebrek of de gebreken daarvan in kennis 

stelt en/of indien Algemene Beglazing niet in de gelegenheid is gesteld het gebrek of de gebreken te 

verhelpen. 

 

Artikel 11 Schade aan ter bewaring gestelde zaken 

Schade aan zaken die de Wederpartij ter bewerking bij Algemene Beglazing achterlaat, blijven voor 

rekening en risico van de Wederpartij. 

 

Artikel 12 Aansprakelijkheidsbeperking 

Indien Algemene Beglazing aansprakelijk is jegens de Wederpartij, op welke grond dan ook, is van de 

mogelijk op haar rustende schadevergoedingsplicht uitgesloten enige indirecte schade en/of gevolgschade 

en/of vertragingsschade, gederfde omzet en/of winst. Een eventuele schadevergoedingsplicht is hoe dan 

ook beperkt tot maximaal de relevante factuurwaarde, althans dat deel van de factuur(waarde) waarop de 

aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van EUR 2.500. 

In afwijking van art. 3:310 BW verjaart de rechtsvordering van de Wederpartij door verloop van één jaar na 

aanvang van de dag volgende op die waarop de Wederpartij bekend is geworden met zowel de schade als 

de aansprakelijkheid van Algemene Beglazing. 

 



Artikel 13 Vrijwaring 

De Wederpartij vrijwaart Algemene Beglazing voor eventuele aanspraken van derden die in verband met 

de uitvoering van de overeenkomst schade lijden. 

 

Artikel 14 Wijziging algemene voorwaarden 

Algemene Beglazing heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 

 

Artikel 15 Rechts- en forumkeuze 

Op de rechtsverhouding tussen Algemene Beglazing en de Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing. Geschillen voortvloeiend uit deze rechtsverhouding zullen uitsluitend worden voorgelegd aan 

de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage. 

 

Artikel 16 Deponering Kamer van Koophandel en website 

Deze algemene voorwaarden, versie 010612, zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den 

Haag onder nummer 27307396 en zijn tevens te raadplegen op www.algemenebeglazing.nl. 

 

 

  

  


