Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening van Polcon.
Opgemaakt op: 01-01-2010
artikel 1.
Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding
en overeenkomst tussen Polcon, en een Opdrachtgever
waarop Polcon deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De aard van de dienstverlening door Polcon brengt met zich
mee dat inzet telkens van tijdelijke aard is. In geval na een
onderbreking een mondelinge of schriftelijke afspraak leidt
tot voortzetting van de dienstverlening, zijn deze
voorwaarden onverminderd van kracht, tenzij de vorige inzet
meer dan een jaar geleden tot beëindiging is gekomen.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere
voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
artikel 2
Contractsduur en kwaliteit
1. De aard van de dienstverlening door Polcon brengt met zich
mee dat inzet telkens van tijdelijke aard is. Aanvang en einde
van de dienstverlening worden in gezamenlijk overleg tussen
partijen bepaald, afhankelijk van de behoefte van de
Opdrachtgever en de beschikbaarheid van Polcon.
2. Polcon zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen
en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
uitvoeren.
3. In geval de werkzaamheden van Polcon bestaan uit het
maken van productietekeningen zullen deze door Polcon
gecontroleerd worden voorafgaand aan aflevering (mede
afhankelijk van de tijd die daarvoor door de Opdrachtgever
beschikbaar wordt gesteld). Goed gebruik is dat
productietekeningen gecontroleerd worden door een ander
dan de tekenaar. Als eenmansbedrijf kan Polcon niet aan dit
goede gebruik voldoen en gaat er vanuit dat de
opdrachtgever hier invulling aan geeft.
4. Indien door Polcon in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op de locatie van de
Opdrachtgever draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor
de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
artikel 3
Overmacht
1. Polcon is niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is
te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden
verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Polcon geen
invloed kan uitoefenen, doch
waardoor Polcon niet in staat is zijn verplichtingen na te
komen.

artikel 4
Betaling
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum.
2. Polcon is gerechtigd om periodiek te factureren.
artikel 5
Aansprakelijkheid
1. Indien Polcon aansprakelijk mocht zijn, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is
geregeld.
2. Polcon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
ontstaan doordat Polcon is uitgegaan van door of namens de
Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige
gegevens.
3. Indien Polcon aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade,
dan is de aansprakelijkheid van Polcon beperkt tot maximaal
de factuurwaarde van een veertigurige inzet, of, indien dit
minder is, tot maximaal de factuurwaarde van de order
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. Polcon is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
5. Polcon is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie
artikel 6
Vrijwaring
1. De Opdrachtgever vrijwaart Polcon voor eventuele
aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van
de overeenkomst schade lijden. Indien Polcon uit dien hoofde
door derden mocht worden aangesproken, dan is de
Opdrachtgever gehouden Polcon zowel buiten als in rechte
bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in
dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in
gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan
is Polcon, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe
over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Polcon
en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening
en risico van de Opdrachtgever.
artikel 7
Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Polcon partij is, is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt
uitgesloten.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij
zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in
onderling overleg te beslechten.

