ALGEMENE VOORWAARDEN MARCHECK
1.
ALGEMEEN
1.1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en opdrachten met betrekking tot alle door Marcheck te verlenen diensten, uit te voeren werkzaamheden, te
verrichten expertises en te verstrekken adviezen.
1.2.
De algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3.
In geval van strijdigheid prevaleren door Marcheck specifiek overeengekomen verbintenissen boven deze algemene voorwaarden.
2.
OVEREENKOMSTEN
2.1.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.2.
Overeenkomsten komen eerst tot stand na schriftelijke bevestiging door Marcheck.
2.3.
Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze bevestiging wordt betwist, zijn partijen daaraan gebonden.
3.
TERMIJNEN; UITVOERING DOOR DERDEN
3.1.
Door Marcheck genoemde termijnen van uitvoering gelden bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat het een fatale termijn betreft.
3.2.
Indien het voor zover Marcheck zulks nodig of gewenst acht voor een tijdige deugdelijke uitvoering zal Marcheck zich doen bijstaan door een of meer andere deskundigen.
4.
UITVOERING; AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING; RECLAMES
4.1.
Marcheck is gehouden verstrekte opdrachten zorgvuldig en vakbekwaam uit te voeren, waarbij op Marcheck ter zake een inspanningsverbintenis rust.
4.2.
De aansprakelijkheid van Marcheck in verband met een eventuele toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van verstrekte opdrachten is beperkt tot het alsnog nakomen van de in het
vorige lid bedoelde inspanningsverbintenis.
4.3.
Marcheck is nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding, van welke aard of omvang dan ook, in geval van het niet, niet-tijdig of onjuist uitvoeren van opdrachten dan wel
een onjuiste of onvolledige weergave daarvan.
4.4.
Voor de gevolgen van fouten en/of vertragingen, ontstaan door de incorrecte werking van bij de uitvoering van opdrachten gebruikte elektronische apparatuur
zal Marcheck niet aansprakelijk kunnen worden gesteld, tenzij er sprake is van een aantoonbaar tekortschieten in de zorg voor en het onderhoud van de betreffende apparatuur.
4.5.
Alle eventuele reclames in verband met de uitvoering van opdrachten moeten schriftelijk ter kennis van Marcheck worden gebracht en wel binnen 10 werkdagen nadat opdrachtgever de
gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, doch in elk geval binnen 4 weken na het voltooien van de opdracht op straffe ven verval van elke aanspraak in het kader van
de betreffende opdracht.
4.6.
Marcheck zal nimmer gehouden zijn tot het vergoeden van een hogere schade dan dat zij op basis van haar beroepsaansprakelijkheid verzekering uitgekeerd krijgt van haar verzekeraar.
5.
BETALING; RENTE EN INCASSOKOSTEN
5.1.
Door Marcheck gezonden facturen dienen binnen 14 dagen te zijn betaald op de door Marcheck aangegeven wijze zonder korting of verrekening. De termijn van 14 dagen betreft een
fatale termijn.
5.2.
Bij te late betaling, zonder de opdrachtgever daartoe in gebreken te hebben gesteld, kan Marcheck aanspraak maken op vergoeding van de wettelijke rente plus 2% en buitenrechtelijk
incassokosten van 15% te berekenen over het niet betaalde bedrag verhoogd met de verschuldigde rente.
6.
VOLTOOIEN OPDRACHT; BEWAARPLICHT
6.1.
Opdrachten worden geacht te zijn voltooid door de indiening van een rapport door Marcheck met betrekking tot de betreffende opdracht.
6.2.
Voorzover de aard van een opdracht niet het indienen van een rapport met zich brengt, is de opdracht voltooid indien en voorzover Marcheck zulks aan opdrachtgever te kennen geeft.
6.3.
Marcheck zal alle relevante gegevens, correspondentie en documenten, die betrekking hebben op het uitvoeren van een opdracht, gedurende 5 jaren na het voltooien van de opdracht
bewaren.
6.4.
Overige zaken zullen door Marcheck gedurende 3 maanden na het voltooien van een opdracht worden bewaard.
7.
GESCHILLEN; TOEPASSELIJK RECHT
7.1.
Geschillen tussen Marcheck en opdrachtgever, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed
overleg tot een oplossing worden gebracht.
7.2.
Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Marcheck is gevestigd.
7.3.
Alle rechtsverhoudingen tussen Marcheck en opdrachtgever en alle daaruit voortvloeiende en daarmee samenhangende verbintenissen worden met uitsluiting van buitenlandse
wetgeving en verdragen uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

