
1. Toepasselijkheid  
 

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanvraag, aanbieding, overeenkomst en andere 
rechtshandelingen of rechtsbetrekking waarbij Repon Dakbedekkingen BV - hierna te 
noemen “Repon” - partij is.  

1.2 Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken, indien partijen zulks schriftelijk in 
niet mis te verstane bewoordingen zijn overeengekomen. Andere dan de onderhavige 
voorwaarden worden van de hand gewezen - indien en voorzover naar andere voorwaarden 
is/wordt verwezen - alsmede worden onderhavige voorwaarden alsdan van toepassing 
verklaard.  

1.3 In deze voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, 
die bepaalde verrichtingen aan Repon opdraagt. 
 

2. Overeenkomst 
 

2.1 Tekeningen en/of technische beschrijvingen maken deel uit van de overeenkomst.  
2.2 Offertes/aanbiedingen van Repon zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  
2.3 Als de opdrachtgever gegevens en tekeningen verstrekt, dan mag Repon van de juistheid 

daarvan uitgaan en zal zij haar aanbiedingen hierop baseren. Indien de werkelijke situatie 
afwijkt van voornoemde gegevens en/of tekeningen is dat voor rekening en risico van de 
opdrachtgever.    
 

3. Uitvoeringstermijn 
 

3.1 De door Repon genoemde uitvoeringstermijn is indicatief en nimmer een fatale termijn. 
Overschrijding van de uitvoeringstermijn geeft de opdrachtgever geen recht op schade-
vergoeding. De opdrachtgever zal Repon in gebreke dienen te stellen en een redelijke termijn 
gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen.  

3.2 De uitvoeringstermijn wordt bepaald aan de hand van alle omstandigheden, die Repon op 
het moment van overeenkomst/aanbieding bekend zijn.  

3.3 De uitvoeringstermijn gaat in op het moment dat Repon over alle noodzakelijke gegevens en 
tekeningen beschikt en aan de voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan. 

3.4 Indien zich omstandigheden voordoen, die Repon niet bekend waren ten tijde van het 
vaststellen van de uitvoeringstermijn, kan Repon de uitvoeringstermijn verlengen met de tijd 
die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren.  

3.5 Indien er sprake is van meerwerk dan wordt de uitvoeringstermijn verlengd met de tijd die 
nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te leveren en om het meerwerk te 
verrichten.  

3.6 Indien er sprake is van opschorting door de opdrachtgever van zijn verplichtingen, dan wordt 
de uitvoeringstermijn verlengd met de duur van de opschorting.  
 

4. Klachttermijn 
 

4.1 De opdrachtgever is gehouden bij af- en oplevering te onderzoeken of de producten en 
diensten aan de overeenkomst beantwoorden.  

4.2 Indien de opdrachtgever van oordeel is dat er sprake is van tekortschieten aan de zijde van 
Repon in het nakomen van haar verplichtingen op grond van de overeenkomst, dan dient de 
opdrachtgever dit binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs 
had behoren te ontdekken schriftelijk te melden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever er 
geen beroep op kan doen dat het geleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst.  

4.3 Onder overmacht van de zijde van Repon wordt verstaan omstandigheden, die de nakoming 
van enige verplichting van Repon verhinderen en niet aan Repon zijn toe te rekenen.  

4.4 In geval van overmacht heeft Repon het recht - naar eigen keuze - de uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te 
ontbinden, zulks door de opdrachtgever dit schriftelijk mede te delen en zonder dat Repon 
gehouden is tot enige schadevergoeding.  
 

5. Eigendomsvoorbehoud 
 

5.1 Na levering blijft Repon eigenaar van geleverde zaken zolang de opdrachtgever: 
• tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van haar verplichtingen uit 

hoofde van deze of andere overeenkomsten;  
• de vorderingen, die voortvloeien uit het niet nakomen van verplichtingen (zoals 

vergoeding van schade of boetes), niet heeft voldaan. 
5.2 Repon mag de geleverde zaak terughalen, alsmede staat de opdrachtgever Repon toe de 

plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. 
5.3 Indien Repon geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde 

zaken zijn vermengd, gevormd, of nagetrokken, is de opdrachtgever verplicht de nieuw 
gevormde zaken aan Repon te verpanden/verhypothekeren op verbeurte van een dwangsom 
ad € 1.000,-- per dag dat geen gevolg wordt gegeven aan deze verplichting.   
 

6. Intellectuele eigendom 
 

6.1 Repon behoudt de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door haar 
gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen en 
programmatuur.  

6.2 Deze rechten blijven eigendom van Repon, ongeacht of aan de opdrachtgever voor de ver-
vaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdruk-
kelijke toestemming van Repon niet gekopieerd, gebruikt of aan derden vertoond worden. Bij 
overtreding van deze bepaling is door de opdrachtgever een direct opeisbare boete 
verschuldigd van € 5.000,--.  
 

7. Betaling 
 

7.1 De factuur van Repon dient te zijn voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum. 
7.2 Indien de gefactureerde som niet is ontvangen door Repon binnen de in lid 1 genoemde 

termijn, dan is de opdrachtgever zonder nadere aankondiging in verzuim.  
7.3 De opdrachtgever kan geen beroep doen op opschorting. 
7.4 Vanaf de datum van verzuim is de opdrachtgever contractuele rente van 1 procent per 

maand verschuldigd, alsmede buitengerechtelijke incassokosten conform artikel 5. 
7.5 De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken telkens ter voldoening van - in de 

eerste plaats - alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens - in de tweede plaats - de 
langst openstaande facturen. Dit is niet anders indien de opdrachtgever aangeeft dat de 
betaling ziet op andere vorderingen van Repon.  

7.6 De opdrachtgever is gehouden op het eerste verzoek van Repon zekerheid stellen, dat hij niet 
tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst.  
 

8. Incassokosten  
 
De opdrachtgever is aan Repon incassokosten verschuldigd, indien en voorzover hij de 
betalingstermijn heeft laten verstrijken. Deze kosten zijn gefixeerd, te weten: 
- over de eerste € 10.000,--  :25% 
- over het meerdere   :15% 
 

9. Oplevering 
 

9.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:  
• de opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd; 
• het werk door de opdrachtgever geheel/gedeeltelijk in gebruik is genomen; 
• indien Repon schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk is 

voltooid en de opdrachtgever niet binnen tien dagen na de mededeling kenbaar 
heeft gemaakt of het werk is goedgekeurd; 

• de opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of 
ontbrekende onderdelen die binnen dertig dagen kunnen worden 
hersteld/nageleverd of die ingebruikname van het werk niet in de weg staan. 

9.2 Keurt de opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit binnen tien dagen onder 
opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Repon en zal hij Repon in de 
gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. Dit artikel is daarop opnieuw van 
toepassing.  
 

10. Risico-overgang  
 

10.1 Het risico van de zaak gaat over op het moment dat Repon het werk/een onderdeel is 
opgeleverd en/of ter beschikking is gesteld aan de opdrachtgever. 

10.2 Ingeval Repon een verkochte zaak niet installeert/monteert gaat het risico van de zaak over 
op het moment dat Repon de zaken ter beschikking stelt aan de opdrachtgever in het 
bedrijfspand van Repon of op een andere overeengekomen plaats.  

10.3 Indien zaken na het verstrijken van de levertermijn niet zijn afgenomen, blijven deze ter 
beschikking staan van de opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en 
risico van de opdrachtgever opgeslagen. Repon is in dit geval bevoegd tot verkoop ex artikel 
6:90 BW. 
 

11. Toepasselijk recht 
 

11.1 Alle geschillen zullen worden beslecht door de Raad van Arbitrage voor de Bouw met 
uitsluiting van de overheidsrechter. 

11.2 Indien de Raad van Arbitrage van de Bouw om welke reden dan ook niet bevoegd zou zijn 
om van geschillen kennis te nemen, dan zal de Nederlandse overheidsrechter - meer 
specifiek de Rechtbank Limburg locatie Maastricht - het geschil beslechten. 

11.3 Op de verhouding tussen Repon en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.  

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN REPON DAKBEDEKKINGEN BV




