Artikel 1: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen die GUWA
Container Homes B.V. (“GUWA”) sluit in het kader van haar bedrijfsvoering met een afnemer.
2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. GUWA en de afnemer zullen alsdan in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.
3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts kracht hebben als zij nadrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.
4. GUWA zal voornamelijk containers verkopen als onderwerp van deze voorwaarden die
omgebouwd zijn tot (tijdelijke) containerbewoning maar het komt voor dat GUWA ook separaat
en afzonderlijke roerende zaken verkoopt als component in een container. Indien dit het geval is
blijkens de offerte, zijn deze voorwaarden (ook) van toepassing, en dient daar waar ‘container’ staat
de betreffende (roerende) zaak uit de offerte te worden gelezen.
Artikel 2: Totstandkoming en inhoud overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door GUWA en de afnemer
ondertekende overeenkomst door GUWA retour is ontvangen en ondertekend.
2. Een offerte is een maand geldig en nadien kan een afnemer geen beroep meer doen op de offerte.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht GUWA niet tot het accepteren van een gedeeltelijke
aanvaarding tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Een samengestelde
prijsopgave kan uitsluitend in zijn geheel worden aanvaard, tenzij schriftelijk anders aangegeven
door GUWA.
4. GUWA is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste of onvolledige informatie die is
verstrekt door de afnemer.
5. GUWA kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen,
dan nadat alle daarvoor noodzakelijk gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel
overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen.
Artikel 3: Betaling
1. Van de overeengekomen prijs dient 40% te worden betaald bij het aangegaan van de
overeenkomst, 40% bij de start van de werkzaamheden en 20% bij oplevering tenzij schriftelijk een
nadere betalingsafspraak tussen partijen is overeengekomen, conform de offerte.

2. De afnemer is nimmer gerechtigd of bevoegd tot verrekening of opschorting van het door hem
aan GUWA verschuldigde.
3. Bezwaren tegen een betaling c.q. verrekening of de hoogte van een factuur dienen te worden
onderbouwd en schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Indien de afnemer zich niet aan haar betalingsverplichtingen houdt, is GUWA gerechtigd haar
diensten op te schorten, totdat alle verschuldigde betalingen van de afnemer zijn ontvangen.
5. Indien de afnemer in verzuim is met haar betalingsverplichting, is zij vanaf de dag van verzuim
een contractuele rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor
een volle maand dient te worden gerekend. Daarnaast is de afnemer verschuldigd vanaf het
moment van opeisbaarheid tot aan de dag der algehele voldoening de
wettelijke rente zoals bedoeld in art. 6:119 of 6:119a BW. 1. Indien GUWA ter verkrijging van
opeisbare vorderingen op de afnemer overgaat tot maatregelen van incasso, zullen alle kosten
daarvan zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke waaronder te verstaan de proceskosten en
kosten van rechtskundige bijstand, voor rekening komen van de afnemer.
Artikel 4: Uitvoering
1. GUWA zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren. GUWA zal bij het verrichten van de werkzaamheden de grootst
mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de afnemer in acht nemen.
2. GUWA zal zich tot het uiterste inspannen haar verplichtingen deugdelijk en tijdig na te komen
maar elke genoemde termijn is geen fatale termijn.
3. De container zal van ___ eigendom zijn van de afnemer en vanaf die datum ook voor diens
rekening en risico komen. Tot het moment van oplevering zal de container staan op het terrein
van RDM Franklin offshore Europe bv, aan de Scheepsbouwweg 45, Havennummer 2610-2614
te (3089 JW) Rotterdam, en GUWA zorgt voor adequate beveiliging.
Artikel 5: Levering, reclamaties en klachten
1. Indien GUWA een leveringstermijn opgeeft, zal deze slechts gelden bij benadering en niet als een
garantie.
2. Een door GUWA opgegeven leveringstermijn is niet fataal en GUWA raakt dan ook niet in
verzuim door de enkele overschrijding daarvan. Indien vertraging ontstaat, om welke reden ook,
wordt de leveringstijd voor de duur van die vertraging verlengd.
3.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en niet tegenstaande het bepaalde in artikel 6 van deze
algemene voorwaarden, wordt de container als in juridische zin aan een afnemer geleverd
beschouwd vanaf het moment dat deze bij GUWA voor transport gereed staat en Afnemer daarvan
schriftelijk op de hoogte is gesteld.
4. GUWA zal uiterlijk tien (10) dagen vóór transport van de container Afnemer op de hoogte stellen
van de dag van verzending. Transport van de container geschiedt voor rekening en risico van
Afnemer. Afnemer is verplicht om op de aangekondigde dag de container in ontvangst te nemen.
Het risico van verlies of beschadiging van de container gaat op afnemer over op het moment
waarop deze aan afnemer is afgeleverd op de overeengekomen plaats.
5. Afnemer heeft de verplichting direct na ontvangst van de geleverde container grondig te
onderzoeken of de container aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de geleverde container
naar het oordeel van Afnemer niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient Afnemer binnen acht
(8) dagen na ontvangst van de container schriftelijk en gemotiveerd bezwaar te maken. Voor het
geval de grond van het bezwaar redelijkerwijze niet binnen deze termijn had kunnen worden
ontdekt, geldt een termijn van acht (8) dagen vanaf het moment dat die grond redelijkerwijze

ontdekt had kunnen worden. Niettegenstaande het voorgaande zal GUWA in geen geval bezwaren
accepteren die worden gemaakt ná een periode van zes (6) maanden na verzending van de
container door GUWA.
6. Indien het bezwaar door GUWA gegrond wordt bevonden, is GUWA slechts gehouden de
(onderdelen van de) container waarop het bezwaar betrekking heeft, kosteloos te herstellen, te
vervangen of aan Afnemer te vergoeden, zulks ter keuze van GUWA.
Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud
1.Niettegenstaande enige levering en het overgaan van het risico, blijven geleverde containers
eigendom van GUWA totdat Afnemer geheel aan al zijn verplichtingen uit de betreffende
overeenkomst heeft voldaan.
2. Afnemer komt geen retentierecht toe ter zake van enige door hem gemaakte bewaringskosten,
noch komt Afnemer het recht toe deze kosten te verrekenen met hetgeen hij aan GUWA
verschuldigd is.
3. Afnemer is, zolang volledige betaling niet heeft plaatsgevonden, niet bevoegd de container aan
derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk aan derden te vervreemden.
4. Indien Afnemer na schriftelijke aanmaning door GUWA met betrekking tot enige verplichting
ten aanzien van reeds geleverde container in verzuim blijft, is GUWA gerechtigd om de geleverde
container bij Afnemer of diens houder(s) weg te (doen) halen. Afnemer machtigt hierbij GUWA
onherroepelijk om hiertoe de plaatsen te betreden waar deze container(s) zich bevinden. De aan
terughaling verbonden kosten komen voor rekening van Afnemer.
Artikel 7: Garantie
1. GUWA geeft op alle producten die door GUWA zelf zijn geproduceerd één (1) jaar garantie na
levering. Onder de garantie vallende gebreken zullen door GUWA worden weggenomen door
reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, door toezending van een onderdeel ter
vervanging, of door creditering van de koopsom van het betreffende product, een en ander ter
keuze van GUWA.
2. GUWA geeft geen garantie voor producten die niet door GUWA zelf zijn geproduceerd, anders
dan de eventueel door GUWA gekregen garantie van de toeleverancier, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
3.GUWA is niet gehouden aan enige garantieverplichting uitvoering te geven, indien Afnemer op
het moment dat Afnemer een beroep doet op de garantie enige verplichting tegenover GUWA niet
geheel, niet behoorlijk of niet tijdig is nagekomen.
4. Iedere garantie vervalt indien Afnemer zelf wijzigingen of reparaties met betrekking tot de
producten verricht of doet verrichten, indien de producten voor andere dan normale
bedrijfsdoeleinden worden aangewend, of op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn
behandeld of onderhouden.
5. In het geval in een geleverd product dat door GUWA zelf is geproduceerd een nieuw onderdeel
wordt geïnstalleerd dat door GUWA zelf is geproduceerd, gaat met betrekking tot dat onderdeel
of het betreffende product geen nieuwe garantietermijn lopen, doch geldt met betrekking tot dat
onderdeel een garantieperiode die eindigt op het moment dat de garantieperiode eindigt voor het
product waarin dat onderdeel is geïnstalleerd.
Artikel 8: Aansprakelijkheid
1. In geval van schade is de aansprakelijkheid van GUWA uitgesloten.
2.Schade waarvoor aansprakelijkheid uitdrukkelijk is uitgesloten:

- gevolgschade, waaronder onder meer bedrijfsschade, stagnatieschade en gederfde winst;
- schade, waaronder begrepen materiële en immateriële schade, die voortvloeit uit vertragingen
lekkages, foutieve berichtgeving, stakingen, technische storingen of plichtsverzuim van een
medewerker, beheerder of zaakwaarnemer van GUWA.
- schade veroorzaakt door hulppersonen, ingeschakeld door
GUWA of door derden, ook indien sprake is van
opzet of grove schuld;
- schade veroorzaakt door werknemers van GUWA
- schade die de afnemer lijdt door claims van derden.
3. Indien GUWA aansprakelijk mocht zijn, is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het
bedrag dat GUWA aan de afnemer onder het betreffende contract heeft gefactureerd.
4. GUWA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaat doordat GUWA is
uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7. De afnemer vrijwaart GUWA voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan GUWA
toerekenbaar is.
8. De aansprakelijkheid van GUWA gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden,
ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, met
name onrechtmatige daad.
9. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens GUWA, uit welke hoofde dan ook,
vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij GUWA zijn ingediend binnen een jaar na
het moment waarop de betrokkene bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten
waarop hij zijn rechten en bevoegdheden baseert.
Artikel 9: Overmacht
1. Indien zich buiten de wil van GUWA omstandigheden voordoen, onverschillig of deze bij het tot
stand komen van de overeenkomst al dan niet voorzienbaar waren, welke van dien
aard zijn, dat van GUWA redelijkerwijze geen naleving van de overeenkomst kan worden
gevraagd, heeft GUWA het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder
gebonden te zijn tot enige schadevergoeding.
Artikel 9: Privacy en geheimhouding
1. GUWA en de afnemer zijn verplicht met alle informatie zorgvuldig en vertrouwelijk om te gaan.
Met betrekking tot vertrouwelijke informatie zijn partijen verplicht tot geheimhouding. Informatie
geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij schriftelijk is medegedeeld of als dit voortvloeit
uit de aard van de informatie.
2. De persoonsgegevens van de afnemer worden opgenomen in de administratie van GUWA, en
zonder toestemming van de afnemer verstrekt GUWA geen vertrouwelijke gegevens aan derden.
verzoek van betrokkenen en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst.
3. De afnemer stemt ermee in dat GUWA alle, niet vertrouwelijke, gegevens waarover GUWA
beschikt met betrekking tot de afnemer mag bewerken, openbaar maken of overdragen onder de
voorwaarde dat deze informatie uitsluitend wordt gebruikt in de vervulling van de verplichtingen
van de afnemer onder de overeenkomst, voor toetsing van werkzaamheden, fraudepreventie en bij
achterstalligheid van betalingen.
Artikel 10: Recht
1. Op elke rechtsverhouding tussen GUWA en afnemer, is Nederlands recht van toepassing.

Hieruit voortvloeiende geschillen kunnen uitsluitend aanhangig worden gemaakt voor
de bevoegde rechter te Rotterdam.
Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data
Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw
kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en
contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw
persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

