
Algemene voorwaarden van Ruco Montage 2.0 B.V., gevestigd te Gemert, hierna ook te
noemen “Ruco” .

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Ruco doet en op alle

overeenkomsten die Ruco sluit. De wederpartij van Ruco wordt verder aangeduid als
opdrachtgever. De voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2: Aanbieding
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2. Als opdrachtgever aan Ruco gegevens, tekeningen, berekeningen en dergelijke

verschaft, mag Ruco uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan. Ruco zal haar
aanbieding hierop baseren.

2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen van te leveren zaken zijn gebaseerd op
levering af fabriek, vestigingsplaats Ruco.

Artikel 3: Levertijd en/of uitvoeringsperiode
3.1. De levertijd van deelleveringen en de gehele levering wordt door Ruco bij benadering

vastgesteld.
De uitvoeringsperiode van zowel het gehele werk als van onderdelen, wordt door
Ruco bij benadering vastgesteld.

3.2. Bij het vaststellen van de levertijd en/of de uitvoeringsperiode gaat Ruco uit van de
omstandigheden die aan Ruco op dat moment bekend zijn.

3.3. De levertijd en/of uitvoeringstermijn gaat in wanneer over alle technische en
commerciële details overeenstemming is bereikt, de overeengekomen
(termijn)betaling is voldaan en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering
is voldaan, tenzij een latere datum is afgesproken, in welk geval deze latere datum
geldt.

3.4. Indien sprake is van meerwerk, wordt de levertijd of de uitvoeringstermijn verlengd
met de tijd die nodig is om de materialen te leveren en/of om het meerwerk te
verrichten.

3.5. Als sprake is van gerechtvaardigde opschorting van verplichtingen door Ruco, wordt
de levertijd en/of de uitvoeringstermijn verlengd met de duur van de opschorting. Als
voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Ruco kan worden
ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dat toelaat.

Artikel 4: Risico-overgang
4.1. Bij koop van zaken zonder montage vindt levering plaats EXW conform Incoterms

2010; het risico van de zaak gaat over op opdrachtgever op het moment dat Ruco de
zaken aan opdrachtgever ter beschikking stelt.

4.2. Indien afgesproken wordt dat Ruco zorg draagt voor het transport, rust het risico van
opslag, laden, transport en lossen ook in dit geval op koper. Het risico gaat ook in dit
geval over op het moment van ter beschikking stellen.

4.3. Bij koop van zaken inclusief montage, gaat het risico over zodra de zaken zijn
gemonteerd.

Artikel 5: Overmacht
5.1. Ruco heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door

overmacht tijdelijk verhinderd is haar contractuele verplichtingen na te komen.
5.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan extreme weersomstandigheden,

aardbevingen, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van
gereedschappen of materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en
import- of handelsbeperkingen en de omstandigheden dat door Ruco ingeschakelde
bedrijven of personen niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen.

5.3. Ruco is niet meer bevoegd tot opschorting als door de overmacht de nakoming
blijvend onmogelijk is, of de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan drie
maanden heeft geduurd. Bij blijvende onmogelijkheid tot nakoming en bij tijdelijke
onmogelijkheid na afloop van de termijn van drie maanden kunnen beide partijen de
overeenkomst beëindigen, maar uitsluitend dat deel van de verplichtingen dat nog



niet is nagekomen.
5.4. partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of de

beëindiging ingevolge dit artikel geleden of te lijden schade.
Artikel 6: Omvang van het werk
6.1. In de prijs van het werk zijn niet begrepen:

a. het op maat maken van niet door Ruco geleverde maar door Ruco te monteren
zaken;
b. het vervangen van glas dat na de montage is gebroken, tenzij de breuk is
veroorzaakt door de montage;
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk
aanwezige zaken;
d. de kosten van verticaal transport op de bouwplaats;
e. het leveren en aanbrengen van bevestigingsmiddelen zoals ankerrails,
schroefhulzen en invoegers, stelregels en overige zaken die noodzakelijk zijn
voor de montage van zaken;
f. reis- en verblijfkosten.

Artikel 7: meer- en minderwerk
7.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:

a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
b. de door de opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de
werkelijkheid;
c. geschatte hoeveelheden meer dan 3% afwijken;

7.2. Het uitvoeren van de onder artikel 6.1. genoemde werkzaamheden resulteren in
meerwerk indien daartoe uitdrukkelijk opdracht werd gegeven of indien de voortgang
van het werk de uitvoering van deze werkzaamheden vordert.

7.3. Meer- en minderwerk wordt verrekend op basis van de waardebepalende factoren die
geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht, respectievelijk het moment dat
het minderwerk bij Ruco bekend werd.

7.4. meerwerk wordt gefactureerd nadat het is uitgevoerd. Ruco is gerechtigd om
wekelijks reeds uitgevoerd meerwerk  te factureren.

7.5. Indien de som van het minderwerk de som van het meerwerk overtreft, mag Ruco
10% van het verschil bij de eindafrekening aan opdrachtgever in rekening brengen.
Deze bepaling geldt niet indien Ruco om minderwerk heeft verzocht.

Artikel 8: Uitvoering van het werk
8.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat:

a. voor aanvang van het werk alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen zijn
getroffen en gedurende het werk worden gehandhaafd.
b. de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd tijdens de normale werkuren en dat
de monteurs direct na aankomst met hun werkzaamheden kunnen aanvangen.
c. de toegangswegen tot de bouwplaats, geschikt zijn voor de transportvoertuigen van
Ruco.
d. er voldoende ruimte is voor plaatsing van een opslagruimte en een schaftkeet.
e. er rondom het betrokken gebouw of object een voor het gebruik van mobiele
kranen, hoogwerkers en dergelijke geschikte, geëgaliseerde en berijdbare
grondstrook aanwezig is met een minimum breedte van 5 meter

8.2. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen uit dit artikel niet nakomt, is Ruco
gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten.

Artikel 9: Oplevering van het werk
9.1. Het werk of een gedeelte van het werk wordt als opgeleverd beschouwd als:

a. opdrachtgever het werk geheel of voor het betreffende deel heeft goedgekeurd;
b. het werk door opdrachtgever of een derde in gebruik is genomen;
c. Ruco schriftelijk of per e-mail aan opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk
op een door Ruco genoemde datum (gelegen tussen de 5 en 10 werkdagen na de
mededeling) is voltooid en opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na genoemde
datum schriftelijk of per e-mail heeft medegedeeld, of het werk al dan niet is



goedgekeurd.
d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt wegens kleine gebreken of ontbrekende
onderdelen die binnen een vier weken kunnen worden hersteld of nageleverd en die
ingebruikname van het gebouw niet in de weg staan of de verdere
bouwwerkzaamheden niet vertragen. Ruco is gehouden deze gebreken zo spoedig
mogelijk op te lossen.

9.2. Keurt opdrachtgever het werk of een deel van het werk niet goed, dan dient dat te
gebeuren onder opgave van de gebreken die de redenen voor de onthouding van de
goedkeuring zijn.

9.3. Bij een heroplevering gelden de bepalingen van dit artikel.
9.4. Bij een heroplevering zullen andere gebreken dan die reden voor onthouding van

goedkeuring waren, alleen dan reden tot hernieuwde onthouding van goedkeuring
zijn, indien zij pas na de voorafgegane opneming aan het licht zijn getreden.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1. Ruco is aansprakelijk voor de schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van een aan

Ruco toe te rekenen tekortkoming.
10.2. De verplichting tot schadevergoeding van Ruco is beperkt tot die schade waartegen

Ruco krachtens de door haar gesloten bedrijfsschadeverzekering verzekerd is en tot
het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij in het voorkomende geval uitkeert.

10.3. Indien Ruco om wat voor reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van
artikel 10.2., is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot 15% van de totale
opdrachtsom (ex btw). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen,
is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot 15% van de opdrachtsom van dat
onderdeel of van die deellevering.

10.4. Gevolgschade komt nooit voor vergoeding in aanmerking.
10.5. Nadat het werk is opgeleverd is Ruco niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen

aan het werk.
10.6. Artikel 10.5. is niet van toepassing indien sprake is van een verborgen gebrek en aan

Ruco binnen zes weken na de ontdekking of nadat het redelijkerwijs ontdekt had
kunnen zijn, daarvan mededeling is gedaan.

10.7. Een gebrek in de zin van artikel 10.6. is slechts dan als een verborgen gebrek aan te
merken, indien het, ondanks nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering dan wel bij de
oplevering van het werk zoals bedoeld in artikel 9 door de directie redelijkerwijs niet
onderkend had kunnen worden.

10.8. De rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek is niet ontvankelijk als zij
wordt ingesteld na verloop van 5 jaren na de oplevering van het werk.

Artikel 11: Betaling
11.1. Tenzij anders is overeengekomen vindt betaling plaats binnen veertien dagen na

factuurdatum tenzij termijnbetaling is overeengekomen met een afwijkende
betalingstermijn.

11.2. Indien termijnbetaling is overeengekomen vindt betaling plaats als volgt:
a. 30% van de totale prijs bij opdracht;
b. 30% van de totale prijs bij aanvang productie
c. 40% van de totale prijs bij levering op de bouwplaats indien Ruco niet de montage
uitvoert. Indien Ruco wel de montage uitvoert wordt bij levering op de bouwplaats
20% van de totale prijs betaald.
d. 20% van de totale prijs bij oplevering (alleen van toepassing indien Ruco ook de
montage uitvoert.

11.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op
eerste verzoek van Ruco voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien
opdrachtgever niet binnen tien kalenderdagen aan het verzoek tot zekerstelling
voldoet, raakt hij direct in verzuim.

11.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever onmiddellijk in verzuim
zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.

11.5. Indien opdrachtgever in verzuim is, is hij aan Ruco een rente verschuldigd van 10%



per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is.
11.6. Indien Ruco de vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft nadat

opdrachtgever in verzuim is, is opdrachtgever tevens de buitengerechtelijke kosten
verschuldigd. Partijen stellen vast dat de buitengerechtelijke kosten bedragen:
Over de eerste € 3.000 15%
Over het meerdere tot € 6.000 10%
Over het meerdere tot € 15.000 08%
Over het meerdere tot € 60.000 05%
Over het meerdere vanaf € 60.000 02%
Indien de daadwerkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan uit deze berekening volgt,
zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

11.7. Indien Ruco in een gerechtelijke procedure of in een procedure voor de Raad van
Arbitrage voor de Bouw in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die Ruco in
verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud
12.1. Alle door Ruco geleverde zaken blijven eigendom van Ruco zo lang Ruco een

vordering op opdrachtgever heeft uit hoofde van deze of uit hoofde van een andere
overeenkomst.

12.2. Zolang er een eigendomsvoorbehoud rust op de geleverde zaken mag
opdrachtgever de zaken buiten de normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of
verkopen.

12.3. Nadat Ruco het eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag Ruco de geleverde
zaken terughalen. Opdrachtgever staat toe dat Ruco de plaats betreedt waar deze
zaken zich bevinden en verleent medewerking aan het terughalen van de zaken door
Ruco, zulks op verbeurte van een dwangsom. De hoogte van de dwangsom is gelijk
aan het factuurbedrag van de zaken die Ruco wenst terug te halen met een minimum
van € 10.000.

Artikel 13:Toepasselijk recht en forumkeuze
13.1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
13.2. Alle geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de Raad van Arbitrage

voor de Bouw, onverminderd het recht van partijen om de andere partij in kortgeding
voor de civiele rechter te dagen.

Artikel 14: Schriftelijke berichten
14.1. In deze overeenkomst wordt met een schriftelijk bericht gelijkgesteld een bericht per

e-mail.
14.2. Alle e-mails die Ruco per e-mail of anderszins stuurt naar de door de opdrachtgever

aangewezen uitvoerder en/of projectleider en/of projectdirecteur, worden geacht aan
de opdrachtgever te zijn verzonden.


