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1. Toepasselijkheid 
 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, alle door ons 
gesloten overeenkomsten, verrichte handelingen, werkzaamheden en/of 
diensten, alsmede leveringen van materialen en andersoortige zaken. 

1.2 Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever kunnen voor ons slechts 
dan bindend zijn, voor zover wij deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarden. 

1.3 Overige bepalingen behouden haar geldigheid bij het vernietigen of nietig 
verklaren van enige bepaling van deze voorwaarden. 

1.4 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. 
 
2. Aanbiedingen, prijzen, levertijden en leveringen 

 
2.1 Al onze aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn geheel vrijblijvend. 
2.2 Een aanvaarding van onze aanbieding die afwijkt van die aanbieding, maakt de 

oorspronkelijke aanbieding ongeldig, ook indien de aanvaarding slechts op 
ondergeschikte punten daarvan afwijk. 

2.3 Van een aanvaarding van een opdracht is slechts sprake wanneer deze schriftelijk 
door ons is aanvaard dan wel wanneer de werkzaamheden zijn aangevangen, één 
en ander uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de opdracht. 

2.4 Kennelijke vergissingen, schrijf-, druk- en/of rekenfouten geven ons het recht op 
intrekking dan wel verandering van onze opgave, ook wanneer deze reeds 
schriftelijk is aanvaard en/of geheel of gedeeltelijk is uitgevoerd. 

2.5 Wij behouden ons het recht voor om opdrachten en/of leveringen geheel of 
gedeeltelijk te weigeren en/of op te schorten om redenen van kredietwaardigheid 
der wederpartij en/of andere omstandigheden aan die zijde. 

2.6 De levertijd wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld,m slechts bij benadering 
opgegeven. Bij overschrijding van de levertijd dienen wij derhalve  schriftelijk in 
gebreke te worden gesteld. 

2.7 Onze prestatie kan worden opgeschort zolang wederpartij niet aan al zijn 
opeisbare verplichtingen heeft voldaan en geldt tot op het moment dat 
wederpartij zijn verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij wij inmiddels gebruik 
hebben gemaakt van onze rechten de overeenkomst te ontbinden. Het recht op 
schadevergoeding op de wederpartij blijft echter bestaan. 

2.8 In geval wederpartij van mening is dat onze prestatie niet beantwoordt aan de 
overeenkomst, is deze verplicht binnen acht dagen nadat hij de tekortkomingen 
heeft geconstateerd, dan wel had kunnen constateren, ons daarvan per 
aangetekende brief op de hoogte te stellen. 

2.9 Opslagkosten ingeval van opschorting van levering komen voor rekening van 
wederpartij. 

2.10 Afwijkingen van ondergeschikte aard, waaronder de afwijking in hoeveelheid tot 
5%, geven wederpartij geen recht de overeenkomst te ontbinden of enigerlei 
vorm van schadevergoeding te eisen. 

2.11 Als na de datum van prijsopgave één of meer kostprijsfactoren een verhoging 
ondergaan, ook al gebeurt dit door voorziene omstandigheden, dan zijn wij 
gerechtigd onze prijzen overeenkomstig te wijzigen, ook ten aanzien van niet 
volledig uitgevoerde opdrachten. 

2.12 Vindt een prijsverhoging plaats binnen drie maanden na het sluiten van de 
overeenkomst dan heeft de wederpartij het recht de overeenkomst middels een 
schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij er sprake is van een wettelijke 
prijsverhoging. 

2.13 De wederpartij is verplicht, ook in het geval van franco leveringen een veilige 
losplaats aan te wijzen. Indien hij hier niet aan voldoet, dan wordt hij aansprakelijk 
gehouden voor alle schade die hieruit voorvloeit. 
 

3. Toerekenbare tekortkoming 
 
3.1 Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die buiten onze wil en/of 

toedoen ontstaan en van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst niet 
meer of slechts gedeeltelijk van ons gevergd kan worden. 

3.2 Indien er zich bij ons een geval van overmacht voordoet, zullen wij dit berichten 
aan de wederpartij met opgave van redenen en van de vermoedelijke duur van de 
overmachttoestand. De totale leveringstermijn zal hiermee worden verlengd. 

3.3 De wederpartij heeft ingeval van overmacht geen recht op schadevergoeding 
terwijl wij gerechtigd zijn een opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De 
wederpartij is in dat geval gehouden de gemaakte kosten te vergoeden. 
 

4. Betalingen 
 

4.1 Betalingen hebben plaats binnen 30 dagen na de factuurdatum. 
4.2 Betalingen hebben plaat over de factuurbedragen, netto zonder enige vorm van 

korting. 
4.3 Betalingen geschieden op de in de factuur vermelde bank- en/of girorekening in 

de aangegeven valuta, dan wel contant op ons eigen kantoor. 
4.4 Ingeval van niet tijdige betaling is wederpartij een rente verschuldigd ten bedrage 

van het promessedisconto van de Nederlandse Bank N.V. plus 3% met een 
minimum van de wettelijke rente per jaar. 

4.5 In het geval wij bij niet tijdige betaling incassokosten maken, worden deze aan de 
wederpartij in rekening gebracht. 

4.6 De wederpartij kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de 
betalingstermijn. 

4.7 De wederpartij mag geen betalingen opschorten in verband met enige andere met 
ons gesloten overeenkomst. 

5. Eigendomsvoorbehoud/zekerheidsstelling 
 

5.1 De door ons geleverde goederen blijven ons eigendom zolang de wederpartij niet 
aan alle daaruit voortvloeiende verplichtingen jegens ons heeft voldaan. 

5.2 Als de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst jegens ons niet nakomt, 
zijn wij gerechtigd goederen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke 
tussenkomst terug te nemen. 

5.3 In het geval dat de wederpartij enige verplichting verzuimt, hebben wij het recht 
op rekening van de wederpartij, goederen, die ons toebehoren terug te halen, 
zulks onverminderd onze overige rechten in verband met niet tijdige betaling. 

5.4 Het is de wederpartij niet toegestaan zich op het retentierecht te beroepen voor 
wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door hem 
verschuldigde prestaties. 

5.5 De wederpartij is gerechtigd de door ons geleverde goederen waarvan wij 
eigenaar zijn, ten behoeve van ons door te verkopen, echter alleen voor zover dit 
binnen zijn normale bedrijfsvoering gebruikelijk is, tenzij wij wederpartij hebben 
meegedeeld dat hij daartoe niet langer bevoegd is. 

5.6 De wederpartij is verplicht op ons eerste verzoek een bezitloos pandrecht te 
vestigen op de door ons geleverde zaken, zodra wij om welke reden dan ook 
daarvan ons eigendom verliezen. Zulks tot zekerheid van de betaling van alle 
bestaande en toekomstige vorderingen van ons op de wederpartij, incassokosten 
en rente daaronder begrepen. 

5.7 Het is wederpartij verboden op de door ons geleverde zaken waarvan wij eigenaar 
zijn, een pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen. 

5.8 Wij zullen steeds een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen 
zekerheid, als waarborg voor de betaling van het verschuldigde mogen verlangen 
en wederpartij is verplicht deze zekerheid te stellen. 

5.9 Bij in gebreke blijven zijn al onze vorderingen terstond opeisbaar en zijn wij 
gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomsten over te gaan, onverminderd 
ons recht op schadevergoeding. 
 

6. Garanties en vrijwaringen 
 

6.1 Wij zijn slechts aansprakelijk indien door ons geleverde goederen niet 
beantwoorden aan hetgeen wij zelf bevestigd en/of gegarandeerd hebben. 

6.2 De wederpartij is gehouden ons te vrijwaren ter zake van aanspraken van derden 
op grond van omstandigheden, waarvoor wij niet uit hoofde van deze algemeen 
aansprakelijk zijn of die verder gaan dan waartoe onze aansprakelijkheid bij deze 
voorwaarden beperkt is. 

6.3 Voor wat betreft zaken welke wij van derden betrekken dragen wij jegens de 
wederpartij slechts over onze rechten uit hoofde van de garantiebepalingen van 
deze derden, zonder enige verdere verplichting onzerzijds. 

6.4 Garanties gelden slechts indien de wederpartij aantoont dat er sprake is van een 
gebrekkige uitvoering onzerzijds. 

6.5 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden 
rechtvaardigen dat de geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, 
verjaren door verloop van één jaar na levering. 
 

7. Onderaannemers 
 

7.1 De onderaannemers die door ons worden ingeschakeld voor de uitvoering van de 
overeenkomst, waaronder begrepen het vervoer van goederen, zijn gerechtigd 
tegenover onze opdrachtgever een beroep te doen op de bepalingen van deze 
voorwaarden. 
 

8. Risico en aansprakelijkheid 
 

8.1 Het risico gaat over op de wederpartij zodra zaken e/of diensten aan hem ter 
beschikking zijn gesteld. 

8.2 Zodra werktuigen, machines, gereedschappen en/of materialen zijn overgebracht 
naar het terrein van de wederpartij of naar een door hem aangegeven plaats, dan 
is daarmee het risico van alle schade overgedragen aan de wederpartij, tenzij deze 
schade is veroorzaakt door opzet of Grave schuld onzerzijds. 

8.3 Wij bedingen alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke wij ter 
afwering van onze eigen aansprakelijkheid jegens de wederpartij kunnen 
inroepen, mede ten behoeve van onze ondergeschikten voor wier gedragingen wij 
ingevolge de wet aansprakelijk zouden zijn. 

8.4 Aansprakelijkheid jegens derden voorvloeiend direct of indirect ui de 
aanwezigheid en/of het gebruik van door ons geleverde zaken is steeds voor 
rekening van de wederpartij en deze zal ons terzake vrijwaren. 

8.5 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige bedrijfs- en/of gevolgschade van welke 
aard dan ook. 

8.6 Het bedrag aan schadevergoeding kan maximaal de factuurwaarde belopen. 
 

9. Geschillen 
 

9.1 Alle geschillen welke tussen partijen ontstaan zullen met uitsluiting van elke 
andere gerechtelijke instantie worden onderworpen aan het oordeel van de 
bevoegde rechter in Rotterdam, tenzij dwingendrechtelijk anders is bepaald. 

9.2 Alle rechtsbetrekkingen tussen ons en de wederpartij worden bij uitsluiting 
beheerst door het Nederlandse recht. 

 

 


