
Algemene voorwaarden Gerrijn® b.v. 
 
Deze algemene voorwaarden zijn op 20 april 2009 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 
KvK-nummer: 301318100000. 
 
Artikel 1: Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Gerrijn® B.V., hierna 
aangeduid als: “Gerrijn®”, als producent, verkoper, leverancier, (onder)opdrachtnemer en/of verhuurder 
optreedt. De door Gerrijn® te leveren goederen en/of diensten, de be- en/of verwerking van bouwmaterialen, 
metaalwaren en toeleveringsartikelen daaronder begrepen, worden hierna gezamenlijk als “producten” van 
Gerrijn® aangeduid. 

2. Toepasselijkheid van door de andere partij(en) bij de overeenkomst(en), hierna aangeduid als: “de wederpartij”, 
gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

 
Artikel 2: Aanbiedingen/Offertes/Orderbevestigingen/Overeenkomsten 

1. Alle aanbiedingen door Gerrijn® zijn vrijblijvend, tenzij expliciet anders is aangegeven. Alle monsters en overige 
(bij de aanbieding) verstrekte (materiaal- en/of maat)gegevens, waaronder catalogi (van Gerrijn®), worden 
slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. 

2. Offertes zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door de wederpartij verstrekte gegevens. 
3. Indien een schriftelijke offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Gerrijn® het recht het 

aanbod te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding. 
4. Orderbevestigingen worden door Gerrijn® slechts schriftelijk gegeven, bevestigingen per fax- en e-mailbericht 

daaronder begrepen. 
5. Als er gelet op de aard en/of omgang van de door Gerrijn® te leveren producten geen orderbevestiging wordt 

gegeven, geldt de pakbon/vrachtbrief, dan wel de factuur in het geval er geen pakbon/vrachtbrief wordt 
verstrekt, tevens als orderbevestiging, welke wordt geacht hetgeen is overeengekomen zoveel als mogelijk 
weer te geven. 

6. Gerrijn® kan een met de wederpartij gesloten duurovereenkomst te allen tijde zonder opgave van redenen 
schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij partijen uitdrukkelijk anders 
zijn overeengekomen. 

 
Artikel 3: Technische informatie en veiligheidsinformatiebladen 

1. De technische gegevens en de veiligheidsinformatiebladen (van Gerrijn®) met betrekking tot de door Gerrijn® 
te leveren producten, liggen - voor zover van toepassing - ter inzage bij Gerrijn® en worden op verzoek 
toegestuurd; Gerrijn® kan voor het toesturen van de betreffende informatie kosten in rekening brengen. De 
technische gegevens en de veiligheidsinformatiebladen worden ter aanduiding verstrekt; Gerrijn® is niet 
aansprakelijk voor enige onjuiste of onvolledige weergave in de technische gegevens en 
veiligheidsinformatiebladen (van Gerrijn®). 

2. Indien Gerrijn® voor of bij het sluiten van de overeenkomst adviseert, komt dit volledig voor rekening en risico 
van de wederpartij. 

 
Artikel 4: Informatieplicht wederpartij 

1. De wederpartij zorgt ervoor dat alle gegevens die Gerrijn® redelijkerwijs nodig heeft voor het adequaat 
uitvoeren van de overeenkomst tijdig in het bezit komen van Gerrijn®; de wederpartij staat in voor de juistheid 
van de verstrekte gegevens, waaronder begrepen de aan Gerrijn® verstrekte gegevens betreffende afmetingen, 
hoeveelheden, constructies, methoden van plaatsing etc. 

2. Zolang de wederpartij niet (volledig) heeft voldaan aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft 
Gerrijn® het recht haar prestaties om die reden op te schorten. 

3. De wederpartij is verplicht om de schade te vergoeden die Gerrijn® lijdt door een (opschorting vanwege een) 
vertraging en/of onjuistheid, zoals bedoeld in de vorige leden; Gerrijn® is gerechtigd de opschorting te laten 
voortduren, totdat naar haar keuze daaromtrent zekerheid is gesteld, dan wel volledige vergoeding van de 
schade heeft plaatsgevonden. 

 
Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst 

1. Gerrijn® is gerechtigd om zonder toestemming van de wederpartij haar prestaties al dan niet gedeeltelijk uit te 
besteden aan of te laten verrichten door derden, onder handhaving van haar verantwoordelijkheid uit de 
overeenkomst. 

2. De wederpartij zal nooit kunnen verlangen dat Gerrijn® van de door haar gehanteerde 
(hulp)middelen/materialen één of meer speciale merken dan wel een bepaalde kwaliteit gebruikt, tenzij dit 
uitdrukkelijk is overeengekomen. 

 



Artikel 6: Meer- en minderwerk 
1. Meerwerk wordt voor zoveel als mogelijk berekend op basis van de op dat moment geldende (eenheids)prijzen 

van Gerrijn®, tenzij anders overeengekomen. 
2. Als sprake is van minderwerk, dan wordt dat op het door de wederpartij verschuldigde in mindering gebracht, 

met dien verstande dat 10% van het in mindering te brengen bedrag als vergoeding voor gemaakte kosten en 
gederfde winst toekomt aan Gerrijn®. 

 
Artikel 7: Prijzen 

1. De door Gerrijn® vermelde (advies)prijzen, worden vrijblijvend gegeven; Gerrijn® kan haar prijzen (periodiek) 
wijzigen. 

2. Eerder door Gerrijn® gegeven korting(en) binden Gerrijn® nadien op geen enkele wijze. 
3. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen en toeslagen, al dan niet van overheidswege opgelegd, 

tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
4. Aan de wederpartij worden doorberekend de machine-instelkosten en de kosten van een bestelling van 

afwijkende aantallen (aangebroken verpakking). 
5. Aan de wederpartij worden doorberekend belastingen, invoerrechten, heffingen, (staal- en/of 

brandstof)toeslagen en andere lasten, al dan niet van overheidswege opgelegd. 
6. Indien na de aanbieding/offerte of de totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijs 

bepalende factoren met tenminste 3% wijzigt, is Gerrijn® gerechtigd de aangeboden, dan wel overeengekomen 
prijzen, dienovereenkomstig aan de wederpartij door te berekenen (ten tijde van de levering). 

7. Voor zover aan de orde, is Gerrijn® bevoegd om belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten en 
(staal- en/of brandstof)toeslagen, al dan niet van overheidswege opgelegd, na de datum van aanbieding/offerte 
of de totstandkoming van de overeenkomst ingevoerd of met tenminste 3% verhoogd, aan de wederpartij door 
te berekenen. 

 
Artikel 8: Leveringen en levertijd 

1. Overeengekomen levertijden gelden slechts als indicatie. Overschrijding van de levertijd geeft geen aanspraak 
op schadevergoeding en/of opschorting en/of ontbinding. 

2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering door ter beschikking stelling van de producten 
aan de wederpartij, dan wel aan diegene die geacht wordt de wederpartij te vertegenwoordigen. 

3. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, is Gerrijn® gerechtigd dat deel te leveren en daarvoor 
onmiddellijk te factureren. 

4. De te leveren producten worden door Gerrijn® aangeleverd op wegwerppallets; de kosten van de 
wegwerppallets worden niet aan de wederpartij doorberekend, tenzij het gaat om de pallets van mortelblokjes, 
waarvan de kosten wel in rekening worden gebracht, tenzij daarover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. 

5. De (transport)kosten van de levering worden aan de wederpartij doorberekend, tenzij het gaat om een order die 
een door Gerrijn® vast te stellen factuurbedrag te boven gaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

6. Vanaf het moment van levering, is het geleverde voor rekening en risico van de wederpartij. Als tijdstip van 
levering geldt het moment waarop de bestelde producten ter transportering gereed staan. 

 
Artikel 9: Zekerheid/eigendomsvoorbehoud 

1. Gerrijn® heeft in het kader van een overeenkomst het recht om zonder nadere aanzegging zekerheid te 
verlangen van de wederpartij indien zij redelijkerwijs mag aannemen dat de wederpartij in gebreke zou kunnen 
blijven. 

2. Indien de hiervoor in lid 1 bedoelde zekerheid niet, dan wel niet genoegzaam wordt verstrekt, heeft Gerrijn® het 
recht haar verplichting op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Gerrijn® 
op schadevergoeding. 

3. Voor zover de aard van de geleverde producten hieraan niet in de weg staat, behoudt Gerrijn® zich de 
eigendom van de door haar geleverde zaken voor, zolang de wederpartij niet geheel heeft voldaan aan alle uit 
de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, de vergoeding van vorderingen wegens tekortschieten in de 
nakoming van de overeenkomst daaronder uitdrukkelijk begrepen. Tot dat moment worden de geleverde zaken 
geacht door Gerrijn® aan de wederpartij om niet in bewaring te zijn gegeven, waardoor de wederpartij verplicht 
is tot zorgvuldige bewaring van de zaken en teruggave daarvan. Indien de wederpartij daarmee in gebreke blijft, 
verbeurt hij een boete van € 500,-- voor iedere dag dat hij volledige medewerking weigert. 
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Artikel 10: Verhuur roerende zaken 

1. In het geval van verhuur van roerende zaken door Gerrijn® aan de wederpartij, vangt de huur van de gehuurde 
roerende zaken, hierna: ‘het gehuurde’, aan op het moment dat het gehuurde bij Gerrijn® klaarstaat voor 
transport. 

2. Gerrijn® draagt zorg voor het transport van het gehuurde naar het door de wederpartij opgegeven adres; de 
kosten van dit transport komen voor rekening van de wederpartij. 



3. Als de wederpartij het gehuurde niet in goede staat heeft ontvangen, dient daarvan binnen twee dagen na 
ontvangst schriftelijk melding bij Gerrijn® te zijn gemaakt, bij gebreke waarvan het gehuurde geacht wordt in 
goede staat te zijn ontvangen. 

4. De huur eindigt zodra de wederpartij het gehuurde aan Gerrijn® teruggeeft, door het gehuurde feitelijk aan 
Gerrijn® ter beschikking te stellen, onder schriftelijke mededeling daarvan; de wederpartij transporteert het 
gehuurde dan naar Gerrijn® en draagt de kosten daarvan. 

5. Zodra de huur is geëindigd, betaalt Gerrijn® 80% van de overeengekomen huurprijs aan de wederpartij terug, 
onder aftrek van de kosten van de gehuurde roerende zaken die de wederpartij niet, dan wel beschadigd, aan 
Gerrijn® heeft teruggegeven; Gerrijn® gaat daarbij uit van de op dat moment geldende (eenheids) prijzen van 
Gerrijn®. Gerrijn® stelt vast of er sprake is van beschadiging van het gehuurde en de wederpartij is aan het 
oordeel van Gerrijn® gebonden. 

6. De huurovereenkomst eindigt hoe dan ook na een periode van zes maanden. Als de wederpartij het gehuurde 
dan niet aan Gerrijn® heeft teruggeven, zoals beschreven in lid 4 van dit artikel, is er sprake van koop en gaat 
de eigendom van de betreffende roerende za(a)k(en) dan over op de wederpartij. Na zes maanden vervalt het 
recht op het teruggeven van het gehuurde en gedeeltelijke restitutie van de huurprijs. 

7. Gerrijn® is niet aansprakelijk voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aan het 
gehuurde en Gerrijn® is evenmin tot vergoeding verplicht van de door een dergelijk gebrek veroorzaakte 
schade. 

8. Gerrijn® kan de met de wederpartij gesloten huurovereenkomst te allen tijde zonder opgave van redenen 
schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van vijf dagen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders 
zijn overeengekomen. 

 
Artikel 11: Betaling 

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door Gerrijn® te zijn ontvangen binnen dertig dagen 
na de factuurdatum, middels overmaking op de door Gerrijn® aangewezen bankrekening, tenzij anders 
overeengekomen. Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden, indien het desbetreffende saldo op de 
bankrekening van Gerrijn® onherroepelijk is gecrediteerd. 

2. De wederpartij komt geen recht op verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook toe. 
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn zoals bedoeld in lid 1 is de wederpartij van rechtswege in verzuim en 

is hij over het openstaande bedrag vanaf de datum dat de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot het 
moment van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of een gedeelte van een maand. 

4. Indien de wederpartij om welke reden dan ook in verzuim is, is hij gehouden alle buitengerechtelijke kosten van 
Gerrijn® te voldoen. Deze worden gesteld op 15 % van het totaal verschuldigde (schade)bedrag, met inbegrip 
van voornoemde rente, met een minimum van € 500,--. 

5. Betalingen die door Gerrijn® zijn ontvangen, strekken eerst in mindering op verschuldigde rente en kosten en 
daarna op de oudste nog openstaande factu(u)r(en). 

 
Artikel 12: Tekortkoming wederpartij 

1. Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet deugdelijk of slechts gedeeltelijk aan zijn (betalings)verplichting(en) 
voldoet, onder curatele wordt gesteld, er op diens zaken beslag gelegd wordt, surseance van betaling jegens 
hem wordt aangevraagd, hij overgaat tot sluiting of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte 
daarvan, zijn juridische of feitelijke woon- of vestigingsplaats naar een ander land wordt verplaatst, of indien 
diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht jegens Gerrijn® in verzuim te zijn en is 
het totale door Gerrijn® gefactureerde en nog te factureren bedrag uit hoofde van de gesloten 
overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling terstond opeisbaar. 

2. Gerrijn® is in de onder lid 1 genoemde gevallen gerechtigd om de verdere uitvoering van haar werkzaamheden 
(deels) op te schorten, dan wel de overeenkomst (deels) te ontbinden en teruggave van (geleverde/verhuurde) 
producten en/of vergoeding van schade, kosten en rente te vorderen. 

 
Artikel 13: Overmacht 

1. Gerrijn® is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige/volledige uitvoering van overeenkomsten, indien 
dit het gevolg is van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, oftewel: overmacht. Onder overmacht 
wordt onder meer begrepen: ernstige storingen in het productieproces van toeleveranciers van Gerrijn®, niet 
tijdige levering van bestelde zaken/wanprestatie door leveranciers van Gerrijn®, brand en andere calamiteiten, 
transportmoeilijkheden, ernstige belemmering van de bereikbaarheid, belemmeringen van overheidswege, 
uitsluiting van werknemers en arbeidsonlusten, gewelddaden gepleegd uit politieke overwegingen, oproer, 
opstootjes en plaatselijke ongeregeldheden. 

2. In geval van tijdelijke overmacht heeft Gerrijn® het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, 
totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. 

3. In geval van blijvende overmacht zal Gerrijn® daarvan mededeling doen aan de wederpartij en wordt de 
overeenkomst door Gerrijn® geheel of gedeeltelijk ontbonden. Voor het reeds door Gerrijn® uitgevoerde deel 
van de overeenkomst dient betaald te worden. 



4. Gerrijn® is nimmer gehouden tot vergoeding of ongedaanmaking van enige schade of van enig nadeel, hoe ook 
genaamd, direct of indirect voortvloeiend uit opschorting en/of ontbinding ten gevolge van overmacht. 

 
Artikel 14: Aansprakelijkheid 

1. Voor zover Gerrijn® zich in de overeenkomst heeft verplicht tot het (gedeeltelijk) sluiten van een verzekering in 
verband met de uitvoering van de overeenkomst, is aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een 
toerekenbare tekortkoming, oftewel wanprestatie, beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder 
deze verzekering voor uitkering in aanmerking komt, verminderd met het eigen risico dat geldt voor Gerrijn®. 

2. Gerrijn® is nimmer aansprakelijk voor iets anders dan de door of vanwege haarzelf geleverde zaken en/of 
verrichte prestaties uit de overeenkomst; in geval de wederpartij Gerrijn® aansprakelijk stelt, is hij gehouden te 
bewijzen dat de gestelde wanprestatie het rechtstreekse gevolg is van een tekortkoming door Gerrijn® van 
uitsluitend datgene dat door of vanwege haar zelf is geleverd/is gepresteerd. 

3. Behoudens de in lid 1 en 2 bedoelde gevallen is Gerrijn® niet aansprakelijk voor (gevolg)schade vanwege 
wanprestatie, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Gerrijn® ten gevolge waarvan de 
(gevolg)schade is geleden. 

 
Artikel 15: Vrijwaring 

1. De wederpartij zal Gerrijn® vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden door of in verband met 
Gerrijn® geleverde producten. 

 
Artikel 16: Klachten 

1. Indien de wederpartij geleverde zaken in ontvangst heeft genomen zonder dat hij de staat daarvan heeft 
vastgesteld of zonder dat hij, indien het zichtbare verliezen of beschadigingen betreft, uiterlijk op het ogenblik 
van levering middels een vermelding op de vrachtbrief/pakbon of de factuur, of, indien het onzichtbare verliezen 
of beschadigingen betreft, binnen acht dagen na de levering, klachten onder nauwkeurige opgave van de aard 
en de grond daarvan, ter kennis heeft gebracht van Gerrijn®, wordt de wederpartij geacht deze zaken in de 
overeengekomen staat te hebben ontvangen. 

2. Een klacht met betrekking tot de factuur dient op straffe van verval schriftelijk binnen acht dagen na ontvangst 
daarvan te worden ingediend. 

3. Indien een tijdig ingediende klacht gegrond blijkt te zijn, stelt de wederpartij Gerrijn® in de gelegenheid tot 
vervanging van de geleverde zaken, dan wel tot restitutie van de betaalde gelden verminderd met kosten, voor 
zover dit in de gegeven omstandigheden redelijk is. 

4. Een klacht is in ieder geval ongegrond indien er sprake is van een geringe afwijking dan wel een gering 
verschil. 

 
Artikel 17: Verjaring en verval 

1. Alle vorderingsrechten van de wederpartij jegens Gerrijn® verjaren na verloop van één jaar na het ontstaan 
daarvan. 

2. In ieder geval vervalt de bevoegdheid tot het instellen van een vordering na verloop van één jaar na het 
ontstaan daarvan. 

 
Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op alle overeenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. 
2. Op alle geschillen tussen Gerrijn® en de wederpartij is uitsluitend bevoegd de rechter te Utrecht (Nederland). 


