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ALGEMENE VOORWAARDEN SIESLING B.V. 
Artikel 1  Toepassing van de 
voorwaarden 
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en 
iedere overeenkomst tussen Siesling B.V. en een 
wederpartij betreffende het verrichten van alle 
werkzaamheden en diensten alsmede levering van 
zaken door Siesling, daaronder begrepen het verhuren 
van hoogwerkers. 
Deze voorwaarden prevaleren te allen tijde boven 
eventuele algemenen voorwaarden van de wederpartij. 
De wederpartij wordt geacht de toepasselijkheid van 
deze voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking 
tot latere overeenkomsten met Siesling BV. 
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig 
voor zover tussen partijen schriftelijk overeengekomen. 
Artikel 2  Offertes 
De door Siesling BV gemaakte offertes zijn vrijblijvend: 
zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders 
aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn 
exclusief BTW en exclusief alle te gebruiken materialen, 
tenzij in de offerte anders aangegeven. 
Artikel 3  Overeenkomsten 
Een overeenkomst met Siesling BV komt tot stand 
nadat de wederpartij tijdig schriftelijk een offerte van 
Siesling BV heeft  geaccepteerd, dan wel  doordat de 
wederpartij een opdracht bevestiging van Siesling BV 
accepteert. 
Iedere overeenkomst wordt door Siesling BV 
aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de 
wederpartij – uitsluitend ter beoordeling van Siesling 
BV – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke 
nakoming van de overeenkomst. 
Siesling BV is bevoegd om voor een juiste uitvoering 
van de aan haar verstrekte opdracht bij uitvoering van 
de overeenkomst anderen in te schakelen. De kosten 
daarvan zullen aan de wederpartij worden 
doorberekend conform de verstrekte prijsopgave. Zo 
mogelijk en/of nodig zal Siesling BV hieromtrent met de 
wederpartij overleg plegen. 
Artikel 4  Prijzen 
De door partijen overeengekomen prijs bindt Siesling 
BV gedurende de door haar opgegeven termijn. Nadien 
is Siesling BV gerechtigd om de overeengekomen prijs 
op grond van eventuele prijsstijgingen 
dienovereenkomstig te wijzigen, ook al vindt de 
verhoging plaats ingevolge reeds bij de aanbieding, 
aanvaarding of bevestiging te voorziene 
omstandigheden, een en ander met inachtneming van 
de ter zake geldende wettelijke voorschriften. 
Tenzij anders vermeld, zijn de opgegeven prijzen: 
Exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, 
heffingen en rechten, 
Exclusief de kosten van in- en uitlading, vervoer en 
verzekering. 
Artikel 5  Uitvoeringstermijn 
De in de aanbieding, bevestiging en overeenkomsten 
genoemde uitvoeringstermijnen worden naar beste 
kunnen gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht 
worden genomen, doch zij zijn niet fataal. 
Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak 
dan ook, zal de wederpartij niet een recht geven op 
schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of 
niet-nakoming van enige verplichting die voor haar uit 
de  desbetreffende overeenkomst of uit enige andere 
met deze overeenkomst of uit enige andere met deze 
overeenkomst samenhangende overeenkomst 
voortvloeit. 
Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn zal Siesling 
BV nader overleg omtrent de uitvoering va de 
overeenkomst plegen met de wederpartij. Indien dit 
overleg niet tot een voor beide aanvaardbaar resultaat 
leidt, is de wederpartij eerst nadat zij Siesling BV 
schriftelijk  in gebreke heeft gesteld onder het stellen 
van een redelijke termijn van Siesling BV niet binnen de 
aldus gestelde termijn is nagekomen, slechts 
gerechtigd het nog niet uitgevoerde gedeelte van de 
overeenkomst te ontbinden. In dat geval is Siesling BV 
niet tot enige schadevergoeding verplicht. 

Artikel 6  Garantie 
Garantie voor de door Siesling BV verrichte 
werkzaamheden en/of daarbij gedane leveranties 
wordt slechts gegeven indien dit schriftelijk is 
overeengekomen. 
Niet nakoming door de wederpartij van haar 
verplichtingen uit de overeenkomst ontheft Siesling BV 
van haar overeengekomen garantieverplichtingen. 
De garantie verplichting vervalt indien de wederpartij 
zelf aanwijzingen in of reparaties aan het geleverde 
verricht of door derden laat verrichten of indien het 
geleverde voor andere dan de normale (bedrijfs-
)doeleinden wordt aangewend of op andere 
onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden. 
Artikel 7  Gebreken; Klachttermijnen 
De wederpartij dient de verrichte werkzaamheden 
en/of de daarbij gedane leveranties onmiddellijk bij 
aflevering te onderzoeken. Bij het afleveren dient de 
wederpartij na te gaan of het geleverde overeenstemt 
met de overeenkomst. 
Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, 
dan dient de wederpartij deze binnen 8 dagen na 
aflevering schriftelijk aan Siesling BV te melden. 
Niet zichtbare gebreken dient de wederpartij deze 
binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de 
garantie, schriftelijk te melden aan Siesling BV. 
Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden 
ingediend binnen 8 dagen na verzenddatum van de 
betreffende factuur. 
Ook bij tijdige reclame blijft de wederpartij verplicht tot 
betaling en overige nakoming van de overeenkomst. 
Artikel 8  Betaling 
Betaling dient te geschieden conform het daaromtrent 
gestelde in de opdrachtbevestiging c.q. overeenkomst. 
Indien hieromtrent in de opdrachtbevestiging c.q. 
overeenkomst niets geregeld is, dient betaling van het 
factuurbedrag te geschieden binnen 30 dagen na 
factuurdatum ten kantore van Siesling BV of op een 
door Siesling BV aangewezen bank- of girorekening. 
Indien enige betaling niet binnen de toepasselijke 
termijn is verricht, wordt de wederpartij geacht van 
rechtswege in verzuim te zijn. Siesling BV geeft de 
wederpartij daarna met een schriftelijke aanmaning 
nog 8 dagen de tijd om alsnog aan haar 
betalingsverplichtingen te voldoen. Als Siesling BV bij 
het uitblijven van betaling haar vorderingen uit handen 
geeft, heeft zij recht op vergoeding van alle 
buitengerechtelijke incassokosten conform het door de 
overheid geldende tarief. 
Artikel 9  Aansprakelijkheid 
wederpartij 
 
Indien de wederpartij een rechtspersoon is, dan is/zijn 
naast de opdrachtgever de bestuurders hoofdelijk voor 
de opdracht en de betaling daarvan aansprakelijk. 
Artikel 10  Aansprakelijkheid 
Siesling BV aanvaardt de aansprakelijkheid voor de 
door de wederpartij geleden schade die het gevolg is 
van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming 
van de verbintenis, indien en voor zover de 
aansprakelijkheid door de verzekeraar van Siesling BV 
wordt gedekt tot het bedrag van de door de 
verzekering gedane uitkering. Indien de verzekeraar om 
enige reden niet tot uitkering overgaat is de 
aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, met 
een maximum van € 5.000,-. 
De wederpartij vrijwaart Siesling BV voor alle 
aanspraken van derden, die direct of indirect het 
gevolg zijn van de toerekenbare tekortkoming of het 
gevolg zijn van derden toegebracht door en met van 
Siesling BV gehuurd materieel en het gebruik daarvan. 
Worden bij de uitvoering van een overeenkomst van 
Siesling BV ondergeschikten en/of derden 
ingeschakeld, dan kunnen deze ondergeschikten en/of 
derden jegens de wederpartij eveneens een beroep 
doen op het in dit artikel bepaalde, als waren zij zelf bij 
deze overeenkomst partij.  

Siesling BV is nimmer aansprakelijk voor alle schade die 
aan de door de wederpartij van Siesling BV gehuurd 
materieel is toegebracht. 
Artikel 11  Overmacht 
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die 
in nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet 
aan Siesling BV zijn toe te rekenen. Hieronder zullen 
(indien en voor zover deze omstandigheden de 
nakoming onmogelijk maken of onredelijk 
bemoeilijken) mede zijn inbegrepen: stakingen in 
andere bedrijven dan die van Siesling BV, wilde 
stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van 
Siesling BV; een algemeen gebrek aan benodigde 
grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van 
de overeengekomen prestatie benodigde zaken of 
diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij 
toeleveranciers of derden waarvan Siesling BV 
afhankelijk is; algemene vervoersproblemen en 
bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van 
Siesling BV. 
Siesling BV heeft ook het recht zich op overmacht te 
beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) 
nakoming verhinderen, intreedt nadat Siesling BV haar 
verbintenis had moeten nakomen.  
Tijdens overmacht worden verplichtingen van Siesling 
BV opgeschort. Indien de periode, waarin door 
overmacht nakoming van de verplichtingen door 
Siesling BV gedurende zes maanden niet mogelijk is zijn 
beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden 
zonder dat er in dat geval een verplichting tot 
schadevergoeding bestaat. 
Indien Siesling BV bij het intreden van overmacht 
gedeeltelijk aan haar verplichting heeft voldaan, of 
slechts gedeeltelijk aan haar verplichting kan voldoen is 
zij gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te 
factureren en is wederpartij gehouden deze factuur te 
voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit 
geldt echter niet als het reeds verrichtte gedeelte geen 
zelfstandige waarde heeft. 
Artikel 12  Ontbinding 
Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig 
voldoet aan enige verplichting welke voor haar uit deze 
of enig andere met Siesling BV gesloten overeenkomst 
voortvloeit, alsmede in geval van faillissement, 
surseance van betaling, stillegging of liquidatie  van het 
bedrijf van de wederpartij wordt de wederpartij geacht 
rechtswege in verzuim te zijn en heeft Siesling BV Het 
recht zonder enige ingebrekestelling en zonder 
rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten of de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Siesling 
BV tot enige schadevergoeding of garantie gehouden 
zal zijn, doch onverminderd de Siesling BV toekomende 
rechten. In deze gevallen is elke vordering die Siesling 
BV ten laste van de wederpartij heeft of krijgt, dadelijk 
en ineens opeisbaar. 
Buitengerechtelijke ontbinding door de wederpartij is 
buiten die bedoeld in artikel 5 lid 2 van deze 
voorwaarden niet mogelijk. 
Artikel 13  Beslag 
De wederpartij zal geen verhaal kunnen nemen op de 
vordering die de opdrachtnemer op bank- en/of giro 
instellingen zal hebben in verband met de daardoor te 
verwachten acute bedrijfsproblemen. 
Artikel 14  Geschillenbeslechting 
In afwijking van de wettelijke regels voor de 
bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil 
tussen de wederpartij en Siesling BV ingeval de 
Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de 
Rechtbank van het Arrondissement waarin Siesling BV 
gevestigd is. Siesling BV blijft echter bevoegd de 
wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of 
het toepasselijke internationale verdrag bevoegde 
rechter. 
Artikel 15  Toepasselijk recht 
Op elke overeenkomst tussen Siesling BV en de 
wederpartij is Nederlands recht van toepassing. 

  *** 


