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ARTIKEL 1
1.1

1.2

1.3

1.4

TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een
Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van
deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Alle aanbiedingen, overeenkomsten, uitvoeringen van opdrachten en leveringen van Opdrachtnemer, worden
uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen of eventuele algemene voorwaarden van
Opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard en
dan uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard.
Onder Opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met Opdrachtnemer een
overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en, behalve deze, diens vertegenwoordiger(s),
gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
De toepasselijkheid van eventuele inkoopof andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

ARTIKEL 4
4.1

5.2
5.3

ARTIKEL 2
2.1

2.2

2.3

2.4

ARTIKEL 3
3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

3.6
3.7

3.8
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AANBIEDINGEN

Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is
vermeld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in
de tussentijd niet meer beschikbaar is.
Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen en catalogi, alsmede maat- en gewichtsopgaven
en andere door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekte gegevens, binden Opdrachtnemer niet. Er kunnen
derhalve geen rechten aan worden ontleend.
Toezending van aanbiedingen en/of andere documentatie verplicht Opdrachtnemer niet tot acceptatie van een order.
Weigering van een order wordt door Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen, aan
Opdrachtgever ter kennis gebracht. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect uit de
weigering ontstaat en/of zal ontstaan voor Opdrachtgever.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, dan wel onder
rembours af te leveren. Indien opdrachtnemer onder rembours levert wordt opdrachtgever vooraf geïnformeerd.

DE OVEREENKOMST

Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Opdrachtnemer eerst dan tot stand nadat Opdrachtnemer
een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging of
aanvaarding bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven,
tenzij Opdrachtgever daartegen binnen vijf werkdagen na datum van bevestiging of aanvaarding schriftelijk heeft
geprotesteerd.
Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzingen binden Opdrachtnemer slechts indien deze door
Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.
Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de
factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijke reclame door Opdrachtgever
binnen drie werkdagen na ontvangst van de factuur.
Elke overeenkomst wordt door Opdrachtnemer aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever uitsluitend ter beoordeling van Opdrachtnemer - voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de
overeenkomst.
Opdrachtnemer is bevoegd om, indien Opdrachtnemer dit noodzakelijk, dan wel wenselijk acht, voor een juiste
uitvoering van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht en na overleg met Opdrachtgever, bij uitvoering van de
overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan Opdrachtgever zullen worden doorberekend conform
de verstrekte prijsopgaven.
Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig aan Opdrachtnemer verstrekken van de gegevens waarvan
Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen
dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien Opdrachtgever de voor de uitvoering van
de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer heeft verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van
door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor
Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

Indien Opdrachtgever nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze na 3 werkdagen wenst te annuleren
wordt 10% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van
Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

ARTIKEL 5
5.1

5.4
5.5

6.2

6.3
6.4

6.5
6.6

•
•
•

7.3

LEVERING/RISICO

Vanaf het moment van aflevering is het gekochte voor risico van Opdrachtgever. Tenzij anders overeengekomen,
geschiedt de levering ‘franco’. Levering ‘af fabriek’ geschiedt alleen indien en voor zover dit door Opdrachtnemer met
Opdrachtgever vooraf is overeengekomen.
Indien het vervoer van de goederen om redenen onafhankelijk van de wil van Opdrachtnemer niet kan doorgaan, is
Opdrachtnemer gerechtigd - in overleg met Opdrachtgever - de goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever
op te slaan, zulks onverminderd het recht van Opdrachtnemer betaling van de koopprijs te vorderen.
Opdrachtnemer is gerechtigd om - in overleg met Opdrachtgever - te leveren in gedeeltes, welke Opdrachtnemer
afzonderlijk kan factureren.
De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten, worden naar beste
weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zij zijn niet bindend. Overschrijding van
de leveringstermijn geeft Opdrachtgever derhalve geen recht, ook niet na ingebrekestelling, ontbinding van de
overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen, dan wel enige voor Opdrachtgever uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichting geschorst of vervallen te achten. Bij excessieve overschrijding (van meer dan zes weken) van
de oorspronkelijke levertijd heeft Opdrachtgever een annuleringsrecht.
Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de feitelijke levering niet
eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn.
Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door Opdrachtgever niet zijn afgenomen, staan zij te zijner
beschikking opgeslagen, voor zijn risico, zulks onverminderd het recht van Opdrachtnemer betaling van de koopprijs te
vorderen.

ARTIKEL 7
7.1
7.2

PRIJZEN

Tenzij anders vermeld zijn prijzen van Opdrachtnemer:
gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van Opdrachtnemer;
exclusief BTW., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
exclusief de kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering.
Betaling geschiedt in de valuta waarin de prijs is overeengekomen en/of gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen, in welk geval de schade ten gevolge van koersverschillen voor rekening van Opdrachtgever komt.
In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren, zoals grondstofkosten, transportkosten, belastingen of
veranderingen van de valutakoers is Opdrachtnemer gerechtigd de orderprijzen dienovereenkomstig te verhogen dan
wel om de order te annuleren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect uit deze
prijswijziging ontstaat en zal ontstaan.
Opdrachtnemer zal Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar
maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden.
Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden bij een netto prijsstijging van meer dan 10%,
zulks binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst. Indien Opdrachtgever van dit recht gebruik
maakt, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om het bedrag aan speciaal voor Opdrachtgever vervaardigde
goederen in rekening te brengen.

ARTIKEL 6
6.1

ANNULERING

TRANSPORT/RISICO

Het transport van de goederen zal op een door Opdrachtnemer te bepalen wijze geschieden.
Eventuele specifieke wensen van Opdrachtgever inzake het transport of de verzending worden slechts uitgevoerd voor
rekening en risico van Opdrachtgever.
Opdrachtnemer is gerechtigd voor meermalig te gebruiken verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te
brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer Opdrachtnemer dergelijke vergoeding in rekening.
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ARTIKEL 8
8.1

8.2
8.2
8.3

8.4

INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle productspecificaties, begrotingen, plannen, catalogi, berekeningen, technische documenten e.d. door of namens
Opdrachtnemer ter of bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijven onvervreemdbaar eigendom van
Opdrachtnemer en moeten op het eerste verzoek aan Opdrachtnemer worden teruggezonden. Zonder schriftelijke
toestemmingen van Opdrachtnemer mogen zij niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden
gegeven. Dit geldt ook voor het recht om van het in art. 8.1 genoemde gebruik te maken.
Bij overtreding van de bepaling uit art. 8.1 verbeurt Opdrachtgever een boete van € 50,- voor iedere dag of gedeelte
van een dag dat de overtreding voortduurt.
Opdrachtgever garandeert Opdrachtnemer te allen tijde dat het gebruik van door hem/haar verstrekte gegevens of
anderszins, Opdrachtnemer niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden
jegens Opdrachtnemer geldig zouden mogen maken uit hoofde van schending van de in lid 2 van dit artikel genoemde
garantie.
Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer onvoorwaardelijk toestemming voor het gebruik van de in art. 8.1 genoemde,
voor Opdrachtgever geproduceerde goederen voor reclame en/of tentoonstellingsdoeleinden.

ARTIKEL 9
9.1

AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

Behoudens de verplichting om in geval van materiaal- en/of fabricagefouten, ontstaan vóór het transport, te zorgen
voor kosteloze vervanging of herstel, dan wel restitutie van de koopprijs, is Opdrachtnemer nimmer uit welke hoofde
dan ook voor enige, door Opdrachtgever of derden geleden of te lijden schade, aansprakelijk.
9.2 De aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever vervalt in elk geval, indien Opdrachtgever Opdrachtnemer niet binnen
7 dagen na ontdekking van het gebrek of na het tijdstip waarop het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen
worden, per aangetekende brief van het bestaan van het gebrek op de hoogte heeft gesteld, teneinde dit te kunnen
onderzoeken.
9.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gebreken, ook niet voor gebreken aan materialen of onderdelen, door
derden aan Opdrachtnemer beschikbaar gesteld en door Opdrachtnemer verwerkt, tenzij deze gebreken te wijten zijn
aan grove schuld of opzet van Opdrachtnemer.
9.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9.5 Onder indirecte schade wordt uitsluitend verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling
betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
de door Opdrachtgever in redelijkheid gemaakte kosten om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij de gebrekkigheid van de prestatie of de hier bedoelde kosten niet aan
Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
9.6 Eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade van Opdrachtgever is in ieder geval beperkt tot het
bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij in dat geval wordt uitgekeerd.
9.7 In ieder geval is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van
het geleverde anders dan voor het doel waarvoor Opdrachtgever het heeft aangeschaft.
9.8 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is terzake van uitvoeringen van opdrachten en leveringen, heeft Opdrachtnemer
het recht naar keuze van Opdrachtnemer ofwel vervangende goederen te leveren, ofwel de goederen te herstellen of
Opdrachtgever naar mate van de foute leverantie voor de koop- of leveringsprijs te crediteren.
9.9 Aansprakelijkheid jegens derden, voortvloeiend direct of indirect uit de aanwezigheid en/of gebruik van de door
Opdrachtnemer geleverde goederen, is steeds voor rekening van Opdrachtgever en deze zal Opdrachtnemer zo
nodige terzake volledig vrijwaren.
9.10 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waar
de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
9.11 Indien naar oordeel van Opdrachtnemer de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Opdrachtnemer het recht de
uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet
meer voordoet.
9.12 Indien een overmachtsituatie zes maanden heeft geduurd, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst bij
aangetekende brief te ontbinden. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat
partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Bij gedeeltelijke nakoming van zijde
van Opdrachtnemer zal Opdrachtgever een redelijk gedeelte van de totale prijs zijn verschuldigd.
9.13 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis
te stellen.

ARTIKEL 10 PLICHT TOT CONTROLE/RECLAMES
10.1

10.2

10.3

10.4
10.5

10.6
10.7
10.8
10.9

ARTIKEL 11
11.1

•
•
•
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Opdrachtgever is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 7
werkdagen na aflevering, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te
voeren na mededeling van Opdrachtnemer dat de goederen ter beschikking van Opdrachtgever staan.
Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn,
dient Opdrachtgever op de aflevering bon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden en de
opdrachtnemer daarvan per aangetekende brief op de hoogte te stellen. Bij gebreke daarvan wordt Opdrachtgever
geacht hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Na afloop van 7 dagen worden reclames dienaangaande niet
meer in behandeling genomen.
Verborgen gebreken, welke pas na de controle volgens art. 10.1 duidelijk worden, dienen door de opdrachtgever na de
ontdekking onverwijld aan de opdrachtnemer te worden bekend gemaakt. Bij gebreke daarvan komt opdrachtgever
geen reclamerecht meer toe.
Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na factuurdatum.
Na het verstrijken van deze termijnen wordt Opdrachtgever geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben
goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Opdrachtnemer in behandeling genomen, met uitzondering van
reclames op grond van verborgen gebreken volgens art. 10.3.
Indien de reclame door Opdrachtnemer gegrond wordt bevonden, is Opdrachtnemer uitsluitend verplicht alsnog de
overeengekomen prestatie te leveren.
Verwerkte goederen worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat Opdrachtgever nog enig reclamerecht toekomt.
Eventuele reclames laten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet.
Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van
Opdrachtnemer, onder de door Opdrachtnemer te bepalen voorwaarden.

11.2

11.3
11.4
11.5

11.6

11.7

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Geleverde goederen blijven eigendom van Opdrachtnemer, tot het moment waarop alle krachtens overeenkomst
verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van
rente en kosten door Opdrachtgever zijn betaald. In geval van surséance van betaling, faillissement, opschorting
van betaling, liquidatie van Opdrachtgever, of overlijden wanneer Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, of zijn
bedrijf sluit of overdraagt, c.q. ontbindt, alsmede indien beslag te zijnen laste wordt gelegd, is elke vordering van
Opdrachtnemer op Opdrachtgever terstond en in haar geheel opeisbaar, is Opdrachtnemer tevens gerechtigd de
order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te annuleren en
het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Opschorting, annulering en terugname laat het
recht van Opdrachtnemer op vergoeding voor verlies of schade, inclusief gederfde winst, onverlet. Gedurende de
periode waarin geleverde goederen nog eigendom van Opdrachtnemer zijn, is Opdrachtgever verplicht deze goederen
deugdelijk te onderhouden.
Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen op basis van het in dit artikel bepaalde,
bij Opdrachtgever of diens houders weg te doen halen, indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt.
Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het orderbedrag
exclusief BTW, zulks met een minimum van € 1.250,-. Zolang de goederen eigendom blijven van Opdrachtnemer mag
Opdrachtgever ze slechts in zijn normale bedrijfsuitoefening be- of verwerken of doorverkopen mits na schriftelijke
toestemming van Opdrachtnemer, waaraan voorwaarden kunnen worden gesteld. Bij overtreding van deze verplichting
verbeurt Opdrachtgever zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, een terstond opeisbare boete ad. € 25.000,en is de koopprijs terstond ten volle opeisbaar, onverminderd verdere aanspraken van de Opdrachtnemer.
Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige
andere wijze te bezwaren.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen
vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer per omgaande daarvan op de hoogte te stellen.
Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden
tegen brand, ontploffing- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek
ter inzage te geven.
Door Opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1. van dit artikel bepaalde onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en
nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
In geval Opdrachtgever de aan Opdrachtnemer in eigendom behorende goederen be- of verwerkt, strekt het
eigendomsrecht van Opdrachtnemer zich tevens uit tot deze be- of verwerkte goederen, totdat Opdrachtgever
aan alle op hem rustende verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan. Indien Opdrachtgever de goederen
zonder toestemming van Opdrachtnemer heeft verkocht, is hij verplicht het recht op de koopprijs en/of andere
met de overdracht aan derden samenhangende rechten terstond en zonder dat enige handeling is vereist, aan
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Opdrachtnemer over te dragen, onverminderd het bepaalde in het vorige lid. Opdrachtgever is gehouden om aan
Opdrachtnemer betreffende gegevens op eerste verlangen door te geven, opdat Opdrachtnemer het verschuldigde
rechtstreeks bij de tweede koper kan invorderen. Het door de tweede koper aan Opdrachtnemer betaalde wordt in
mindering gebracht op het door Opdrachtgever totaal aan Opdrachtnemer verschuldigde. Opdrachtgever is tevens
gehouden bij doorverkoop eenzelfde eigendomsvoorbehoud te maken, zoals in deze bepaling vermeld.

ARTIKEL 12
12.1

12.2

12.3
12.4
12.5
12.6

13.1

13.2

In geval van liquidatie, faillissement, toelating tot schuldsanering volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen,
beslag of surséance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar.

14.1
14.2

14.3

14.4
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OPZEGGING/OPSCHORTING/ONTBINDING

Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op compensatie
vanwege het daardoor ontstane bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag
liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties
voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden
zullen onder voorbehoud van betaling van de declaraties ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met
Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en
omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, is Opdrachtgever
gehouden deze te vergoeden.

OPSCHORTING EN ONTBINDING

Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien
Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer op grond van haar ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen. In geval
er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de
opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke
van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is, naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien
aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer mag worden
verwacht.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de
wet en overeenkomst.
Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

•
•
•

15.2

15.3

15.4

ARTIKEL 16
16.1

RENTE EN KOSTEN

Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever van
rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum de wettelijke rente verhoogd met 2% per jaar verschuldigd over het
nog openstaande bedrag.
Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in verband met niet, niet volledige of te late betaling of
uit enige andere hoofde, komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen
tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door Opdrachtgever verschuldigde bedrag. De in de
boeken van de vennootschap voor de kosten opgevoerde bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van het
beloop van de kosten, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

ARTIKEL 14

15.1

BETALING

Tenzij anders overeengekomen, dient betaling contant bij aflevering te geschieden zonder enige korting, of middels
storting of overmaking op een door Opdrachtnemer aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na
factuurdatum. De op de bank- of giroafschriften van Opdrachtnemer aangegeven valutadag is bepalend en wordt als
betaling dag aangemerkt.
Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, is Opdrachtgever van
rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente
hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het
moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
Alle door Opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door
Opdrachtnemer gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
Betaling dient ineens te geschieden, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen, waarbij iedere vervallen termijn
wordt geacht een afzonderlijke betaling te vorderen.
Compensatie van een eventueel door Opdrachtgever gepretendeerde vordering op Opdrachtnemer is geheel
uitgesloten.

ARTIKEL 13

ARTIKEL 15

16.2

16.3

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun
overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere
partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Zonder een separate toelichting worden als
vertrouwelijk te zijn geacht economische, technologische, wetenschappelijke, octrooirechtelijke en interne informatie
omtrent bedrijfsstrategieën, octrooirechten, productontwikkeling en productie, die aan de andere partij werden
meegedeeld of tijdens het contract bekend worden.
De plicht tot geheimhouding bestaat niet voor informatie van een partij, die de betreffende partij al vóór de afsluiting
van de overeenkomst bekend waren of openbaar bekend waren of informatie die door middel van publicatie of op
andere manier bekend worden, zonder dat een partij in strijd met de overeenkomst heeft gehandeld.
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke
informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Opdrachtnemer
zich te zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van
verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of

ARTIKEL 17
17.1

GEHEIMHOUDING

TOEPASSELIJK RECHT

Op alle door Opdrachtnemer verstrekte aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het UN-kooprecht.
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ARTIKEL 18
18.1

18.2

18.3

18.4

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend
uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of de betreffende
voorwaarde zelf en haar uitleg of uitvoering zowel voor feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de
daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
Opdrachtnemer is niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval Opdrachtnemer
Opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis zal stellen. Opdrachtgever heeft alsdan gedurende één maand de
gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.
In geval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar
billijkheid. Nadat de arbitrage is overeengekomen geschied de benoeming van de scheidslieden aldus dat elk van
de partijen binnen een termijn van 3 maanden er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds
benoemde scheidslieden tezamen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen
zodanig als scheidslieden zullen bepalen. De Partijen kunnen de opdracht van het scheidsgerecht in onderling overleg
voortijdig beëindigen.
Voor zover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.

ARTIKEL 19
19.1
19.2
19.2
19.3

GESCHILLEN

VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden worden voor afsluiting van het contract aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder
Handelsregisternummer 28052224.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming
van de rechtsbetrekking met Opdrachtgever.
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Nieuw-Vennep, December 2012
Integrated Chemicals Specialties BV
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