
algemene verkoop - en leveringsvoorwaarden van ARTILAN b.v.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Breda en ter Kamer van Koophandel te Breda.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die ARTILAN
B.V. doet, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten
die hiervan het gevolg kunnen zijn. Zij wordt aangeduid als opdrachtnemer
of verkoper. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever of koper.

1.2 Tussen verkoper en koper staat vast dat indien eenmaal onder de toepas-
selijkheid van onderstaande voorwaarden wordt gecontracteerd, deze ook
op latere transacties onverkort van toepassing zijn. Algemene voorwaarden,
onder welke benaming ook, van koper zijn niet van toepassing en worden
door verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij verkoper deze uit-
drukkelijk en schriftelijk aanvaard en uitdrukkelijk de eigen voorwaarden ter-
zijde heeft gesteld.

1.3 Door het doen van aanvragen, vragen om offertes en het sluiten van een
overeenkomst met verkoper erkent de aspirant-koper c.q. koper met deze
voorwaarden bekend te zijn en er mee in te stemmen.

1.4 Indien een overeenkomst is aangegaan met meerdere kopers wordt iedere
koper hoofdelijk verbonden ten aanzien van nakoming van betaling van het
factuurbedrag en verbonden met deze Algemene voorwaarden.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijdens de verkoper, hoe ook genaamd en op welke wijze
ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De over-
eenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van de verko-
per.

2.2 Overeenkomsten gesloten door vertegenwoordigers van de verkoper of
andere voor verkoper optredende tussenpersonen zijn voor de verkoper niet
bindend dan na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de overeenkomst
door de verkoper aan de koper.

2.3 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q.
opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als op-
drachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst
juist en volledig weer te geven.

2.4 Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt,
mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbie-
ding hierop baseren.

2.5 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af depot,
“ex works”, conform Incoterms 2000. De prijzen zijn exclusief omzetbelas-
ting en emballage.

2.6 In de prijzen van de opdrachtnemer zijn slechts begrepen de in de overeen-
komst met name aangeduide leveranties. Door de opdrachtnemer gemaak-
te evidente rekenfouten kunnen door hem worden hersteld en worden door-
berekend aan opdrachtgever.

2.7 Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht alle
kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdracht-
gever in rekening te brengen.

2.8 Indien na het tot stand komen van de overeenkomst als gevolg van door
koper kenbaar gemaakte wijzigingen in bouwplannen, -tekeningen e.d. door
verkoper opnieuw werktekeningen, constructieberekeningen e.d. dienen te
worden vervaardigd, worden de hieruit voortvloeiende kosten geheel aan
koper doorberekend.

Artikel 3: Industrieel/Intellectueel eigendomsrecht

3.1 Alle industriële dan wel intellectuele eigendomsrechten inzake door verko-
per uitgebrachte aanbiedingen en door verkoper geleverde tekeningen, be-
rekeningen, beschrijvingen, modellen,merken, productspecificaties, ontwer-
pen, vormgeving, programmatuur en dergelijke zijn door verkoper voorbe-
houden, zijn onderworpen aan het auteurs- of modellenrecht van verkoper
en blijven zijn eigendom, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht.
De kosten voor het maken van door koper verlangde kopieën of extra af-
drukken van technische specificaties, tekeningen e.d., fysiek en gedigitali-
seerd, zijn voor rekening van koper.

3.2 De koper verklaart door het aangaan van een overeenkomst met verkoper
dan wel door het aangaan van een overeenkomst met een koper van ver-
koper zich te zullen onthouden van iedere inbreuk op de industriële dan wel
intellectuele eigendomsrechten van verkoper, ook wanneer geen depone-
ring van rechten heeft plaatsgevonden, en zich in te zullen spanneninbreuk
door een koper(s) / wederpartij / derde(n) te voorkomen dan wel te beëindi-
gen. De koper is niet gerechtigd bedoelde bescheiden of de daarin beslo-
ten of op andere wijze aan haar bekend geworden gegevens anders aan te
wenden dan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Bij over-
treding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete
verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op
grond van de wet worden gevorderd.

3.3 Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1
op eerste verzoek binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourne-
ren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer

een boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast scha-
devergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen

4.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die
hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de
opdracht.

4.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte
tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door
of namens hem voorgeschreven materialen.

4.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden
met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte
tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.

4.4 Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken vóórdat
deze verwerkt worden voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als op-
drachtnemer hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdracht-
gever.

Artikel 5: Levertijd, Levering en Risico

5.1 De levertijd wordt door de verkoper zo nauwkeurig mogelijk benaderd doch
kan alleen beschouwd worden als streefdatum/-periode en niet als een fata-
le termijn.

5.2 Bij de vaststelling van de levertijd gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de
opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment
bekend zijn. De opdrachtnemer behoudt zich alle onvoorziene omstandig-
heden voor, aangezien een deel van de goederen door de verkoper besteld
moeten worden bij derden – leveranciers c.q. producenten.

5.3 Indien een door verkoper geaccepteerde bestelling niet uitgeleverd kan
worden omdat de leverancier van de verkoper niet of niet meer kan leveren
(om welke reden dan ook) kan verkoper de koper een alternatief aanbieden.
Indien de koper met het aangeboden alternatief niet kan instemmen, heeft
verkoper het recht zonder rechtelijke tussenkomst de ontbinding in te roe-
pen van dat deel van de overeenkomst dat niet (meer) kan worden uitge-
voerd. Verkoper is voor het niet, dan wel niet volledig, uitleveren van de be-
stelling niet aansprakelijk.

5.4 De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming
is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het
bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ont-
vangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de
opdracht is voldaan.

5.5 a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdracht-
nemer bekend waren toen hij de levertijd vaststelde, kan opdrachtne-
mer de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht on-
der deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in
de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze
worden afgerond zodra zijn planning dit toelaat.

b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd
die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leve-
ren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de
planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werk-
zaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.

c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtne-
mer wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als
voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdracht-
nemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afge-
rond zodra de planning dit toelaat.

d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd verlengd met
de daardoor ontstane stagnatietijd.

5.6 Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht
op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. Wegens
overschrijding van de levertijd kan de koper de order niet annuleren of de
ontvangst en/of betaling van de goederen weigeren.

5.7 Ongeacht het bepaalde in art. 2.5 kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer
overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het vervoer-
middel is ter keuze van opdrachtnemer, zonder dat de gemaakte keuze af-
braak doet aan het bepaalde onder art.7. Het risico van opslag, laden,
transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever
kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

5.8 Bij levering franco is de verkoper verplicht de zaken te vervoeren tot waar
het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient koper tijdig zorg te dragen
voor de binnen het vervoersgebied eventueel benodigde toestemmingen,
ontheffingen en vergunningen. De koper is verplicht de zaken aldaar in ont-
vangst te nemen en direct te lossen. Blijft de koper hiermede in gebreke,
dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening en is het onder
art.14 bepaalde van overeenkomstige toepassing.

5.9 Ook in geval verkoper de verkochte zaak installeert en/of monteert gaat het
risico van de zaak over op het moment dat verkoper de zaken ter beschik-



king stelt aan koper in het bedrijfspand van verkoper of op een andere over-
eengekomen plaats.

5.10 Als bij koop sprake is van inruil en koper in afwachting van aflevering van de
nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te
ruilen zaak bij koper tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld
van verkoper.

Artikel 6: Prijswijziging

6.1 Als na de datum waarop de overeenkomst is gesloten vier maanden ver-
strijken en de nakoming ervan door opdrachtnemer nog niet is voltooid, mag
een stijging in de prijsbepalende factoren worden doorberekend aan op-
drachtgever.

6.2 Betaling van de prijsverhoging zoals bedoeld in lid 1 vindt plaats tegelijk met
betaling van de hoofdsom of de laatste termijn.

Artikel 7: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

7.1 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te
schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeen-
komst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijde-
lijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

7.2 Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren
en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de
omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer
niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen,
brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te
verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en
import- of handelsbeperkingen.

7.3 Opdrachtnemer is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend
onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden
heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel
van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat ge-
val geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden
of te lijden schade.

Artikel 8: Wijzigingen in het werk

8.1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk
als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de

werkelijkheid;
c van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.

8.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende
factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minder-
werk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende facto-
ren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

8.3 Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag
opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij
opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minder-
werk dat gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

Artikel 9: Uitvoering van het werk op Locatie

9.1 Voor de door de opdrachtnemer te verrichten montagewerkzaamheden kun-
nen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever worden overeengeko-
men een vaste aanneemsom, dan wel uurtarieven op basis van uitvoering in
regie. dan wel afrekening per andere meetbare en overeengekomen een-
heid.

9.2 De overeenkomst tot het verrichten van montagewerkzaamheden is geba-
seerd op uitvoering onder normale omstandigheden gedurende normale
werkuren. De opdrachtnemer is gerechtigd voor overwerk en andere bui-
tengewone omstandigheden aan de opdrachtgever extra toeslagen in reke-
ning te brengen. Meerkosten voortvloeiend uit wijziging van veiligheidsvoor-
schriften zijn voor rekening van opdrachtgever.

9.3 De opdrachtnemer heeft het recht om indien de uit te voeren werkzaamhe-
den bij een vaste aanneemsom afwijken van de gegevens die door de op-
drachtgever zijn verstrekt en waarop de aanneemsom is gebaseerd, de
hieruit voortvloeiende meerdere kosten - verhoogd met een redelijke winst-
marge - bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

9.4 Opdrachtnemer is gehouden bij montage c.q. demontage alle overheids-
voorschriften, met name veiligheidsvoorschriften, in acht te nemen.

9.5 De opdrachtnemer verricht de overeengekomen montage c.q. demontage
volgens de eisen van goed vakmanschap.

9.6 De opdrachtnemer neemt bij montage c.q. demontage in acht de door de
opdrachtgever aan de opdrachtnemer verstrekte tekeningen en/of specifica-
ties en/of aanwijzingen, zulks indien en voor zover in overeenstemming met
de in acht te nemen overheidsvoorschriften.

9.7 De opdrachtnemer zal de montage zodanig uitvoeren dat de gemonteerde
goederen geschikt zijn voor hetgeen dat bij het aanvaarden van de opdracht
is overeengekomen c.q. is medegedeeld, zulks indien en voor zover in
overeenstemming met de geldende overheidsvoorschriften.

9.8 De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk c.q. zorgt voor eigen rekening
en risico:
a. dat de constructie van het gebouw. waarin, waaraan, waarop of waar-

toe de goederen worden gemonteerd, daarvoor geschikt is;
b. dat eventuele tekeningen en I of specificaties en I of aanwijzingen,

waarop de door de opdrachtnemer te verrichten montagewerkzaam-
heden zijn gebaseerd, zijn geverifieerd en de opgegeven maten en
andere gegevens zijn gecontroleerd;

c. dat de werkzaamheden welke verband houden met, maar niet beho-
ren tot, de opdracht van de opdrachtnemer op juiste wijze en tijdig
zijn verricht;

d. dat eigen voorschriften en aanwijzingen van de opdrachtgever tijdig
voor de aanvang van de montage c.q. demontage in het bezit zijn van
de opdrachtnemer, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer niet aan
zulke voorschriften c.q. wijzigingen is gehouden;

e. dat alle zich op het bouwterrein bevindende hindernissen voor de
aanvang van de montage zijn verwijderd, hinderlijke niveauverschillen
in de ondergrond zijn geëgaliseerd en dat de ondergrond sterk ge-
noeg is om de door de opdrachtnemer op te richten constructie te
dragen;

f. dat de plaats van montage c.q. demontage bereikbaar is voor de
transportmiddelen van de opdrachtnemer;

g. dat de opdrachtgever in het bezit is van alle voor de te verrichten
montage c.q. demontage vereiste vergunningen;

h. dat de opdrachtgever alle geldende overheidsvoorschriften, met na-
me veiligheidsvoorschriften, in acht neemt;

i. dat licht- en krachtstroom op redelijke afstand beschikbaar zijn en dat
in de ruimte waarin wordt gewerkt redelijke werkomstandigheden
aanwezig zijn;

j. dat de montage c.q. demontage zonder stoornis kunnen verlopen en
dat met name geen andere werkzaamheden worden uitgevoerd, die
een ongestoorde montage c.q. demontage verhinderen;

k. dat de aangevoerde doch niet gemonteerde goederen, alsmede ge-
reedschappen kunnen worden opgeslagen op voor de opdrachtnemer
toegankelijke plaatsen, die geëigend zijn voor de opslag van deze
goederen en gereedschappen, onverminderd de verantwoordelijkheid
van de opdrachtgever voor deze goederen zelve;

l. dat er kosteloos passende voorzieningen voor personeel van de op-
drachtnemer ter plaatse aanwezig zijn en dat de door de opdracht-
nemer gemonteerde steigers en steigerconstructies overeenkomstig
de toepasselijke overheidsvoorschriften zijn geaard;

m. dat de eventueel verschuldigde rechten - waaronder precario - tijdig
zijn voldaan en dat eventueel verplicht straatmeubilair, zoals afzettin-
gen en verlichting, is aangebracht.

9.9 Indien opdrachtgever één of meerdere van zijn verplichtingen niet of niet
geheel nakomt, wordt dit geacht een zodanige tekortkoming zijdens op-
drachtgever op te leveren dat opdrachtnemer gerechtigd is deswege ont-
binding van de overeenkomst te vorderen. Alle schade die hieruit voortvloeit
voor opdrachtnemer komt geheel voor rekening van opdrachtgever.

9.10 Vanaf het moment waarop opdrachtnemer de goederen geheel of gedeelte-
lijk op de bouwplaats of op de plaats van levering heeft aangevoerd, dan
wel het moment waarop de goederen uit het depot van opdrachtnemer wor-
den afgevoerd, is opdrachtgever aansprakelijk voor diefstal, verduistering
c.q. vermissing en beschadiging daarvan.

9.11 De opdrachtgever is eveneens aansprakelijk voor beschadiging en voor
vermissing van goederen en gereedschappen, opdrachtnemer toebehoren-
de en bij de montage aangewend, tenzij de opdrachtnemer hiervoor grove
schuld of opzet treft.

9.12 De opdrachtnemer aanvaardt bij het uitvoeren van montagewerkzaamheden
geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen, voor schade aan gebou-
wen, installaties of overige goederen, alsmede voor andere schade, die
mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van een doen of nalaten van
hemzelf, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwe-
ge hem te werk zijn gesteld, tenzij van grove schuld of opzet sprake is.

9.13 In geval van tijdverlies wordt een zodanige verlenging van de levertijd
toegestaan als - alle omstandigheden in aanmerking genomen - redelijk is
en zijn de kosten, verbonden aan deze verlenging voor rekening van de op-
drachtgever onverminderd het bepaalde in art. 11.

9.14 Tenzij anders overeengekomen is het de opdrachtgever niet toegestaan het
gemonteerde goederen te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor
deze krachtens de overeenkomst met de opdrachtnemer zijn bestemd.

9.15 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder goedkeuring van de op-
drachtnemer wijzigingen in de door de opdrachtnemer geleverde goederen
of de door de opdrachtnemer uitgevoerde constructie aan te brengen.

9.16 Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige
leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werk-
zaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra
de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Daarnaast is opdrachtgever
aansprakelijk voor alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade.

Artikel 10: Oplevering van het werk

10.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;



b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt op-
drachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte
als opgeleverd beschouwd;

c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat
het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de
mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet
is goedgekeurd;

d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken
of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden her-
steld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg
staan.

10.2 Vanaf de oplevering van de door de opdrachtnemer gemonteerde goede-
ren is dit geheel voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtnemer
draagt behoudens door de opdrachtgever aangetoonde onzichtbare gebre-
ken, met inachtneming van art. 11 bepaalde geen enkele verantwoordelijk-
heid. De opdrachtgever is verplicht onverwijld eventuele gebreken aan de
opdrachtnemer te melden.

10.3 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opga-
ve van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.

10.4 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de
gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit
artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Verkoper aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor directe schade
welke het gevolg is van haar grove schuld of opzet, zulks ter beoordeling
van verkoper. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die scha-
de waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verze-
kerd had behoren te zijn.

11.2 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken aan specifieke
materialen, onderdelen en constructies die - eventueel in afwijking van de
geldende voorschriften – door of namens koper uitdrukkelijk worden voor-
geschreven dan wel door koper ter beschikking worden gesteld. Verkoper
is eveneens nimmer aansprakelijk voor afwijkingen in de door de op-
drachtgever verstrekte gegevens betreffende aantallen en afmetingen.

11.3 Voor indirecte schade, schaden en intersten waaronder begrepen winst-
derving en zogenaamde gevolgschade, welke als direct of indirect gevolg
van gebreken voor koper en/of derden ontstaan, is verkoper in geen geval
aansprakelijk.

11.4 In geval van aansprakelijkheid is deze beperkt tot een redelijke vergoeding.

11.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden
wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een pro-
duct dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) be-
stond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen

Artikel 12: Garantie

12.1 De koper is verplicht om verkoper zowel voorafgaand als tijdens de uitvoe-
ring van de overeenkomst alle relevante informatie, bescheiden en materia-
len te verschaffen, welke in redelijkheid nodig zijn voor de goede uitvoering
van de overeenkomst.

12.2 De koper waarborgt dat het door koper aan verkoper aangeleverde ontwerp,
dan wel samenstelling en de kwaliteit van het materiaal dan wel van de
goederen, die op grond van een order geleverd moeten worden, in alle op-
zichten voldoen aan alle terzake toepasselijke eisen, die gesteld worden in
wetten en/of andere van overheidswege terzake gegeven voorschriften, die
van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst. Dit geldt
evenzeer in het geval van normaal gebruik van de goederen.

12.3 De koper geeft verkoper de garantie dat geen inbreuk wordt gemaakt op het
auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden en de koper vrijwaart
verkoper in en buiten rechte volledig voor alle gevolgen, zowel financiële als
andere, welke uit verveelvoudiging of reproductie zullen voortvloeien.

12.4 Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maanden na (op)levering in
voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.

12.5 Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat
opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid
van de geleverde constructie en de gebruikte materialen, mits hij vrij was in
de keuze daarvan.
Als blijkt dat de geleverde constructie of de gebruikte materialen niet deug-
delijk zijn, zal opdrachtnemer deze herstellen of vervangen. De delen die bij
opdrachtnemer hersteld of door opdrachtnemer vervangen worden, moeten
franco aan opdrachtnemer worden toegezonden. Demontage en montage
van deze delen en de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen
voor rekening van opdrachtgever.

12.6 Bestaat de overeengekomen prestatie uit het bewerken van door opdracht-
gever aangeleverde materialen dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1
genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking.
Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer
de keuze maken of hij:
- de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgever voor

eigen rekening nieuw materiaal aanleveren

- het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het materiaal
franco aan opdrachtnemer terugzenden;

- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

12.7. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat
opdrachtnemer gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deug-
delijkheid van de geleverde zaak.
Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak fran-
co aan opdrachtnemer worden terug gezonden. Daarna zal opdrachtnemer
de keuze maken of hij:
- de zaak herstelt;
- de zaak vervangt;
- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

12.8. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of mon-
tage van een geleverde zaak dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 ge-
noemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage.
Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal
opdrachtnemer dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkos-
ten komen voor rekening van opdrachtgever.

12.9. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemer dit uit-
drukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als op-
drachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van
de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van
dit artikel.

12.10.Bij het optreden van kwaliteitsverschillen en/of kwantiteitsverschillen van
door de opdrachtnemer geleverde goederen is het de opdrachtgever niet
toegestaan om zonder toestemming van de opdrachtnemer de door de op-
drachtnemer geleverde goederen en/of onderdelen daarvan te repareren
en/of deze goederen te vervangen dan wel aan te vullen. Indien zonder
toestemming van de opdrachtnemer toch wordt gerepareerd, aangevuld of
vervangen, ook wanneer dit door derden geschiedt, dan is de opdrachtne-
mer ontslagen van al zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever.

12.11.Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bie-
den een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voe-
ren. De garantie kan nimmer leiden tot een aansprakelijkheid die de waar-
de van het geleverde product, ten aanzien waarvan de garantie geldt, over-
treft.

12.12.Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al
zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.

12.13.a. Geen garantie wordt aangegeven voor
gebreken die het gevolg zijn van:
- normale slijtage;
- onoordeelkundig gebruik;
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
- installatie, montage, wijziging of reparatie

door opdrachtgever of door derden.
b. Geen garantie wordt gegeven voor geleverde

zaken die niet nieuw waren op het moment van
levering.

Artikel 13: Reclamaties en Retourzendingen

13.1. De controle op stukstal van het geleverde berust bij de koper. Indien niet
terstond na ontvangst omtrent het afgeleverde stukstal wordt gereclameerd,
zijn de hoeveelheden – op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke
documenten vermeld – als juist erkend. Reclames omtrent eventuele man-
co’s of beschadigingen moeten, om geldig te zijn, door koper op het ont-
vangstbewijs worden aangetekend en zo mogelijk officieel vastgesteld.

13.2. Ook al meldt de koper tijdig aan de verkoper dat hem minder is geleverd
dan op het hierboven bedoelde document staat aangegeven, dan geeft hem
zulks niet het recht tot opschorting van betaling.

13.3. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen,
als hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijker-
wijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gerecla-
meerd.

13.4. Retourzendingen kunnen zonder voorafgaand overleg niet worden geaccep-
teerd.

13.5. Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen, beschadigde goederen en
verpakte goederen, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd,
kunnen nimmer worden geretourneerd.

13.6. Retournering van geleverde goederen vindt plaats voor rekening en risico
van de wederpartij en is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van
verkoper onder de door haar te stellen condities.

Artikel 14: Niet afgenomen zaken

Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven
deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden
voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd
gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 15: Betaling



15.1 Betaling aan opdrachtnemer wordt gedaan op de plaats van vestiging van
opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aangewezen rekening, kos-
teloos, zonder enige verrekening uit welken hoofde dan ook in de valuta
waarin is gefactureerd.

15.2 Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
a. bij balieverkoop contant;
b. als termijnbetaling is overeengekomen:

- 40% van de totale prijs bij opdracht;
- 50% van de totale prijs na aanvoer van

het materiaal;
- 10% van de totale prijs bij oplevering;

c. in alle overige gevallen, indien niet schriftelijk uitdrukkelijk anders is
overeengekomen, zal betaling binnen 30 dagen na factuurdatum die-
nen te geschieden.

15.3 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht
op verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zeker-
heid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de ge-
stelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft
in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op op-
drachtgever te verhalen. Mocht verkoper voor of tijdens het uitvoeren van
een koopovereenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangen omtrent onvol-
doende of verminderde kredietwaardigheid van koper, dan heeft verkoper
het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op zijn verlangen en
tot zijn genoegen door de koper zekerheid is gesteld voor de juiste betaling
van de koopprijs. In het geval van betaling na enige termijn na levering kan
verkoper op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de koopprijs van de
reeds geleverde materialen en stopzetting van eventuele verdere levering,
eveneens zekerheidstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en
betaling.

15.4 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te
verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdracht-
nemer.

15.5 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of

overlijdt.

15.6 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen
betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschul-
digd. De rente bedraagt 1,5% per maand, maar is gelijk aan de wettelijke
rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de
maand gezien als een volle maand. De rente is verschuldigd zonder dat in-
gebrekestelling door de verkoper heeft plaats gevonden.

15.7 Verkoper is gerechtigd de ontvangen betalingen primair aan te wenden voor
het afboeken van de vervallen rente en kosten alvorens over te gaan tot het
afboeken van de betalingen op de verschuldigde hoofdsom. Indien koper
m.b.t. (een deel) van zijn betalingen achter is, wordt het geheel van het aan
verkoper verschuldigde terstond opeisbaar: dat geldt ook voor de facturen
die op dat moment nog niet zijn vervallen.

15.8 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen
betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelij-
ke kosten verschuldigd met een minimum van € 150,-.
De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
over de eerste € 3.000,- 15%
over het meerdere tot € 6.000,- 10%
over het meerdere tot € 15.000,- 8%
over het meerdere tot € 60.000,- 5%
over het meerdere vanaf € 60.000,- 3%

Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bo-
venstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschul-
digd.

15.9 Indien de koper met de betaling jegens verkoper in gebreke is, heeft deze
het recht de verdere uitvoering van alle daarmee samenhangende overeen-
komsten op te schorten tot die betaling is geschied terwijl – indien anders
was overeengekomen – over de verdere levering contante betaling kan
worden geëist.

15.10 Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt ge-
steld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft ge-
maakt voor rekening van opdrachtgever.

15.11 Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt binnen 8 werkdagen na
daartoe door de verkoper in gebreke te zijn gesteld, is de verkoper bevoegd
de koop terstond zonder rechtelijke tussenkomst te annuleren, met behoud
van eventueel recht op schadevergoeding.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

16.1 Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang
opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtin-

gen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;

b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige
overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;

c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoem-
de overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft
voldaan.

16.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag op-
drachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet verpanden,
bezwaren, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop
verlenen, behoudens het bepaalde in de volgende alinea.

16.3 Het is de koper toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgelever-
de zaken in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf aan der-
den te verkopen en af te leveren. De koper is gehouden de onder eigen-
domsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als
herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren, deugdelijk te verzeke-
ren en verzekerd te houden. Bij verkoop en /of aflevering door de koper aan
derden in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf, alsmede bij
overtreding van bovenstaande bepalingen wordt de koopprijs, ongeacht an-
dersluidend beding, terstond ten volle opeisbaar. Tevens is de koper in ge-
val van verkoop aan derden gehouden een zelfde eigendomsvoorbehoud
als in deze voorwaarden te maken. Op het moment van doorlevering aan
een derde verkrijgt verkoper op de vordering(en) van de koper op de derde
een bezitloos pandrecht, met het recht die derde daarvan in kennis te stel-
len en betaling te vorderen en te ontvangen.

16.4 De koper is gehouden om verkoper op eerste verzoek terstond alle mede-
werking en informatie te verschaffen welke door verkoper wordt verzocht ter
effectuering van haar pandrechten en om terugname van haar eigendom-
men mogelijk te maken, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van
€ 1.000,- per dag zonder dat verkoper hiertoe koper in gebreke dient te stel-
len. In het verlengde hiervan wordt, indien verkoper gebruik maakt van haar
eigendomsvoorbehoud, aan haar toegang verleend tot de door haar gele-
verde zaken. Koper machtigt verkoper onherroepelijk tot uitoefening van
haar terugnemingsrecht. Alle kosten van terugname zullen ten laste van ko-
per worden gebracht.

16.5 Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud
omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is op-
drachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te ver-
panden. Voornoemde onder artikel 16 opgenomen bepalingen laten de ove-
rige aan de verkoper toekomende rechten onverlet.

Artikel 17: Ontbinding

17.1 De koopovereenkomst wordt ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst na
een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van fail-
lissement wordt verklaard, voorlopig surséance van betaling aanvraagt of
een verzoek van verkoper, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt in-
gewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling,
of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkings-
bevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of
bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen
als boedelschuld erkent.

17.2 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door
een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de koper
een schriftelijke ontbindingsverklaring tot verkoper richt, dient de koper ver-
koper te allen tijde eerst schriftelijk in gebreke te stellen en verkoper een re-
delijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel
tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de koper nauwkeurig
schriftelijk dient te melden.

17.3 Indien verkoper instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim
aan de zijde van de verkoper, worden de over en weer bestaande vorderin-
gen onmiddellijk opeisbaar en heeft verkoper steeds recht op vergoeding
van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten
ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke
ontbinding kan koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van
reeds door verkoper verrichte prestaties en heeft verkoper onverkort recht
op betaling van de reeds door verkoper verrichte prestaties.

Artikel 18: Toepasselijk recht en forumkeuze

18.1 Het Nederlands recht is van toepassing, waarop deze Algemene Voorwaar-
den als aanvulling gelden en voor zover bepalingen van dwingend karakter
zich daar niet tegen verzetten.

18.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als
enige bestaande of toekomstige internationale regeling waarvan uitsluiting
is toegestaan.

18.3 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van op-
drachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend
recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wette-
lijke bevoegdheidsregels hanteren.

18.4 Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld
arbitrage of mediation overeenkomen.

18.5 Voor zover deze Algemene Voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere
taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds be-
slissend.


