
 

Algemene Voorwaarden Stichting Snappet  
Artikel 1. Algemeen 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en 
overeenkomsten tussen Stichting Snappet (hierna: Snappet) en haar Wederpartij. 

2. Medewerkers en de directie van Snappet kunnen eveneens een beroep doen op deze 
algemene voorwaarden. 

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop-of andere voorwaarden van de Wederpartij 
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

Artikel 2. Termijnen en uitvoering van de overeenkomst 

1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde 
zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij 
overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Snappet derhalve schriftelijk in 
gebreke te stellen. Snappet dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om 
alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 

2. Indien Snappet gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de 
overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze 
juist en volledig aan Snappet ter beschikking heeft gesteld. 

3. Snappet heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

 

Artikel 3. Ontbinding en tussentijdse beëindiging van de overeenkomst 

1. Snappet is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden 
voordoen die meebrengen dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, Snappet in 
overmacht verkeert  of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in 
redelijkheid niet van Snappet kan worden gevergd. Snappet is in deze gevallen niet 
schadeplichtig.  

2. In geval van liquidatie, surséance van betaling of faillissement van de Wederpartij, is  
Snappet bevoegd om de overeenkomst terstond en met directe ingang te beëindigen. Het 
bedrag dat door de Wederpartij is gestort als zekerheid voor de nakoming van zijn of haar 
verplichtingen jegens Snappet, zal in dat geval gelden als een gefixeerde 
schadevergoeding en volledig toekomen aan Snappet.    

  



 

Artikel 4. Betaling en incassokosten 

1. Betalingen dienen  te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Betalingen zullen in 
de eerste plaats strekken in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op rente en 
daarna in mindering op de hoofdsom.  

2. Ieder beroep op opschorting of verrekening door de Wederpartij is uitgesloten. 
Bezwaren tegen een factuur schorten de betalingsverplichting derhalve niet op.  

3. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn 
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten 
rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend 
op basis 

van de berekeningsmethode van Rapport Voorwerk II. 

 

Artikel 5. Garantie en verjaringstermijn 

1. Op geleverde zaken verstrekt Snappet een garantie die qua vorm, mate en duur gelijk is 
aan de garantie die door de producent van de zaak in een voorkomend geval daadwerkelijk 
aan Snappet wordt verstrekt.   

2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van 
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onjuiste opslag of het aanbrengen van wijzigingen 
of het verrichten onderhoud door de Wederpartij of derden zonder schriftelijke 
toestemming van Snappet.  

3. De Wederpartij is gehouden gebreken zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 14 dagen  na 
constatering te melden bij Snappet. Snappet zal namens de Wederpartij aanspraak maken 
op garantie bij de producent. Indien de gebrekkigheid aan een zaak onder de 
laatstgenoemde garantie valt, strekt die garantie in zijn geheel ten voordele van de 
Wederpartij.  

4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle 
vorderingen jegens Snappet één jaar. 

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid  

1. Snappet is niet aansprakelijk voor schade aan zaken personen jegens de Wederpartij of 
jegens werknemers of leerlingen van de Wederpartij, tenzij sprake is van opzet of grove 
schuld aan de zijde van Snappet. Snappet is geen geval aansprakelijk voor gevolgschade.   

2. De aansprakelijkheid van Snappet is in alle gevallen beperkt  tot het bedrag dat de 
Wederpartij in de maand waarin de schade is ontstaan aan Snappet was verschuldigd of –
indien Snappet voor de betreffende schade is verzekerd- tot het bedrag dat de verzekeraar 
in een voorkomend geval uitkeert.  
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