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1. Inleiding 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 
aanbiedingen en overeenkomsten van Bug Control 
Security BV betreffende installatie en montage, alsmede 
levering en montage van onderdelen daarvan. Door een 
opdrachtgever gehanteerde eigen (inkoop)voorwaarden 
gelden niet voor zover zij in strijd zijn met de onderhavige 
voorwaarden, in welk ge val de laatste te allen tijde 
voorrang zullen hebben. 

 
2. Aanbiedingen 

Alle door Bug Control Security BV gedane aanbiedingen 
zijn vrijblijvend; zij zijn gebaseerd op de ten tijde van de 
aanbieding geldende prijzen van materiaal en arbeid en 
op uitvoering onder normale omstandigheden en 
gedurende normale werkuren. Indien na datum van de 
aanbieding, één of meer der kostprijs bepalende factoren 
een verhoging ondergaat ook al geschiedt dit ingevolge 
voorzienbare omstandigheden is Bug Control Security BV 
gerechtigd de aanbiedingsprijs dienovereenkomstig aan 
te pas- sen. Vindt zo’n verhoging plaats binnen drie 
maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan heeft 
uitsluitend een natuurlijk persoon die niet handelt in de 
uitoefening van een beroep of bedrijf, de bevoegdheid om 
de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring 
kosteloos te ontbinden, tenzij sprake is van een wettelijke 
prijsverhoging, bijvoorbeeld een verhoging van 
belastingen. Partijen kunnen in dat geval over en weer 
geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel 
geleden schade. 

 
Een aanvaarding van een aanbieding van Bug Control 
Security BV welke afwijkt van de aanbieding, geldt als 
een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en 
als nieuwe aanbieding die Bug Control Security BV  niet 
bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op 
ondergeschikte punten van de aanbieding van Bug 
Control Security BV afwijkt. 

 
3. Overeenkomsten 

Overeenkomsten binden Bug Control Security BV  
slechts indien en voor zover zij schriftelijk door Bug 
Control Security BV zijn bevestigd. 

 
4. Tekeningen 

De door Bug Control Security BV uitgebrachte 
aanbiedingen, alsmede van haar afkomstige tekeningen, 
berekeningen, beschrijvingen, etc. mogen zonder haar 
voorafgaande toestemming niet worden vermenigvuldigd 
en/of aan derde ter beschikking worden gesteld. 

 
5. Montage- en Levertijden 

De overeengekomen levertijd is gebaseerd op de ten tij- 
de van het sluiten van de overeenkomst geldende en 
aan Bug Control Security BV  bekende omstandigheden. 
Indien vertraging ontstaat ten gevolge van een wijziging 
in de omstandigheden en/of vertraging of (tijdelijke) 
verhindering in de terbeschikkingstelling van door Bug 
Control Security BV  bestelde goederen wordt de 
levertijd zodanig verlengd als, alle omstandigheden in 
aanmerking genomen, redelijk is. Overschrijding van de 
montage en levertijd - door welke oorzaak dan ook - 
geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of 
op niet nakoming van enig door hem aangegane 
verplichting. 

 
6. Reclames 

Reclamering betreffende uitwendig waarneembare ge- 
breken en afwijkingen dienen te geschieden binnen 24 
uur na aflevering als bedoelt in artikel 9 of indien van op- 
levering sprake is, voor of bij oplevering. Bij gebreke van 
tijdige reclamering overeenkomstig voorgaande bepalin- 
gen is Bug Control Security BV  bevoegd iedere klacht 
en/of vorderingen ter zake van uitwendig waarneembare 
gebreken zonder meer af te wijzen. 

 
Onder oplevering wordt verstaan het tijdstip, waarop de 

goederen door Bug Control Security BV  bedrijfsklaar  
aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.  
 
 

Indien ter zake van de inbedrijfstelling een protocol van  
oplevering door beide partijen wordt ondertekend, geldt de 
datum van dit protocol als datum en bewijs van oplevering. 

 
7. Garantie 

Op de door Bug Control Security BV  verkochte en 
geleverde goederen zijn van toepassing de afzonderlijk 
door de leverancier van Bug Control Security BV  per 
productgroep vast gestelde garantiebepalingen. Deze 
garantiebepalingen worden door Bug Control Security BV 
op eerste verzoek kosteloos ter beschikking gesteld. 

 
Indien om welke reden ook bovengenoemde 
garantiebepalingen niet van toepassing zijn, dan geldt dat 
Bug Control Security BV instaat voor de deugdelijkheid van 
de door haar geleverde goederen en diensten, alsmede 
voor kwaliteit van het door haar gebruikte materiaal, een en 
ander in dier voege, dat gebreken waarvan opdrachtgever - 
zo spoedig mogelijk na het ontdekken ervan - aantoont, dat 
zij binnen 12 maanden na aflevering als bedoeld in artikel 9 
zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als gevolg van 
ondeugdelijkheid van materiaal, fabricage, be- of 
verwerking, kosteloos door Bug Control Security BV  zullen 
worden hersteld, waarbij het aan Bug Control Security BV 
wordt overgelaten, waar en op welke wijze 
herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. 

 
8. Aansprakelijkheid 

Voldoening door Bug Control Security BV aan boven 
omschreven garantieverplichtingen geldt als enige en 
algehele schadevergoeding. Bug Control Security BV 
aanvaardt geen andere garantieverplichtingen, waaronder 
begrepen garanties aangaande de geschiktheid voor een 
bepaald doel. Iedere andere aansprakelijkheid, waaronder 
die begrepen voor verstrekte adviezen, inclusief 
vorderingen tot vergoeding van directe of indirecte schade 
en daaronder mede verstaan tot vergoeding van letsel-, 
bedrijfsschade en of gevolg schade is uitgesloten. 

 
9. Risico en eigendom 
9.1    Het risico van verlies of beschadiging van de goederen 

gaat op opdrachtgever over hetzij op het tijdstip van afleve- 
ring, hetzij op het tijdstip dat de goederen door Bug Control 
Security BV op verzoek van de opdrachtgever en voor diens 
rekening worden opgeslagen in afwachting van de levering, 
hetzij op het tijdstip dat de opdrachtgever in gebreke blijft 
de goederen af te nemen, en wel op het eerst gelegen tijd- 
stip. Onder aflevering wordt verstaan de ter beschikking- 
stelling van de op enig vervoermiddel geladen goederen 
aan de opdrachtgever op of aan de 
dichtstbijzijnde  verharde weg van het door de opdrachtge- 
ver aangegeven adres. 

 
9.2 a.De geleverde zaken blijven eigendom van Bug Control 

Security BV  totdat de opdrachtgever volledig heeft 
voldaan alle vorderingen, betrekking hebbende op 
krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, 
zulks met inbegrip van krachtens zodanig 
overeenkomsten verrichtte of te verrichten 
werkzaamheden en alle vorderingen wegens tekort 
schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten 
inclusief alle incassokosten en verschuldigde rente. 

b.De opdrachtgever verplicht zich op de geleverde zaken 
op eerst verzoek ten behoeve van Bug Control Security 
BV een stil pandrecht te vestigen, zo mogelijk door 
middel van voorbehoud bij eigendomsovergang van de 
geleverde goederen, voor alle bestaande en toekomstige 
vorderingen van Bug Control Security BV  op de 
opdrachtgever, daaronder tevens alle incassokosten en 
rente begrepen; het is de opdrachtgever niet toegestaan 
op de door Bug Control Security BV  geleverde zaken 
een vuist of stil pandrecht ten behoeve van een derde te 
vestigen. 
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9.3    Indien opdrachtgever in gebreke is, dient hij de 

geleverde zaken waarop een eigendomsvoorbehoud of 
een pand- recht rust op eerste verzoek van Bug Control 
Security BV  aan Bug Control Security BV  ter 
beschikking te stellen en Bug Control Security BV  
toegang te verlenen tot alle in zijn onderneming in 
gebruik zijn de ruimten, zodat Bug Control Security BV 
die zaken na aanzegging tot zich kan nemen, een en 
ander onverminderd het recht van Bug Control Security 
BV om van de wederpartij schadevergoeding te 
vorderen. 

 
10.   Opdrachtsom en levering 

Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, is de met 
Bug Control Security BV overeengekomen opdrachtsom 
gebaseerd op de ten tijde van de opdracht door de 
opdracht- gever verstrekte gegevens, zoals plaats van 
opstelling, periode van uitvoering, omvang der 
werkzaamheden. 

 
11.   Meer- en minderwerk 

Bug Control Security BV heeft het recht de kosten 
voortvloeien- de uit meer en minderwerk te verrekenen 
op basis van de op het moment van uitvoering geldende 
tarieven, indien: 

• De werkzaamheden door oorzaak buiten invloed 
van Bug Control Security BV niet normaal en 
zonder onderbreking kunnen geschieden. 

• De op het moment van de opdracht door de op- 
drachtgever bekend gemaakte, en door Bug 
Control Security BV  in haar 
opdrachtbevestiging bekend gemaakte 
gegevens, afwijken ten opzichte van de na 
montage bekende feiten. 

 
12.  Afwijkingen 

Indien omstandigheden daartoe redelijkerwijs aanleiding 
mochten geven, is Bug Control Security BV gerechtigd 
van de in het onder artikel 3 genoemde bestek vermelde 
richtlijnen naar eigen goeddunken en zo mogelijk in 
overleg met de opdrachtgever af te wijken. 

 
13.   Betaling 

a. Bij gebrek aan anders luidende bepaling dienen alle 
betalingen zonder aftrek of schuldvergelijking te 
geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien 
niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, is 
de opdrachtgever van rechtswege in gebreke en heeft 
Bug Control Security BV  - zonder dat enige 
ingebrekestelling is vereist - recht om opdrachtgever 
vanaf verval datum een rente in rekening te brengen ad. 
1% van het openstaande bedrag over iedere maand of 
gedeelte van de maand, dat het bedrag onbetaald is 
gebleven, alsmede een vergoeding ad 2% van het 
openstaande bedrag wegens administratie- en 
kredietbeperkingskosten met een minimum van € 40 
euro. Eventuele kosten gemaakt door Bug Control 
Security BV  ter incassering van enig openstaand 
factuurbedrag komen ten laste van de nalatige opdracht- 
gever met een minimale kosten verhoging van € 150,00 
excl. BTW per incasso opdracht. 

b.  De opdrachtgever is verplicht Bug Control Security BV  - 
ook alvorens tot levering over te gaan - een 
bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen 
(zakelijke) zekerheid voor betaling te stellen ten gunste 
van Bug Control Security BV . Zolang deze zekerheid 
niet ten genoegen van Bug Control Security BV  is 
gesteld, kan Bug Control Security BV de levering 
opschorten en / of lopende overeenkomst(en) zonder 
rechtelijke tussenkomst voor ontbonden verklaren, 
onverminderd het recht van Bug Control Security BV  om 
nakoming en / of schadevergoeding van de 
opdrachtgever te vorderen. 

    
 

Indien sprake is van een consumentenkoop in de zin van 
artikel 5 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek kan de op- 
drachtgever tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van 
de koopprijs worden verplicht. 

 
Ingeval van niet-betaling van een vervallen factuur, 
opschorting van betaling, aanvraag van surseance, 
faillissement of liquidatie van zaken van de opdrachtgever, 
heeft Bug Control Security BV  het recht om zonder 
ingebrekestelling of zonder rechtelijke tussenkomst de 
order (of het gedeelte daarvan dat nog te leveren moet 
worden) te annuleren en het mogelijk geleverde, maar op 
grond van het vorenstaande nog aan Bug Control Security 
BV  in eigendom toebehorende, terug te nemen, in al welke 
gevallen elke vordering die Bug Control Security BV  ten 
laste van de opdrachtgever heeft ineens en dadelijk 
opeisbaar is. 

 
14.   Behandelingskosten 

Voor opdrachten met een waarde van minder dan € 150,-- 
is Bug Control Security BV gerechtigd een toeslag van        
€ 45,-- in rekening te brengen ter vergoeding van de 
administratieve behandeling van de opdracht. 

 
15.   Schadeloosstelling 

Bij gebreke van stipte nakoming van zijn verplichtingen ten 
aanzien van overeenkomsten met Bug Control Security BV  
is de opdrachtgever verschuldigd een schadeloosstelling 
van tenminste 10% van de opdrachtsom als 
tegemoetkoming in de door Bug Control Security BV  ter 
zake van de opdracht gemaakte kosten, zoals transport- en 
opslagkosten en koersverliezen, administratieve kosten 
e.d., zulks onverminderd het recht van Bug Control Security 
BV om volledige schadeloosstelling te vorderen wanneer de 
schade meer zou belopen dan de hierboven gestelde 
schadeloosstelling. 

 
16.  De vernietiging en / of de nietigheid van enige bepaling 

van deze voorwaarde laat de geldigheid van overige 
bepalingen van deze voorwaarde onverlet. 

 
17.   Geschillen 
 
17.1  Op alle met Bug Control Security BV gesloten 

overeenkomsten, aanbiedingen en onderhandelingen is 
Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen 
Bug Control Security BV  en de opdrachtgever zullen bij 
uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van 
de plaats van vestiging van Bug Control Security BV , dan 
wel ter keuze van Bug Control Security BV door de 
bevoegde rechter van de plaats van vestiging van 
opdrachtgever. 

 
17.2  Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening 

van een beroep of bedrijf, heeft het recht binnen één 
maand nadat Bug Control Security BV zich schriftelijk 
jegens hem op het artikel bepaalde heeft beroepen, voor 
beslissing van het geschil door de volgens de wet 
bevoegde rechter te kiezen. 

 
17.3  Op alle door Bug Control Security BV verrichte 

handelingen waaronder door Bug Control Security BV 
gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van 
toepassing. 

 
Bug Control Security BV 
A. van Leeuwenhoekweg 36 B6 
2408 AN Alphen a/d Rijn 
Tel. : 0172 – 444 138 
Fax. : 0172 – 424 169 
Internet : www.bugcontrol.nl 
E-mail   : info@bugcontrol.nl 
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