
ALGEMENE LEVERING- EN BETALINGSVOORWAARDEN 
van Coes Metaalbescherming B.V. 

(versie 1 december 2016) 

ARTIKEL 1 | ALGEMEEN
1. A. Deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op al de aanbiedingen van Coes  

 Metaalbescherming B.V.(hierna: Coes) en op alle door Coes gesloten overeenkomsten, van welke aard ook, waaronder derhalve ook  
 overeenkomsten van opdracht en van aanneming van werk, alsmede op de hieruit voortvloeiende leveringen en handelingen. 
B. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele nadere overeenkomsten die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden  
 tot stand komen, bijvoorbeeld nadere overeenkomsten waarbij Coes zich verbindt om bepaalde werkzaamheden opnieuw of anders te  
 verrichten. 
C. Indien met de Opdrachtgever een overeenkomst is gesloten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn deze Algemene  
 voorwaarden ook van toepassing op nieuwe overeenkomsten die tussen de Opdrachtgever en Coes tot stand komen, indien niet anders  
 overeengekomen wordt. 
D. Het bepaalde in dit artikel geldt slechts niet indien daarvan expliciet schriftelijk tussen Coes en de Opdrachtgever (hierna: Partijen) wordt  
 afgeweken.

2. Een verwijzing door de Opdrachtgever naar haar voorwaarden wordt door Coes niet aanvaard en deze voorwaarden worden uitdrukkelijk verworpen.
3. In deze voorwaarden wordt onder de Opdrachtgever verstaan de partij aan wie Coes een aanbieding doet, dan wel de partij met wie Coes een over-

eenkomst sluit.

ARTIKEL 2 | AANBIEDINGEN
1. Al de aanbiedingen van Coes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de Opdrachtgever bij 

de aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen of anderszins, van de juistheid waarvan Coes mag uitgaan. Op Coes rust geen waarschuwingsplicht 
indien zij twijfels heeft over de door de Opdrachtgever verstrekte instructies, gegevens, tekeningen of anderszins.

2. Coes heeft het recht om de aanvang van haar werkzaamheden afhankelijk te stellen van een schriftelijke opdrachtbevestiging door de Opdrachtgever.
3. Coes is na het doen van een aanbieding eerst gebonden nadat Coes de opdracht schriftelijk heeft aanvaard respectievelijk nadat Coes bij niet-schrif-

telijke opdrachtbevestiging door Coes met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.
4. Als werkzaamheden in het voorgaande lid worden enkel beschouwd die werkzaamheden welke direct betrekking hebben op de daadwerkelijke 

uitvoering van de opdracht, derhalve niet voorbereidende activiteiten zoals inrichting van de werkplaats, aanleg van proefvlakken enz.
5. Indien de Opdrachtgever in de opdracht veranderingen wenst aan te brengen, is Coes slechts gehouden daar medewerking aan te geven indien Coes 

daar schriftelijk mee in stemt.
6. In geval van wijziging van de opdracht als in het voorgaande lid bedoeld is Coes – indien Coes daar medewerking aan geeft - steeds gerechtigd alle uit 

de wijziging voortvloeiende redelijke meerkosten en eventuele schade aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
7. Ter bepaling van de oppervlakte van een te bewerken object dan wel ter bepaling van de te verrichten werkzaamheden dient de Opdrachtgever alle 

daarvoor benodigde gegevens, bescheiden en/of materialen gratis aan Coes ter beschikking te stellen.
8. Indien in de aanbieding een aan te brengen laagdikte of te bereiken ruwheid is vermeld, heeft deze alleen betrekking op de dikte/ruwheid op plaat-

sen die voor Coes met normale technische hulpmiddelen goed bereikbaar zijn.
9. De Opdrachtgever realiseert zich dat een exacte laagdikte of ruwheid gelet op het toegepast procedé en gelet op de gebruikte materialen niet kan 

worden gegarandeerd en derhalve ook niet wordt gegarandeerd, dit zo nodig in aanvulling op of in afwijking van een overeengekomen ISO normering 
of certificering. De laagdikte of te bereiken ruwheid is een streefwaarde.

10. Bij het doen van de aanbieding mag Coes uitgaan van de afwezigheid van gebrekkige ondergronden als kettinglassen, onderbroken lasnaden, boutgaten, 
lasspetters, klemverbindingen, scherpe kanten, dubbelingen, galvanische koppels door contact tussen onderling verschillende metalen elementen etc., 
tenzij de aanwezigheid van een of meer van de gebreken aan Coes uitdrukkelijk schriftelijk is meegedeeld. Blijken die gebreken toch aanwezig dan heeft 
Coes het recht om haar werkzaamheden te staken (waarbij zij het recht heeft reeds verrichte werkzaamheden in rekening te brengen), of een redelijke 
meerprijs in rekening te brengen voor het verhelpen van het gebrek of om de werkzaamheden voort te zetten en zo goed mogelijk te verrichten. Voor 
gebrekkige uitvoering van de werkzaamheden door Coes als gevolg van één of meer van de genoemde omstandigheden is Coes nimmer aansprakelijk.

11. De in de aanbieding opgenomen prijzen gelden tenzij anders aangegeven voor levering af de werkplaats van Coes, exclusief omzetbelasting (BTW).
 

ARTIKEL 3 | RECHTEN VAN INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Coes behoudt de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen, 

schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en schriftelijke aanbiedingen. Deze stukken blijven haar eigendom en mogen zonder 
haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of de Op-
drachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan Coes te retourneren.

2. De Opdrachtgever vrijwaart Coes voor alle aanspraken van derden die stellen dat inbreuk wordt gemaakt op hun intellectuele eigendomsrechten, als 
gevolg van of verband houdend met de uitvoering door Coes van de opdracht van de Opdrachtgever.
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ARTIKEL 4 | UITVOERINGSEISEN
1. De aanbiedingen van Coes gelden alleen onder de navolgende bepalingen: 

A. De Opdrachtgever stelt Coes zo nodig kosteloos een voor de uitoefening van de werkzaamheden geschikt terrein alsmede het gebruik van  
 water, elektriciteit, transportmiddelen en steigerwerk ter beschikking. 
B.  De Opdrachtgever staat jegens Coes en haar personeel in voor de veiligheid ten aanzien van het gestelde in het voorgaande lid. 
C. De ter bewerking aangeboden objecten c.q. materialen zijn van dezelfde soort kwaliteit als de materialen waarvan Coes bij de aanbieding  
 mocht uitgaan. 
D. De te bewerken objecten voldoen aan redelijke eisen met het oog op de toepassing van de verlangde beschermende bewerking. 
E. Het gereedmaken van de oppervlakken voor het aanbrengen van de lagen is met normale prestatie mogelijk. 
F. Hijsen en transporteren: bij constructies met een gewicht meer dan 5000 kg dient de constructie voorzien te zijn van hijsogen. Deze hijsogen  
 zijn zo geplaatst, dat de last gelijk over de hijspunten verdeeld wordt en zijn zo uitgevoerd dat de last vanuit alle richtingen opgepakt kan worden. 
G. Coatingsgeschiktheid: constructies worden straalgereed en coatingsgeschikt aangeleverd. Constructies welke voorzien moeten worden van  
 een drinkwatercoating, volgens de KIWA BRL 746, worden door de Opdrachtgever coatingsgeschikt aangeleverd volgens de voorschriften van  
 KIWA, DIN 28051 en DIN 28053. 
H. Afschermen voor stralen en coaten: door de Opdrachtgever worden die delen die niet gestraald of gecoat mogen worden, afgeschermd.  
 Tapgaten worden door de Opdrachtgever afgedopt. Indien wordt overeengekomen, dat delen door Coes worden afgeplakt, levert de klant een  
 duidelijke tekening met afplakinstructies aan en worden de afplakuren en – middelen op basis van nacalculatie in rekening gebracht. 
I. Behandelen van verzinkt materiaal: verzinkte materialen dienen conform de NEN5254 getransporteerd, opgeslagen en coating gereed te worden  
 aangeleverd. Vocht in de zinklaag van de aangeleverde constructie kan tot blaasvorming in de coating leiden. Hiervoor is Coes niet aansprakelijk.  
 Door de Opdrachtgever wordt erop toegezien dat de minimaal benodigde zinklaag, voor garantie op corrosie door de verzinkerij, ook na het eventueel  
 poetsen onbeschadigd in tact is. Beschadigingen aan de zinklaag ontstaan door bijvoorbeeld transport (bijvoorbeeld materiaal zonder stophout op  
 elkaar) worden standaard door Coes niet bijgewerkt. Indien gevraagd wordt dit bij te werken betreft het een optisch optimaliseren en blijft de plaats  
 zichtbaar. In het algemeen staat de Opdrachtgever er voor in jegens Coes dat de zinkdikte voldoet aan hetgeen ter zake door de Opdrachtgever aan  
 Coes is meegedeeld. Indien een laagdikte zink overeengekomen is, is de Opdrachtgever gehouden een meetrapport ter zake de zink aan te leveren.  
 Materiaal dat niet correct aangeleverd wordt hoeft niet door Coes behandeld worden en zal door Coes terug gestuurd mogen worden. Coes is niet  
 aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende kosten of voor de gevolgen van het bewerken van niet correct aangeleverd materiaal. 
J. Stralen: bij het stralen van plaatmateriaal waarbij de plaatdikte minder dan 6 mm bedraagt kan tijdens het stralen vervorming van het  
 materiaal optreden. Bij het stralen van materiaal dat reeds voorzien is van een coatinglaag kunnen na het stralen op voor Coes moeilijk  
 bereikbare plaatsen nog coatingresten aanwezig zijn. Voor staal, zijnde niet staal 37, of gehard materiaal dient rekening gehouden te worden  
 met een extra toeslag, welke pas na het stralen bepaald kan worden. Bij het stralen (zowel machinaal als met de hand) kunnen er na het  
 stralen op voor Coes moeilijk bereikbare plaatsen nog verontreinigingen en oneffenheden, waaronder bijvoorbeeld ook roestresten,  
 walshuid en dubbelingen aanwezig zijn. Coes is niet gehouden om deze resten handmatig te verwijderen, tenzij dit expliciet overeengekomen is.  
 In dat geval zal Coes een extra toeslag in rekening brengen, door Coes in redelijkheid te bepalen na het stralen. Ook bij handstralen kan niet  
 gegarandeerd worden dat op voor Coes moeilijk bereikbare plaatsen alle verontreinigingen en oneffenheden waaronder bijvoorbeeld ook roest  
 en walshuid en dubbelingen verwijderd zijn. In het algemeen kan Coes niet instaan voor de juiste mate van laagdikte of ruwheid of voor  
 overeengekomen prestaties waar het moeilijk bereikbare plaatsen betreft en is Coes derhalve ook niet aansprakelijk indien deze juiste mate op  
 die plaatsen niet wordt gehaald of indien anders een overeengekomen prestatie niet wordt uitgevoerd waar het die plaatsen betreft.

 
 CONSERVEREN
 K. - Hechting van coating op niet gestraald materiaal kan door Coes niet gegarandeerd worden. Specifieke garanties, meetrapporten of  
     kwaliteitsdocumenten worden door Coes niet verstrekt of geleverd, tenzij expliciet anders overeengekomen. 
  - Op voor Coes moeilijk bereikbare plaatsen kan geen of te weinig coating aangebracht zijn. Coes kan hiervoor en voor de mogelijke gevolgen  
     ervan niet aansprakelijk gesteld worden.
  - In alle gevallen zijn de voor Coes moeilijk bereikbare delen uitgesloten van garantie.
  - Oplegpunten zijn onvermijdelijk en kunnen nimmer aanleiding geven tot een gerechtvaardigde vordering jegens Coes, tenzij daarover  
     uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt.
  - Kleurafwijkingen t.o.v. de RAL waaier zijn bij primers m.n. bij heldere kleuren, niet uitgesloten.
  - Ral 9006 of Ral 9007 worden door Coes ontraden, omdat enerzijds het kleurspectrum voor deze kleuren niet vast ligt (en de kans op  
     kleurafwijkingen daardoor zeer groot is) en anderzijds deze kleuren op het werk niet fraai bijgewerkt kunnen worden (geldt ook voor  
     ijzerglimmers/mio coatings). Indien de Opdrachtgever er toch voor kiest deze coating in deze kleur te laten aanbrengen, dan kan Coes op  
     geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen daarvan;
 L.  Materiaal aan- en afvoer: planning i.v.m. lossen & laden zal Coes met de Opdrachtgever op voorhand bespreken en eventueel schriftelijk  
  vastleggen. Indien de noodzaak zich voordoet dat er op zaterdag moet worden gelost en/of geladen, dan wel ‘s morgens voor half acht,  
  zal dit extra kosten met zich mee brengen. Indien vrachten niet conform de afgesproken planning worden aangeleverd en/of afgehaald  
  zullen de kosten die hieruit voortvloeien door Coes bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Eventuele transport- en  
  montagebeschadigingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van Coes.
 M.  Transport, behandelen en opslag van materiaal door Coes voorzien van brandwerende coating:
  - Uitharden is een langdurig proces en afhankelijk van vele factoren; coating kan daardoor lang zacht blijven. De coating is hierdoor zeer gevoelig  
     voor beschadigingen tijdens transport en montage.
  - Gecoate constructiedelen altijd afdekken met zeilen of schuin leggen, zodat er geen water in de profielen blijft staan. Delen zonder toplaag  
     en delen waarvan de toplaag beschadigd is mogen niet aan waterbelasting blootstaan.
  - Beschadigingen dienen direct bijgewerkt worden.
  - Bijwerken kan alleen geschieden in een droge omgeving.
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  Opdrachtgever dient met het voorgaande rekening te houden. Voor schade ontstaan door handelen in strijd met het voorgaande is Coes -  
  voor zover zij in beginsel aansprakelijk zou zijn – niet aansprakelijk.
 N.  Opdrachtgever dient te bewerkstelligen dat de werkzaamheden door Coes uitgevoerd kunnen worden op de meest economische wijze en  
  zonder onderbrekingen.
 O.  Indien, ter beoordeling van Coes, bij bewerking van de objecten blijkt dat aan een in deze Algemene Voorwaarden gestelde eis niet is voldaan  
  dan heeft Coes onverminderd al haar overige rechten de keuze tussen enerzijds ontbinding, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist  
  is, van de overeenkomst door een aldus luidende verklaring, met de verplichting zijdens de Opdrachtgever alle daaruit voortvloeiende schade  
  aan Coes te voldoen, in het bijzonder ook winstderving en anderzijds de nakoming van de overeenkomst, in welk geval Coes het recht heeft de  
  objecten of materialen voor rekening van de Opdrachtgever voor de opgedragen bewerking geschikt te maken of te doen maken, onder  
  verlenging van de overeengekomen levertijd met de tijd benodigd voor het (doen) uitvoeren van die werkzaamheden.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de werkzaamheden uitgevoerd in normale 5- daagse werkweken. Indien de Opdrachtgever na het 

accepteren van de aanbieding werkzaamheden buiten de normale werkweken verlangt en Coes dit aanvaardt, worden de kosten die hieraan verbon-
den zijn als “meerwerk” in rekening gebracht.

3. A. Coes behoudt zich het recht voor bepaalde dagen als “niet werkbaar” aan te duiden. Onder dergelijke dagen worden verstaan dagen waarop  
 door atmosferische omstandigheden voor de kwaliteit van het werk niet kan worden ingestaan. 
B. De levertijd wordt verlengd met het aantal niet werkbare dagen dat zich voordoet na ingang van de levertijd. 
C. Indien op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van Opdrachtgever Coes gedurende niet werkbare dagen toch werkzaamheden verricht vervalt iedere  
 aansprakelijkheid met betrekking tot de kwaliteit van het geleverde werk. 
D. Het hiervoor sub a tot en met c bepaalde laat overigens onverlet het bepaalde in artikel 9.1 en 9.4.

ARTIKEL 5 | INSCHAKELING DERDEN/LEVERANCIERS
1. Coes is gerechtigd de door de Opdrachtgever verstrekte order in haar geheel dan wel gedeeltelijk uit te besteden aan derden of leveranciers.

ARTIKEL 6 | ADVIEZEN
1. Door Coes of door derden in opdracht of op verzoek van Coes verstrekte informatie en adviezen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, van alge-

mene aard en vrijblijvend.
2. Coes is niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van het opvolgen van door haar gegeven adviezen.

ARTIKEL 7 | PRIJZEN
1. Werkzaamheden welke niet zijn genoemd in de aanbieding worden door Coes als “meerwerk” aangemerkt en aan de Opdrachtgever apart in reke-

ning gebracht.
2. Indien de aanbieding wordt geaccepteerd na het einde van de in de aanbieding gestelde termijn dan wel, zo in de aanbieding geen termijn is opgeno-

men, na het einde van de maand volgend op de maand waarin deze werd uitgebracht, is Coes, indien Coes ervoor kiest haar aanbod gestand te doen 
(waartoe zij alsdan niet gehouden is), gerechtigd haar prijzen aan te passen aan de kostenstijging, indien deze meer dan 5% bedraagt.

ARTIKEL 8 | VERTEGENWOORDINGSBEVOEGDHEID
1. Overeenkomsten met personeelsleden van Coes binden Coes slechts voor zover deze schriftelijk zijn aangegaan door personeelsleden die blijkens 

de inschrijving in het handelsregister vertegenwoordigingsbevoegd zijn of voor zover dergelijke overeenkomsten schriftelijk bekrachtigd zijn door 
blijkens de inschrijving in het handelsregister vertegenwoordigingsbevoegde vertegenwoordigers van Coes.

ARTIKEL 9 | LEVERTIJD
1. De levertijden worden bij benadering opgegeven en zijn niet bindend.
2. De levertijd gaat in op het moment nadat Coes 1) aan haar aanbieding gebonden is, dus nadat zij de opdracht heeft aanvaard of met de werkzaam-

heden is begonnen (zie artikel 2.3 en 2.4) en de te bewerken objecten en/of materialen heeft ontvangen, of nadat Coes bij de objecten die ter plaatse 
worden behandeld in de gelegenheid is gesteld met de werkzaamheden te beginnen en 2) alle formaliteiten welke nodig zijn voor de aanvang van 
het werk zijn vervuld en 3) alle benodigde bescheiden in het bezit van Coes zijn en 4) de Opdrachtgever bovendien, alle voor de uitvoering van de 
werkzaamheden vereiste gegevens ter beschikking heeft gesteld aan Coes.

3. De werkzaamheden gelden ten aanzien van de levertijd als uitgevoerd, wanneer Coes de Opdrachtgever ervan in kennis heeft gesteld dat het werk 
gereed is, respectievelijk dat de bewerkte objecten en/of materialen ter afname bij Coes gereed staan.

4. Aan overschrijding van de levertijd kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, zal de 
Opdrachtgever in het bijzonder ook nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of tot niet nakoming van enige 
verplichting, die voor de Opdrachtgever uit deze of enige andere overeenkomst mocht voortvloeien.

ARTIKEL 10 | AFNAME EN INSPECTIE
1. De door Coes op haar bedrijfslocatie bewerkte objecten of materialen dienen door de Opdrachtgever bij de werkplaats van Coes te worden afgeno-

men. Het feitelijk afhalen van de objecten of materialen door de Opdrachtgever wordt gelijk gesteld met het afnemen van de objecten of materialen/
afname. Het voorgaande geldt ook indien overeengekomen is dat Coes zorg draagt voor het vervoer of dit vervoer organiseert. Alsdan geldt het mo-
ment van laden op het bedrijf van Coes als het afnemen van de objecten of materialen/afname. Het vervoer geschiedt voor risico van Opdrachtgever. 
Het vervoer komt nimmer voor risico van Coes. Het bepaalde in dit lid geldt ook indien een afnameprotocol is overeengekomen doch in de praktijk de 
objecten of materialen feitelijk worden afgenomen zonder dat dit afnameprotocol is gehanteerd.

2. Het afnemen door de Opdrachtgever van door Coes bewerkte objecten of materialen dient te geschieden uiterlijk 3 dagen na verzending van de 
schriftelijke mededeling door Coes aan de Opdrachtgever, inhoudende het moment waarop de bewerking zal zijn voltooid en het verzoek alsdan over 
te gaan tot afname. Indien de opdracht bestaat uit meer dan één bewerking en/of meer dan één object dan is de Opdrachtgever gehouden gevolg 
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te geven aan Coes eventueel verzoek tot afname van iedere bewerking en/of object, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De genoemde 
termijn van 3 dagen is een fatale termijn.

3. De Opdrachtgever wordt door Coes altijd in de gelegenheid gesteld om de bewerkte objecten of materialen voor het afnemen desgewenst te inspec-
teren. Indien de Opdrachtgever gebreken constateert dient de Opdrachtgever dit voor het afnemen van de objecten of materialen mee te delen aan 
Coes en dient de Opdrachtgever Coes in staat te stellen om die gebreken alsnog te herstellen, waartoe door de Opdrachtgever aan Coes alsdan een 
redelijke termijn zal worden geboden. De duur van deze redelijke termijn wordt bepaald door de tijd die Coes in redelijkheid nodig heeft om deze 
werkzaamheden te verrichten.

4. Het afnemen van de objecten of materialen betekent dat de Opdrachtgever de objecten of materialen heeft geïnspecteerd en goedgekeurd; het werk 
wordt dan geacht conform de opdracht te zijn uitgevoerd. Dit geldt ook indien de Opdrachtgever inspectie achterwege laat. Dit komt derhalve voor 
risico van de Opdrachtgever.

5. Indien de Opdrachtgever in verzuim is met het afnemen van de bewerkte objecten of materialen is Coes gerechtigd om deze zaken op te slaan, 
waarbij Coes gerechtigd is om de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Deze kosten worden gefixeerd op € 
10,- (zegge: tien euro) per week per vierkante meter. Coes heeft het recht om, indien deze opslag meer dan één maand heeft geduurd, de objecten 
of materialen te verkopen. De opbrengst zal door Coes worden uitgekeerd aan de Opdrachtgever, onder aftrek van al het door de Opdrachtgever aan 
Coes – al dan niet opeisbaar - verschuldigde, de kosten van verkoop daaronder begrepen. Indien de opbrengst ontoereikend is om de vordering van 
Coes op de Opdrachtgever te voldoen, blijft de Opdrachtgever het restant verschuldigd. De opbrengst strekt primair in mindering op de kosten van 
verkoop, daarna op de kosten van opslag en vervolgens op de vordering van Coes op de Opdrachtgever.

ARTIKEL 11 | VERPAKKING EN VERZENDING
1. Alleen indien dit schriftelijk is overeengekomen zullen de zaken door Coes teruggeleverd worden in de emballage waarin zij Coes worden toegezon-

den.
2. Indien de meegezonden emballage door Coes moet worden opgeslagen, is Coes gerechtigd de aan Coes door derden in rekening gebrachte kosten of 

haar eigen kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De Opdrachtgever is gehouden die kosten te voldoen.
3. In die gevallen waar door Coes nieuwe emballage moet worden meegeleverd, zal Coes de door Coes in verband hiermee gemaakte kosten aan de 

Opdrachtgever in rekening mogen brengen. De Opdrachtgever is gehouden die kosten te voldoen.
4. De terug geleverde of nieuwe verpakking van de zaken wordt zo goed mogelijk aangepast aan de Coes bekende eisen van Opdrachtgever, aan de 

toegepaste oppervlaktebehandeling en de Coes uitdrukkelijk meegedeelde eisen in verband met het vervoer.
5. Het vervoer van alle zaken geschiedt altijd buiten verantwoordelijkheid van Coes en voor rekening en risico van de Opdrachtgever, onafhankelijk of 

dit vervoer door eigen vervoer of door derden wordt uitgevoerd.
6. Het lossen en laden van de zaken op Coes’ terrein geschiedt onder verantwoordelijkheid van Coes. De kosten ervan zijn in de prijs inbegrepen in al 

die gevallen waarin dit in- en uitladen in de normale werktijden plaatsvindt en dit is overeengekomen. In alle overige gevallen heeft Coes het recht 
voor het in- en uitladen extra kosten in rekening te brengen.

7. Door Coes eventueel betaalde vrachtkosten, ook die gemoeid met het vervoer van de zaken naar een door Coes ingeschakelde derde, brengt Coes 
aan de Opdrachtgever in rekening.

8. Iedere aansprakelijkheid terzake van verpakking of vervoer is zowel jegens de Opdrachtgever als jegens derden uitgesloten, tenzij sprake is opzet of 
grove schuld van het bestuur van Coes of haar leidinggevend personeel. Opdrachtgever dient zich tegen deze risico’s behoorlijk te verzekeren.

ARTIKEL 12 | GARANTIE / AANSPRAKELIJKHEID
1. De deugdelijkheid van haar werkzaamheden wordt door Coes gegarandeerd in die zin dat Coes garandeert dat zij zich maximaal zal inspannen om 

voor de afneming geconstateerde en aan Coes meegedeelde en deugdelijk en concreet aangeduide gebreken te herstellen binnen een redelijke 
termijn. Daarbij geldt bovendien het volgende: 
A. De garantie betreft uitsluitend de deugdelijkheid van de uitvoering van de door Coes zelf verrichte werkzaamheden. De garantie betreft niet de  
 kwaliteit van de verwerkte beschermings-materialen, zoals verven en andersoortige bedekkingen. 
B. Met betrekking tot door derden of leveranciers vervaardigde producten en/of geleverde diensten wordt door Coes geen garantie gegeven. Indien  
 de derde of leverancier jegens Coes tot garantie is gehouden, zal Coes de vordering op de derde of leverancier overdragen aan de Opdrachtgever. 
C. Geen garantie wordt gegeven voor conserveringstechnische onvolkomenheden die een gevolg zijn van constructietechnische fouten. Onder  
 constructietechnische fouten worden onder meer begrepen gebrekkige ondergronden zoals in artikel 2.10 genoemd. 
D. Coes is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor insluitingen in de zone onder de nog aanwezige tankcoating of roestlaag, als gevolg van  
 poreusheid van het basismateriaal, welke insluitingen alleen door extra intensief stralen verwijderd kunnen worden. 
E. Coes is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor steelbleeding.

2. Het door Coes in behandeling nemen van klachten wil niet zeggen dat Coes de klacht als tijdig of terecht ingediend beschouwt.
3. Het beweerdelijk niet nakomen van de garantieverplichting ex lid 1 ontheft de Opdrachtgever niet van verplichtingen, welke voor hem uit deze of enige 

andere met Coes gesloten overeenkomst mochten voortvloeien. De Opdrachtgever heeft ook niet het recht tot opschorting van enige verplichting.
4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is de garantie van Coes ex lid 1 alleen van toepassing op zaken en objecten welke zich binnen 

Nederland bevinden en Nederland niet tussentijds hebben verlaten.
5. Indien een toeleverancier (bijvoorbeeld de verfleverancier) voor aanvang van de werkzaamheden een conceptgarantie heeft afgegeven, met de voor-

waardelijke toezegging deze garantie definitief af te geven na voltooiing van de werkzaamheden, is Coes niet aansprakelijk jegens de Opdrachtgever in 
verband met de niet afgifte van deze garantie – en levert deze niet afgifte ook geen tekortkoming van Coes op -, indien de werkzaamheden door Coes, 
mede rekening houdend met het gestelde in deze algemene voorwaarden, zijn verricht conform de eisen die ter zake aan Coes kunnen worden gesteld.

6. De garantie ex lid 1 geldt slechts voor zover de Opdrachtgever aan al haar verplichtingen heeft voldaan, zowel financieel als anderszins. De Op-
drachtgever komt geen beroep op opschorting of verrekening toe.

7. Voor zover op Coes enige aansprakelijkheid voor schade zou rusten verder gaand dan aangegeven in deze voorwaarden, uit hoofde van welke 
juridische grondslag ook, is deze aansprakelijkheid in ieder geval altijd beperkt tot maximaal het bedrag van de contractwaarde, derhalve de met de 
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Opdrachtgever overeengekomen prijs (exclusief BTW) corresponderend met de prestatie ter zake waarvan Coes te kort is gekomen, verminderd met 
de door derden aan Coes ter zake van de opdracht in rekening gebrachte kosten, doch nimmer tot een hoger bedrag dan € 25.000 (zegge: vijfentwin-
tigduizend euro).

ARTIKEL 13 | AANSPRAKELIJKHEID
1. Coes is niet op verdergaande wijze aansprakelijk (voor de gevolgen van toerekenbare tekortkomingen van haar of anderszins) dan aangegeven in 

deze Algemene voorwaarden en is derhalve niet gehouden tot vergoeding van schade geleden door Opdrachtgever of een derde, hoe ook genaamd 
en van welke aard dan ook, ontstaan ten gevolge van of samenhangend met de werkzaamheden van Coes, behoudens indien sprake is van opzet 
of grove schuld van het bestuur van Coes of haar leidinggevend personeel. De Opdrachtgever stelt Coes schadeloos ter zake van en vrijwaart Coes 
tegen alle aanspraken van derden, verband houdend met de uitvoering van de opdracht, waarvoor Coes ingevolge het voorgaande niet aansprakelijk 
is indien van opzet of grove schuld als genoemd geen sprake is,.

2. De in het bedrijf van Coes aanwezige zaken van derden (zowel die van de Opdrachtgever als van andere personen) zijn tegen geen enkel risico ver-
zekerd. Coes is in geen enkel geval, ook niet bij diefstal, verduistering, vernieling of anderszins, aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade, 
noch jegens de Opdrachtgever, noch jegens andere personen, behoudens indien sprake is van opzet of grove schuld van het bestuur van Coes of 
leidinggevend personeel van Coes. Opdrachtgever stelt Coes schadeloos ter zake van en vrijwaart Coes tegen alle aanspraken van de genoemde 
andere personen, indien van opzet of grove schuld als genoemd geen sprake is.

3. Wanneer door een door Coes uitgevoerde normale bewerking respectievelijk door een op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever uitgevoerde 
bewerking zaken van hetzij de Opdrachtgever hetzij andere personen onbruikbaar zijn geworden is het risico hiervan geheel voor de Opdrachtgever, 
behoudens indien sprake is van opzet of grove schuld van het bestuur van Coes of van leidinggevend personeel van Coes. Opdrachtgever stelt Coes 
schadeloos ter zake van en vrijwaart Coes tegen alle aanspraken van de genoemde andere personen, indien van opzet of grove schuld als genoemd 
geen sprake is.

4. Coes is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hulppersonen of niet leidinggevend personeel van Coes, ook niet indien bij hen sprake is van 
opzet of grove schuld.

5. In geval van opzet of grove schuld als bedoeld in de artikel 13.1 tot en met 13.3 van dit artikel, respectievelijk in geval een beroep op het gestelde in 
de voorgaande leden van dit artikel niet zou slagen, is de aansprakelijkheid van Coes beperkt conform het bepaalde in artikel 12.7.

6. Opdrachtgever vrijwaart Coes voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens Coes terzake van het gebruik van de door Opdrachtgever 
toegezonden zaken ,tekeningen, monsters, modellen en dergelijke daaronder begrepen , en is aansprakelijk voor alle kosten welke voor Coes uit een 
dergelijke aanspraak voortvloeien.

7. Eventuele onderzoeken van de Opdrachtgever of van een door de Opdrachtgever ingeschakelde derde mogen in ieder geval niet aan Coes worden 
tegengeworpen indien Coes niet de gelegenheid is geboden inspecties bij te wonen en niet door de derde is gehoord.

8. Indien de Opdrachtgever Coes confronteert met ongerechtvaardigde klachten of claims, komen alle kosten aan de zijde van Coes ter onderzoek van 
die klachten of claims voor rekening van de Opdrachtgever. Coes heeft het recht om alsdan een forfaitaire schadevergoeding in rekening te brengen 
hoog € 500 (vijfhonderd euro) onverminderd het recht van Coes om in plaats van die forfaitaire schade de werkelijke schade te vorderen.

ARTIKEL 14 | BETALING
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Opdrachtgever verplicht de facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen, zonder enige aftrek 

en/of verrekening.
2. Een factuur van Coes geldt als aanvaard, indien de Opdrachtgever niet voor de 10e werkdag volgend op de factuurdatum hiertegen schriftelijk 

bezwaar heeft gemaakt.
3. Coes is gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan of een aanvang te maken, een naar het 

oordeel van Coes voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever te verlangen. Weigering van de 
Opdrachtgever om binnen de door Coes gestelde termijn de verlangde zekerheid te stellen dan wel voldoende dekking te verlenen geeft Coes het 
recht, ter keuze van Coes, haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Coes tot vergoeding van 
onkosten en winstderving.

4. Coes is tevens gerechtigd om, indien Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van haar betalingsverplichtingen uit de overeenkomst dan wel 
uit eerdere overeenkomsten, 
1) de nakoming van verplichtingen van Coes op te schorten, ook indien een levertijd is overeengekomen of 
2) haar werkzaamheden definitief te beëindigen, waarbij de Opdrachtgever gehouden is om de reeds door Coes verrichte werkzaamheden te  
vergoeden en om aan Coes de schade te voldoen die ontstaat doordat de werkzaamheden niet verder worden verricht, waaronder ook winstderving.

5. Indien niet binnen 30 dagen na factuurdatum is betaald, is Opdrachtgever zonder aanmaning in gebreke. Vanaf dat moment is Opdrachtgever rente 
verschuldigd over het factuurbedrag gelijk aan 1,5% per maand , waarbij gedeelten van de maand tot een gehele maand gerekend worden.

6. A. Indien Coes haar vordering ter incasso uit handen geeft, is de Opdrachtgever in ieder geval ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten  
 een bedrag verschuldigd van 15% van het netto factuurbedrag met een minimum van €50,-, terwijl indien vervolgens een gerechtelijke proce 
 dure noodzakelijk is, de Opdrachtgever daarnaast gehouden is alle gerechtelijke kosten, hieronder uitdrukkelijk begrepen kosten boven het door  
 de Nederlandse rechter gebruikelijk te hanteren liquidatietarief, kosten wegens de faillissementsaanvrage en administratiekosten zoals  
 gemeentelijke leges, kosten Kamer van Koophandel en dergelijke aan Coes te vergoeden. 
B. Het in de voorgaande lid vermelde percentage ter zake van buitengerechtelijke kosten is een tussen partijen gefixeerd percentage. Coes is niet  
 gehouden aan te tonen dat de door Coes aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte buitengerechtelijke incassokosten daadwerkelijk dit   
 percentage hebben bedragen. Coes is gerechtigd te allen tijde de werkelijke buitengerechtelijke kosten, indien hoger dan het gefixeerde  
 percentage in rekening te brengen aan de Opdrachtgever. 
C.  De in dit artikel opgenomen regeling met betrekking tot gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten geldt ook indien Coes zich in een  
 gerechtelijke procedure jegens de Opdrachtgever dient te verweren.

7. Het recht van Opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op Coes te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
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8. Betalingen worden in de eerste plaats aangewend ter dekking van gemaakte kosten, daarna ter betaling van verschuldigde rente en eerst daarna tot 
dekking van de plaatsgevonden hebbende werkzaamheden, met dien verstande dat deze betalingen steeds met eerst de oudste vervallen facturen 
worden verrekend.

9. Bij gebreke van (tijdige) betaling door Opdrachtgever van één schuld, uit welke hoofde dan ook en in geval van (het aanvragen van) faillissement, 
surséance van betaling of wettelijke schuldsanering, worden alle andere schulden of betalingstermijnen van Opdrachtgever terstond geheel opeisbaar.

ARTIKEL 15 | EIGENDOMSVOORBEHOUD, VOORBEHOUDEN PANDRECHT EN RETENTIERECHT
1. Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door Coes geleverde of nog te leveren zaken, voor zover deze zaken 

eigendom van Coes zijn. Coes blijft eigenaar van deze geleverde zaken of nog te leveren zaken zolang Opdrachtgever de vorderingen van Coes 
terzake de prestatie van Coes niet volledig heeft betaald. Opdrachtgever is zolang nog een vordering van Coes niet volledig betaald is (obligatoir 
en in goederenrechtelijk opzicht) niet gerechtigd op de door Coes geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen. Het is de 
Opdrachtgever evenmin toegestaan enig ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde op de door Coes geleverde zaken te vestigen.

2. Indien Opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt zullen alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar worden, zonder 
dat daartoe enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en is Coes gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, de zaken, zowel de 
oorspronkelijke als de nieuw gevormde zaken, weg te halen op de plaats waar zij zich op dat moment bevinden, zulks voor rekening van Opdrachtgever, 
onverminderd het recht van Coes op schadevergoeding. Opdrachtgever machtigt Coes de plaats te betreden waar de zaken zich bevinden.

3. Indien de Opdrachtgever niet of niet geheel aan zijn opeisbare verplichtingen uit de overeenkomst of eerdere overeenkomsten voldoet is Coes ge-
rechtigd zaken van Opdrachtgever onder zich te houden totdat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Coes heeft voldaan. De bevoegdheid 
tot opschorting vervalt niet indien zekerheid wordt gesteld door de Opdrachtgever.

ARTIKEL 16 | ONTBINDING / OPSCHORTING
1. Onverminderd de Coes verder toekomende rechten heeft Coes het recht, indien Coes door overmacht worden verhinderd de overeenkomst uit te 

voeren, om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering op te schorten, of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden door een aldus lui-
dende schriftelijke verklaring, zonder dat Coes tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden. Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan elke om-
standigheid ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs door de Opdrachtgever niet meer kan worden verlangd, daaronder 
begrepen een gebrek aan grondstoffen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, 
brand en andere storingen, welke redelijkerwijze niet voor rekening komen van Coes. Opdrachtgever doet voor alsdan uitdrukkelijk afstand van alle 
rechten op ontbinding van de overeenkomst krachtens de artikelen 6:265 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.

2. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen welke voor haar voortvloeien uit deze of uit eerdere met Coes 
gesloten overeenkomsten, alsmede in geval van (het aanvragen van) faillissement, surséance van betaling, wettelijke schuldsanering, stillegging of 
liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Coes het recht, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelij-
ke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een aldus luidende 
schriftelijke verklaring, ter keuze van Coes, zonder dat Coes tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, onverminderd de Coes verder toekomen-
de rechten, waaronder begrepen het recht op volledige vergoeding van al haar schade. In deze gevallen is elke vordering, welke Coes ten laste van de 
Opdrachtgever heeft of zal krijgen, dadelijk en ineens opeisbaar. In dit geval worden de werkzaamheden direct stopgezet, het materiaal waaronder 
het te bewerken object en de gereedschappen afgevoerd naar het magazijn van Coes en heeft Coes het recht om alle werkzaamheden, uitgevoerd 
tot en met de dag van de onder dit artikel genoemde voorvallen, aan Opdrachtgever in rekening te brengen, welk bedrag dan ook opeisbaar is.

3. Indien Coes tijdens de uitvoering van de opdracht tot het oordeel komt dat zij niet zal kunnen voldoen aan de verstrekte opdracht of dat zij niet lan-
ger zal kunnen voldoen aan de verstrekte opdracht heeft Coes het recht, onverminderd de rechten voor Coes voortvloeiend uit het gemene recht, de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring. Bij ontbinding op deze grond is Coes nimmer 
tot schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden.

4. Indien Coes ingevolge het gestelde in lid 1 of 2 of lid 3 van dit artikel de overeenkomst geheel of ten dele ontbindt, heeft Coes het recht van de Op-
drachtgever te verlangen, dat hij de in bewerking zijnde zaken en/of objecten afneemt tegen betaling van de in de prijs gecalculeerde bewerkingen die 
op het ogenblik van de ontbinding uitgevoerd zijn, bij gebreke waarvan Coes de zaken en/of objecten voor rekening en risico van de Opdrachtgever zal 
opslaan dan wel onderhands zal verkopen, tot welke onderhandse verkoop de Opdrachtgever Coes nu reeds voor alsdan onherroepelijk machtigt door 
het verlenen van de opdracht. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Coes verrichte prestaties.

5. Het recht om de prijs te vorderen corresponderend met de bewerkingen die op het ogenblik van ontbinding uitgevoerd zijn heeft Coes niet bij ontbin-
ding conform lid 3, indien het haar bij aanvaarding van de Opdracht al duidelijk was dat zij de opdracht niet uit zou kunnen voeren of indien haar dat 
duidelijk had behoren te zijn.

ARTIKEL 17 | TOEPASSELIJK RECHT
1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van bepalingen van enig internationaal verdrag, waaronder het Weens koopverdrag (CISG), wordt, voor zover partijen de be-

voegdheid hebben de toepasselijkheid uit te sluiten, uitgesloten.
3. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bur-

gerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Coes, tenzij de wet zich daartegen uitdrukkelijk verzet. Coes is voorts steeds gerechtigd de 
bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever te adiëren.
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