
Algemene voorwaarden Groenvisie Mette 

1. Toepasselijkheid 
1.1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en alle overeenkomsten met 

Groenvisie Mette. 
2. Aanbieding 

2.1.Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
3. Totstandkoming 

3.1.Overeenkomsten, komen tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding van Groenvisie Mette. 
4. Prijs 

4.1.De overeengekomen prijs is gebaseerd op de tijdens de aanvaarding geldende prijzen, lasten ed. 
4.2.Groenvisie Mette is gerechtigd de met opdrachtgever overeengekomen prijs, indien en  voor 

zover de termijn tussen de datum van aanvaarding en de aflevering of oplevering in tijdvak van 
drie maanden overschrijdt en de in de offerte genoemde prijzen en kosten zich wijzigen, na 
genoemde termijn, evenredig te wijzigen. 

4.3.Groenvisie Mette heeft het recht ook na verzending van de orderbevestiging typ-, schrijf-, reken- 
en andere fouten in de prijsstelling te corrigeren wanneer deze fouten aan de hand van de bij 
aanvaarding geldende prijslijst kunnen worden aangetoond. 

5. Onuitvoerbaarheid van de opdracht 
 5.1 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door Groenvisie Mette niet kan worden          
       nagekomen ten gevolge van de omstandigheden die Groenvisie Mette bij het tot stand komen van         
       de overeenkomst niet bekend waren, dit met inbegrip van blijvende verandering ten gevolge van   
       weersomstandigheden, heeft Groenvisie Mette het recht te vorderen dat de inhoud van de     
       overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. 
 5.2 Daarnaast heeft Groenvisie Mette het recht tot de nakoming van haar verplichtingen ook op te    
       schorten en is zij niet in verzuim, indien zij ten gevolge van verandering in omstandigheden die   
       ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten  
       haar invloedssfeer. 

      6.  Oplevering 
  6.1 De opdrachtgever dient bij het gereedkomen van de werkzaamheden aanwezig te zijn en   
              te controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn vervuld. 
  6.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: 
    a. Wanneer Groenvisie Mette schriftelijk of mondeling aan de opdrachtgever heeft    
                  meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft goedgekeurd. 
    b. Wanneer Groenvisie Mette de factuur heeft ingezonden. 
  7. Betaling 
  7.1 Alle betalingen dienen te geschieden na oplevering, dan wel bij overeenkomsten    
              strekkende tot het verrichten van enkele diensten, na volbrenging van de dienstverlening,   
              dan wel binnen de op het opdrachtformulier en of de factuur aangegeven betalingstermijn. 
  8. Klachten 
  8.1 De opdrachtgever kan op een gebrek in prestatie geen beroep meer doen, indien niet    
              binnen 10 dagen na oplevering het gebrek is ontdekt en schriftelijk is gemeld aan         
           Groenvisie Mette. 
  9. Aansprakelijkheid 
  9.1 De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap   
              uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.   



         9.2 De totale aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wegens een tekortkoming in de    
               nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot   
         maximaal de opdrachtsom.  
   9.3 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor alle overige (gevolg)schade.  
                   Tevens is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade van derden, hiervoor zal de                             
                  opdrachtgever de opdrachtnemer vrijwaren. 


