
ALGEMENE- EN  BETALINGSVOORWAARDEN GLASRENOVATIE NEDERLAND B.V. 
 
 
 

 
1: Toepasselijkheid. 
 
De navolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en alle door ons gesloten 
overeenkomsten of door ons verrichtte werkzaamheden. Een verwijzing door de opdrachtgever naar zijn 
algemene voorwaarden wordt door ons niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeen 
gekomen. 
 
 
2: Aanbieding en uitvoering. 
 
Bij de prijsstelling wordt uitgegaan van goede veilige bereikbaarheid van de te behandelen ramen. Dit alles 
volgens VCA normering. Indien er steigers of hoogwerkers of andere materialen gehuurd moeten worden zal 
daar een losse prijsopgaaf van aangeboden worden.  
De ramen worden gepolijst volgens de voor vlakglas geldende NEN-Norm 3264. 
 
 
3: Prijs en betaling. 
 
A. De betaling dient uiterlijk te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. 
 
B. In geval van niet tijdige betaling zal een eerste aanmaning gestuurd worden. Bij een tweede aanmaning na 
twee weken zullen administratiekosten van Euro 25,- doorberekend worden en wordt een WIK brief 
meegestuurd. 
Indien de betaling dan nog niet voldaan is zullen wij de openstaande vordering uit handen te geven, en zullen 
alle incassokosten inclusief de administratiekosten en eventueel juridische kosten volledig aan de 
opdrachtgever doorberekend worden. 
 
C. Bij wachturen buiten de schuld van de opdrachtnemer zal Euro 85,- per uur doorberekend worden. 
 
 
4: Aansprakelijkheid en reclame. 
 
A. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van no cure no pay, tenzij anders afgesproken. 
Na uitvoering zal er getekend worden voor door bewoner of opdrachtgever voor akkoord. Na goedkeuring is 
reclamering niet mogelijk. 
 
B. Wij aanvaarden in het geheel geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van het niet opvolgen 
van instructies en schade toegebracht door werknemers van door ons of door de opdrachtgever ingeschakelde 
ondernemingen. 
 
C. Wij kunnen nimmer voor de kosten c.q. de gevolgen van het mislukken van de reparatie dan wel uitgevoerde 
werkzaamheden verantwoordelijk worden gesteld. Polijsten is het laatste redmiddel alvorens ruiten vervangen 
moeten worden. Mocht het resultaat niet naar wens zijn kan Glasrenovatie Nederland BV niet verantwoordelijk 
gehouden worden voor het vervangen van het glas.   

 
D. Wij hebben het recht de aangevangen werkzaamheden te beëindigen zodra en indien blijkt dat uitvoering 
van de werkzaamheden niet zal kunnen leiden tot reparatie van de schade c.q. het gebrek. 
 
 
5: Overmacht 
 
Omstandigheden buiten onze wil en/of ons toedoen, welke van dien aard zijn, dat naleving van de 
overeenkomst redelijkerwijs niet meer in volle omvang van ons kan worden gevergd, geven ons het recht de 
overeenkomst, geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige 
verplichting of schadevergoeding. 
 
 
6: Toepasselijk recht 
 
Op alle door ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing 
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