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LEVERINGS VOORWAARDEN

G.A Design

Prijswijzigingen
1.1 G.A Design is gerechtigd periodiek de overeengekomen prijs aan te 
passen.
1.2 G.A Design is mits voordien medegedeeld gerechtigd de overeen-
gekomen prijs te verhogen indien één of meer van de volgende 
omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: 
stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die 
voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van lonen, 
van werkgeverslasten, sociale verzekeringen of van de met andere 
arbeidsvoorwaarden gepaard gaande kosten, invoering van nieuwe en 
verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie 
of reststoffen; een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of
omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
1.3 G.A Design zal zich inspannen om de kosten gemoeid met het 
inschakelen van derden aan Opdrachtgever kenbaar te maken in de 
Offerte. Overschrijdingen van Offertes als gevolg van omstandigheden 
die voortvloeien uit de betrokkenheid van door G.A Design ingescha-
kelde derden, kunnen mits voordien medegedeeld echter niet als 
overschrijding worden beschouwd.
1.4 Ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door Opdrachtgever
aan te leveren Materiaal die G.A Design tot meer werkzaamheden of 
kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de Overeenkomst 
redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de 
overeengekomen prijs mits voordien medegedeeld.
1.5 G.A Design is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen 
(mits voordien medegedeeld) indien Opdrachtgever wijziging in de 
oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt na de 
ontvangst van van de zet-, druk- of andere proeven.

Levering
2.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter
plaatse waar G.A Design haar bedrijf uitoefent.
2.2 Indien bezorging per post van de af te leveren zaken is overeenge-
komen, geschiedt dit voor rekening van Opdrachtgever.
Opdrachtgever draagt steeds het risico van de postbezorging.
2.3 G.A Design is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, 
tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van 
Opdrachtgever.
2.4 Een door G.A Design opgegeven termijn van levering heeft, tenzij 
schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste 
termijn betreft, slechts een indicatieve strekking.
G.A Design is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, pas in 
verzuim nadat Opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.
2.5 De gebondenheid van G.A Design aan een overeengekomen 
uiterste termijn van levering vervalt als Opdrachtgever wijziging in de 
specificaties van het werk wenst of de zet- druk- of andere proeven 
niet nakijkt. Dit gaat niet op als de geringe betekenis van de wijziging of 
het geringe oponthoud G.A Design in redelijkheid niet noodzaakt tot 
wijziging van de aanvankelijk door haar planmatig in de tijd vastgestelde 
inzet van productiecapaciteit.
2.6 Opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door
G.A Design, gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of 
wenselijk is om een tijdige levering door G.A Design mogelijk te maken, 
in het bijzonder door het direct beantwoorden van vragen van G.A 
Design, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen van het Materiaal 
en door de zet- druk of andere proeven met bekwame spoed te 
beoordelen. Bij niet-naleving door Opdrachtgever is G.A Design, 
onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de 
nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat Opdrachtgever 
dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal G.A Design de overeenkomst
alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

3 Zet-, druk of andere proeven
3.1 Opdrachtgever is gehouden de door haar al dan niet op haar 
verzoek van G.A Design ontvangen zet-, druk- of andere proeven 
zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met 
bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan G.A Design terug te 
zenden.
3.2 Goedkeuring van de proeven door Opdrachtgever geldt als
erkenning dat G.A Design de aan de proeven voorafgaande werkzaam-
heden juist heeft uitgevoerd.
3.3 G.A Design is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en 
gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door Opdrachtgever 
goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
3.4 Elke op verzoek van Opdrachtgever vervaardigde proef wordt
naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij
uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven
in de prijs zijn inbegrepen.

Afwijkingen
4.1 Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds
het oorspronkelijke ontwerp, respectievelijk de zet-, druk-, of
andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting,
ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij
van geringe betekenis zijn.
4.2 Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal
van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd,
wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking
genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.

5. Materiaal
5.1 G.A Design dient ten behoeve van de uitvoering van de overeen-
komst gebruik te maken van Materiaal, dat door Opdrachtgever wordt 
aangeleverd. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een juiste en 
volledige aanlevering van het Materiaal op een ten behoeve van een 
normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen 
wijze. Opdrachtgever zal hiertoe instructies van G.A Design vragen.
5.2 G.A Design is niet gehouden de van Opdrachtgever ontvangen 
zaken voorafgaande aan de bewerking, op de geschiktheid hiertoe te 
onderzoeken.
5.3 Opdrachtgever blijft in geval het Materiaal niet tijdig is aangeleverd,
waardoor de overeenkomst mogelijkerwijs met vertraging wordt 
uitgevoerd, onverminderd verplicht de overeengekomen vergoeding 
binnen de afgesproken betalingstermijn te voldoen.


