
 

 

     Algemene voorwaarden 

 

 

 

Gedeponeerd door Keuring Service Limburg, gevestigd te 6129 PL Urmond, Bramertweg 

20, telefoon 046 433 8209, e-mail info@keuringservicelimburg.nl,  ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel voor Limburg met het dossiernummer: 50064584 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten, offertes en 

overeenkomsten, waaronder uitdrukkelijk begrepen onderstaande diensten en activiteiten van 

Keuring Service Limburg, ook te noemen opdrachtnemer, aan opdrachtgever inzake: 

 

 het keuren van:     

- arbeidsmiddelen  

- elektrische gereedschappen 

- trappen  

- ladders 

- rolsteigers 

 het verzorgen van reparaties van arbeidsmiddelen 

 de verkoop van en bemiddeling bij aankoop van nieuwe en 2
e
 hands arbeidsmiddelen 

 

dit alles in de breedste zin des woords aan natuurlijke of rechtspersonen, wonende of                                     

gevestigd in Nederland of buiten Nederland, hierna te noemen opdrachtgever dan wel 

cliënt.                      

1. Alle aanbiedingen door Keuring Service Limburg zijn vrijblijvend en opdrachtnemer 

behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen opdrachten te weigeren 

of te annuleren. 

2. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan aanbevelingen door Keuring Service 

Limburg zolang er geen sprake is van een overeenkomst.  

3. Opdrachtgever zal alle door Keuring Service Limburg noodzakelijk geachte 

informatie en documenten onverwijld en volledig aanreiken. 

4. Opdrachten tot het keuren van materialen worden door opdrachtgever verstrekt en 

door Keuring Service Limburg geaccepteerd onder de navolgende condities: 

- opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van de goederen en voor de 

juistheid van de verstrekte gegevens; 

- alle keuringen door Keuring Service Limburg worden met de grootsmogelijke zorg 

verricht evenwel de bevindingen gelden als conclusies van het moment van keuring. 

5. Keuring Service Limburg komt iedere inspanningsverplichting na doch kan nimmer 

aansprakelijk worden gehouden voor de uitwerking  van opdrachten waaronder 

begrepen opdrachten tot keuring op locatie alsmede elders. 

6. Het staat Keuring Service Limburg vrij om in voorkomende gevallen een financieel 

voorschot aan cliënt te vragen. 

7. Overeenkomsten kunnen schriftelijk voor bepaalde tijd met de mogelijkheid tot 

verlening, worden afgesloten. 

8. Overeenkomsten voor bepaalde tijd hebben een schriftelijke opzegtermijn van één 

maand. 

9. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd niet of niet vroegtijdig schriftelijk wordt 

opgezegd, geldt wederom het bepaalde termijn zoals eerder is overeengekomen. 
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10. Afzonderlijke opdrachten waaraan geen overeenkomst voor bepaalde tijd ten 

grondslag ligt kunnen door Keuring Service Limburg onder de daarvoor geldende 

condities, in behandeling worden genomen.     

11. Alle tarieven van Keuring Service Limburg zijn gebaseerd op de van toepassing 

zijnde meest recente tarievenlijst en, behoudens andere schriftelijke meldingen, 

exclusief 21 % B.T.W..  

12. De actuele tarievenlijst wordt op aanvraag door Keuring Service Limburg verstrekt. 

13. Uitgezonderd boze opzet of  grove schuld vanwege Keuring Service Limburg kan 

deze nimmer aansprakelijk worden gesteld voor geleden of te lijden schade door 

opdrachtgever. 

14.  Brieven en pakketten worden, behoudens uitzonderingen, niet aangetekend 

verzonden; Keuring Service Limburg kan niet door cliënt verantwoordelijk worden 

gesteld voor beschadiging of zoekraken van documentzendingen. 

15. Overmacht door ondermeer stakingen, computerstoringen, weersomstandigheden en 

verkeersperikelen geldt als uitsluiting van aansprakelijkheid voor Keuring Service 

Limburg voor geleden of te lijden schade door derden, waaronder begrepen 

opdrachtgevers. 

16. Het maximum van de door Keuring Service Limburg mogelijk aan opdrachtgever uit 

te betalen schade overschrijdt nimmer de hoogte van de uiterst aan Keuring Service 

Limburg betaalde dan wel te betalen factuur door opdrachtgever. 

17. Iedere declaratie van Keuring Service Limburg aan cliënt dient binnen 14 dagen na 

de factuurdatum te zijn voldaan. 

18. Bezwaar tegen de hoogte van het declaratiebedrag of gegrondheid van de factuur 

van Keuring Service Limburg wordt uitsluitend in behandeling genomen indien dit 

bezwaar binnen tien dagen na de factuurdatum schriftelijk is ontvangen door 

Keuring Service Limburg. 

19. Na het passeren van de vervaldatum van enig declaratiebedrag is Keuring Service 

Limburg gerechtigd de wettelijke handelsrente bij cliënt in rekening te brengen. 

20. Indien cliënt ondanks het verzenden van tenminste twee opeenvolgende schriftelijke 

sommaties, waarvan één met ingebrekestelling, door Keuring Service Limburg 

inzake een openstaande factuur, in gebreke blijft en betaling uitblijft is 

opdrachtgever aanvullend buitengerechtelijke kosten van tenminste 15 % van de 

hoofdsom aan Keuring Service Limburg verschuldigd. 

21. Alle met betrekking tot de inning van openstaande facturen noodzakelijk te maken 

buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten worden door Keuring Service Limburg 

op opdrachtgever verhaald. 

22. Voor zover niet anders is overeengekomen geldt voor iedere opdracht het uurtarief 

en worden voor zover van toepassing, voorrijkosten, reis- en verblijfkosten in 

rekening gebracht. 

23. Voorrijkosten gelden afzonderlijk voor ieder te bezoeken locatie. 

24. Reiskosten in de vorm van kilometervergoeding geldt steeds voor feitelijk gereden 

kilometers vanwege de opdracht door Keuring Service Limburg op basis van en met 

inachtneming van het gestelde in de meest recente tarievenlijst van Keuring Service 

Limburg. 

25. Het verstrekken van algemeen bedrijfsmatig advies wordt door Keuring Service 

Limburg uitgevoerd nadat hiervoor een overeenkomst met opdrachtgever is 

afgesloten op basis van het uurtarief of tegen een vooraf afgesproken vergoeding. 

26. Keuring Service Limburg blijft uitdrukkelijk eigenaar van geleverde goederen 

zolang opdrachtgever enig daarop betrekking hebbende betaling niet of niet 

afdoende heeft verricht. 



27. Voor het geval dat een artikel in deze algemene voorwaarden van rechtswege in 

strijd wordt geacht met de wet, vervalt uitsluitend dat betreffende artikel en blijven 

alle andere artikelen onverminderd van kracht.  

28. Op  alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing en geschillen hieruit 

voortvloeiend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.  


