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Algemene voorwaarden Heek Montage B.V. per 1 januari 2019 

✓ Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveringen 

van en werkzaamheden verricht door Heek Montage B.V. 

✓ Onder “wederpartij” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: ieder rechts- of natuurlijk persoon, die 

met Heek Montage B.V. een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten en behalve deze, 

diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgename(n). 

✓ De eindverantwoording voor de te installeren objecten ligt ten allen tijde bij de opdrachtgever/wederpartij. 

✓ Wanneer blijkt dat het aangeleverde, te installeren object, niet conform tekeningen, dan wel technisch niet 

storingsvrij is en daardoor het monteren niet haalbaar is binnen de afgesproken berekende tijd, zullen 

meerkosten op basis van de op dat moment geldende uurtarieven in rekening worden gebracht. 

✓ Eventueel benodigde kranen, stijgers, hoogwerkers e.d. dienen door de opdrachtgever verzorgd te worden 

tenzij anders overeengekomen. 

✓ De te installeren en/of te vervoeren objecten worden door Heek Montage B.V. niet verzekerd. 

✓ Na tien werkuren per dag per monteur, ongeacht de begintijd, zullen de eerste vier overuren tegen 125% 

van het geldende uurtarief in rekening worden gebracht. Voor alle uren daarna wordt 150% van het 

geldende uurtarief gerekend.  

✓ Na een totaal aantal uren van 12 of meer, zijn de maaltijdkosten voor rekening van de opdrachtgever. 

✓ Voor nachturen en zaterdagen wordt 150% van het geldende uurtarief berekend. Voor zondagen wordt 

200% van het geldende uurtarief berekend. 

✓ Voor eventuele overnachtingen brengen wij € 75,- in rekening (overnachtings- en maaltijdkosten voor 

opdrachtgever). 

✓ Heek Montage B.V. is niet verantwoordelijk wanneer wordt afgeweken van tekeningen e.d. ook al is dit in 

overeenstemming gebeurd met de opdrachtgever en diens klant. 

✓ De wederpartij is verplicht de factuur binnen 14 dagen netto na factuurdatum per bank over te maken, hetzij 

contant af te rekenen aan Heek Montage B.V.  

✓ Indien de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichtingen voldaan heeft, is hij direct in 

verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor alle door 

Heek Montage B.V. geleden en te lijden schade. 

✓ Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij, zonder aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd 

gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 2,5% per jaar, over het onbetaald gebleven gedeelte van de 

hoofdsom.  

✓ De kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de wederpartij. 

De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het onbetaald gebleven gedeelte van de 

hoofdsom, met een minimum van € 50,-. 

✓ Bij accepteren van een overeenkomst met Heek Montage B.V. wordt toestemming gegeven voor het gebruik 

van foto’s (van de door Heek Montage B.V. geleverde werkzaamheden) voor publicitaire doeleinden en 

sociale media.  

✓ Heek Montage B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de wederpartij of voor derden mocht 

ontstaan als gevolg van door Heek Montage B.V. verleende diensten of geleverde en/of gemonteerde 

producten, tenzij de geldende wettelijke regelingen en/of de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders 

bepalen. 

✓ Genoemde prijzen excl. BTW   
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