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HOOFDSTUK 1

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 : Werkingssfeer

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aan-

biedingen, offertes en verleende opdrachten.

1.2 Voor zover in de overeenkomst niet anders is overeengekomen, 

zullen deze algemene voor-waarden ook op de overeenkomsten van 

toepassing zijn.

Artikel 2 : Aanbiedingen, offertes

2.1 Al onze aanbiedingen, offertes, door of vanwege ons verstrekte prijslijs-

ten, prospectussen en catalogi zijn geheel vrijblijvend en kunnen te allen 

tijde worden gewijzigd.

Artikel 3 : Totstandkoming overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat wij een op-

dracht tot levering c.q. deel-levering schriftelijk hebben bevestigd, dan 

wel doordat wij geheel of gedeeltelijk aan een opdracht tot levering 

hebben voldaan.

3.2 Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggin-

gen en/of wijzigingen in de overeenkomst zijn alleen bindend, indien deze 

schriftelijk tussen partijen worden overeenge-komen.

Artikel 4 : Prijzen

4.1 De opgegeven prijzen gelden voor de levering franco plaats van be-

stemming in Nederland, als bedoeld in de Incoterms vastgesteld door de 

Internationale Kamer van Koophandel, laatste versie, zijn exclusief BTW.

4.2 Voor zover in de overeenkomst niet anders is overeengekomen zijn 

eventuele installatie-, montagekosten en andere in verband met de leve-

ring, niet in de prijs inbegrepen.

4.3 De opgegeven prijzen, lonen en heffingen gelden op het tijdstip van 

de offerte.  Wijzigingen in valutakoersen, arbeidslonen, kostprijzen van de 

grondstoffen, materialen, onderdelen, assurantiepremies, fiscale lasten, 

sociale verzekeringspremies, invoerrechten en andere van overheidswege 

opgelegde of op te leggen heffingen kunnen tot aan het moment van de 

tot-standkoming van de overeenkomst worden doorberekend.

Artikel 5 : Industriële en intellectuele eigendom

5.1 Ontwerpen, afbeeldingen, catalogi, grafieken, tekeningen, schema’s 

e.d. binden ons niet en dienen alleen om de afnemers een algemeen in-

zicht te geven omtrent de beschreven en aange-geven goederen.  Het ont-

werpen van installaties en het interpreteren van bestekken geschiedt naar 

beste weten, buiten onze verantwoordelijkheid.

5.2 De ingevolge de overeenkomst door ons te leveren tekeningen, tech-

nische beschrijvingen, bedieningsvoorschriften, begrotingen, software, 

programma’s, onderdelen daarvan en alle daarbij behorende documenten 

worden door de opdrachtgever/koper als ons bedrijfsgeheim erkend en 

blijven ons eigendom.  Opdrachtgever/koper mag deze aan derden noch 

kosteloos noch tegen betaling ter beschikking stellen, geheel of gedeel-

telijk kosteloos noch tegen betaling ter beschikking stellen, geheel of ge-

deeltelijk in onderpand geven, verkopen, verhuren of uitlenen.

5.3 Opdrachtgever/koper verkrijgt het niet-exclusieve recht tot gebruik 

van de in het vorige lid bedoelde informatie, programmatuur en kennis en 

mag de programmatuur uitsluitend gebruiken op de door ons geleverde 

apparatuur.  Opdractgever/koper is gerechtigd om ten behoeve van bevei-

ligingsdoeleinden ten hoogste een kopie van de programmatuur te maken 

ten einde onbruikbaar geworden origineel materiaal te vervangen.  Op-

drachtgever/koper dient er zorg voor te dragen dat deze voorzien is van 

dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke materiaal.

Artikel 6 : Betaling

6.1 Al onze facturen moeten worden voldaan zonder verrekening of kor-

ting binnen 30 dagen of binnen 10 dagen onder aftrek van 2% van het 

netto-factuurbedrag (exclusief BTW), hetzij in contanten hetzij op een door 

ons aan te wijzen bankrekening.

6.2 Wij zijn bij het aangaan van de overeenkomst gerechtigd van de koper 

een voorschot op de overeengekomen prijs te eisen.

6.3 Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, is de opdrachtgever/koper 

- zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is - de 

wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum waarop betaling had moeten 

plaatsvinden tot de datum van de daadwerkelijke betaling.

6.4 Indien wij tot invordering overgaan, dan zullen alle kosten van invor-

dering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van de 

opdrachtgever/koper, waarbij de buitengerechte-lijke invorderingskosten 
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8.2 Wanneer opdrachtgever/koper zijn betalingsverplichtingen niet, niet 

tijdig of niet behoorlijk nakomt, zijn wij - zonder dat ingebrekestelling 

of rechterlijke tussenkomst nodig is - gerechtigd de afgegeven en nog 

niet betaalde goederen terug te halen bij opdrachtgever/koper.  Op-

dracht-gever/koper verleent ons alle medewerking door het openen van 

de ruimte waarin de goederen zich bevinden, dan wel door het afgeven 

van de sleutels, die toegang tot een zodanige ruimte geven.  Indien de 

goederen zich bevinden op een plaats die van een derde werd gehuurd 

of waarvan op andere wijze het gebruik is verkregen, zodanig dat voor 

de toegang de medewerking van de derde nodig is, zal de opdrachtge-

ver/koper ons machtigen de medewerking van deze derde te verkrijgen.

8.3 Opdrachtgever/koper is zonder voorafgaande schriftelijke toestem-

ming niet bevoegd de afgegeven goederen aan derden in onderpand 

of in eigendom over te dragen of voor gebruik aan derden af te staan, 

totdat opdrachtgever/koper aan zijn betalings- en/of overige verplich-

tingen jegens ons heeft voldaan.

Artikel 9 : Opzegging en beëindiging van de overeenkomst

9.1 In geval één van de partijen tekort komt in de nakoming van één van 

diens verbintenissen, is de andere partij die reeds prestaties heeft ver-

richt bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.  De 

gehele of gedeeltelijke ontbinding dient te geschieden bij aangeteken-

de brief zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.  Alle vorderingen 

- al dan niet gefactureerd - zullen ten gevolge van de ontbinding direct 

opeisbaar zijn, onverlet de bevoegdheid van de partij schadevergoeding 

te vorderen.

9.2 In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid, kunnen wij de 

overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving geheel of 

gedeeltelijk opzeggen of beëindigen, indien opdrachtgever/koper een 

verzoek tot surséance van betaling indient, in staat van faillissement 

wordt verklaard - al dan niet op eigen verzoek - ingeval van beëindiging 

of liquidatie van de werkzaamheden van opdrachtgever/koper.  Wij zul-

len wegens een dergelijke opzegging of beëindiging nimmer tot enige 

schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 10 : Overmacht

10.1 Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door een 

niet aan één der partijen toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is 

en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één 

maand zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de 

overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schade-

vergoeding verschuldigd te zijn.

10.2 Als een niet aan ons toerekenbare tekortkoming als bedoeld in het 

eerste lid valt aan te merken : iedere gebeurtenis of omstandigheid - 

ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het 

verstrekken van de opdracht en/of order te voorzien - waardoor de le-

vering en/of fabricage bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, dan 

wel een zodanige invloed heeft op onze levering en/of productie, dat 

de nakoming door ons zo kostbaar of economisch zo bezwaarlijk wordt 

gemaakt, dat redelijkerwijs de (verdere) uitvoering van de overeenkomst 

of opdracht op dezelfde voorwaarden niet van ons gevergd kan worden.

worden bepaald op tenminste 15% van de te vorderen hoofdsom, met een 

minimum van ƒ 250,-.

6.5 Geschillen, retourzendingen, crediteringen e.d. vormen nooit reden tot 

overschrijding van enige betalingstermijn.

Artikel 7 : Levering

7.1 Levering geschiedt, voor zover de transportmogelijkheid - zulks te on-

zer beoordeling - dit toelaat, per vervoermiddel naar onze keuze.  Wordt 

door de opdrachtgever/koper een bepaalde verzendwijze voor-geschre-

ven, dan zijn de kosten van verzending voor rekening van de koper.

7.2 Verzend-, vracht- en verpakkingskosten zijn per zending onder ƒ 250,- 

netto factuurwaarde (exclusief BTW) voor rekening van opdrachtgever/ko-

per.  Op de factuur zal hiertoe een door ons vast te stellen redelijk bedrag 

aan verzend- en administratiekosten in rekening gebracht worden.

7.3 Alle risico’s van transport van de af te leveren goederen berusten bij de 

opdrachtgever/koper - zowel wat de directe als indirecte schade betreft -, 

zodra de goederen onze magazijnen hebben verlaten.  Ter aflevering aan-

geboden goederen moeten, ook indien zij om wat voor reden ook bezwa-

ren opleveren, door de koper geaccepteerd worden.

7.4 Indien de afnemer nalatig is mee te werken aan de aflevering, dan zijn 

wij bevoegd de goederen voor rekening van koper bij derden op te slaan.

7.5 Indien wij ingevolge de overeenkomst gerechtigd zijn de goederen in 

delen af te leveren of indien de opdrachtgever/koper daarom verzoekt, dan 

gelden de deelleveringen als leveringen in de zin van deze overeenkomst 

en zullen wij voor elke deellevering verzend-, vracht- en verpakkingskosten 

op de factuur in rekening brengen.

7.6 Indien de aangegeven leveringsdatum of leveringsdata door ons niet 

aangehouden kunnen worden, zullen wij de opdrachtgever/koper daarvan 

met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan 

te verwachten leveringsdatum of leveringsdata, zonder dat de opdracht-

gever/koper daaraan enig recht tot het vorderen van schadevergoeding in 

welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan dan wel 

de nakoming van de overeenkomst kan eisen.

7.7 Indien de nakoming langer dan een maand na de in de overkomst op-

gegeven leveringsdatum achterwege blijft, heeft de opdrachtgever/koper 

het recht na overleg met ons de overeenkomst geheel of voor het niet 

nagekomen gedeelte te annuleren, mits de annulering per aangetekende 

brief geschiedt en deze door ons voor de aflevering van de desbetreffende 

goederen wordt ontvangen.

7.8 Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt iedere deellevering 

als een afzonderlijke levering beschouwd.

Artikel 8 : Eigendomsovergang

8.1 Tot aan het tijdstip waarop de opdrachtgever/koper aan zijn beta-

lings-verplichting heeft voldaan, blijft de eigendom van de afgegeven 

goederen bij ons.  De juridische levering vindt plaats doordat en nadat 

volledige betaling is geschied of nadat de afgeleverde goederen deel zijn 

gaan uitmaken van het werk.  In geval van niet tijdige betaling zijn wij ge-

rechtigd zonder vooraf-gaande ingebrekestelling en/of rechterlijke tussen-

komst en zonder dat hieruit enig recht op schadevergoeding voortvloeit, 

de goederen terug te nemen, onverminderd onze overige rechten.
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Artikel 13 : Retourzendingen

13.1 Retourzendingen zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestem-

ming zijn niet toegestaan.  Geschieden zij toch, dan komen alle aan de zen-

ding verbonden kosten ten laste van de opdrachtgever/koper.  Wij zijn in 

dat geval vrij de goederen voor rekening van opdrachtgever/koper bij der-

den op te slaan of zelf ter beschikking van opdrachtgever/koper te houden.

13.2 Retourzendingen ongeacht of deze door ons zijn aanvaard of niet, 

ontheffen opdrachtgever/koper in geen enkel opzicht van dienst beta-

lingsverplichtingen.

Artikel 14 : Klachten

14.1 Opdrachtgever/koper kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen 

is afgeleverd niet aan de overeenkomst en/of opdracht beantwoordt, in-

dien hij bij uiterlijk waarneembare schade, ontbrekende aantallen en/of 

hoeveelheden niet binnen 24 uur na ontvangst ons daarvan in kennis stelt.  

Bij niet uiterlijk waarneembare schade geldt een termijn van 8 dagen om 

ons daarvan in kennis te stellen.

14.2 Klachten inzake onze facturen dienen zo spoedig mogelijk na ver-

zenddatum door middel van een aangetekend schrijven door ons te zijn 

ontvangen.

14.3 Bij tijdige melding van de klachten zullen wij de goederen, waarover is 

gereclameerd zonder berekening van kosten aanvullen of vervangen, ten-

zij aanvulling of vervanging binnen redelijke termijn niet mogelijk blijkt, 

in welk geval wij de factuurwaarde van de ontbrekende of te vervangen 

goederen aan opdrachtgever/koper zullen vergoeden.

14.4 Klachten geven de opdrachtgever/koper niet het recht om zijn beta-

lingen op te schorten of zich te beroepen op verrekening of korting.

 

HOOFDSTUK 2

AANVULLENDE VOORWAARDEN INZAKE MONTEREN VAN APPARA-

TUUR OF INSTALLATIES

Artikel 15 : Algemeen

15.1 Afmetingen, tekeningen, gewichten, rendementen, verbruikscijfers en 

andere informaties over de apparatuur of installaties zijn globaal en niet 

bindend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk vermeld.

15.2 Zowel wat betreft de levering van goederen als wat betreft het uit-

voeren van werkzaamheden, strekt de overeenkomst zich slechts uit tot 

die leveringen en werkzaamheden die uitdrukkelijk in de aanbieding of de 

opdrachtbevestiging worden genoemd of omschreven.  Bij verschil dien-

aangaande gaat de opdrachtbevestiging vóór de aanbieding.

Artikel 16 : Aannemingssom

16.1 De in de aanbieding vermelde aannemingssom is gebaseerd op de 

ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding de voor de aannemings-

som bepalende prijs- en loonfactoren geen wijziging ondergaan voor de 

aanvang van de werkzaamheden.

16.2 Indien na de aanbieding of na het sluiten van de overeenkomst wij-

zigingen optreden in de in artikel genoemde factoren, dan zullen wij al-

tijd gerechtigd zijn de aannemingssom te verhogen met de verhoging die 

 

Artikel 11 : Garantie

11.1 Ingeval wij ingekochte goederen aan opdrachtgever/koper doorleve-

ren, beperkt onze garantie zich tot de garantie die de producent van be-

doelde goederen daarop verleent.  Wij zullen op verzoek een exemplaar 

van de desbetreffende service- en garantieregeling aan opdrachtgever/

koper bij de levering van de goederen verstrekken.

11.2 Zowel in geval van levering na verkoop, als in geval van (op)levering 

van een installatie, beperkt onze aansprakelijkheid zich tot het repareren, 

of geheel of gedeeltelijk vervangen van goederen, die bij normaal gebruik 

binnen 12 maanden na factuurdatum gebreken vertonen, voor zover deze 

gebreken zijn te wijten aan fabricagefouten of gebruik van ondeugdelijk 

materiaal.  Slechts met onze uitdrukkelijke en schriftelijke instemming kan 

op een andere termijn dan hiervoor gesteld een beroep worden gedaan.

11.3 Indien zich binnen 12 maanden na factuurdatum enig gebrek aan 

geleverde of opgeleverde installaties voordoet, is de opdrachtgever/ko-

per verplicht ons hiervan onverwijld schriftelijk mededeling te doen on-

der vermelding van de aard van het bedoelde gebrek, terwijl wij tevens in 

de gelegenheid moeten gesteld worden ons eventueel van het gebrek ter 

plaatse te overtuigen.  In geval van door ons geleverde goederen zal de 

opdrachtgever/koper deze aan ons retourneren in overeenstemming met 

het dienaangaande bepaalde in artikel 13.

11.4 Op de garantie kan geen beroep gedaan worden, indien de opdracht-

gever/koper :

- zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf de door ons 

geleverde goederen zelf wijzigt ;

- zelf wijzigingen in, of reparaties aan de geleverde goederen uitvoert of 

laat uitvoeren ;

- op enig tijdstip op de geleverde goederen ongeschikte goederen of hulp-

benodigdheden aansluit of heeft laten aansluiten ;

- de geleverde goederen voor andere doeleinden gebruikt of laat gebrui-

ken.

Artikel 12 : Aansprakelijkheid

12.1 De voldoening aan de garantieverplichtingen uit deze algemene 

voorwaarden geldt als enige en algehele schadevergoeding en sluit elke 

andere vordering tot schadevergoeding uit.

12.2 In geval van een onrechtmatige daad van ons, ons personeel of door 

ons ingeschakelde personen zijn wij slechts aansprakelijk voor vergoeding 

van schade door dood of lichamelijk letsel en voor andere schade, voor zo-

ver deze laatstgenoemde schade ontstaan is door opzet of grove schuld.  

In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen 

dan ƒ 2.500.000,-.

12.3 Opdrachtgever/koper is gehouden na het ontstaan van enig recht 

op schadevergoeding zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade 

schriftelijk bij ons te melden.

12.4 Opdrachtgever/koper vrijwaart ons voor alle schade die wij mochten 

lijden als gevolg van aanspraken van derden tot schadevergoeding inzake 

de geleverde goederen, uit hoofde van welke oorzaak dan ook, waaronder 

begrepen inbreuken op eigendomsrechten, die voortvloeien uit gegevens 

of aanwijzingen verstrekt door opdrachtgever/koper.
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sche las- en andere gereedschappen en voor looplampen ;

- zodanige verlichting van het bouwwerk aanwezig is dat het montage-

werk ongestoord voortgang kan vinden ;

- aan ons het gebruik van bouwliften en steigerwerk, voor zover aanwezig, 

zonder vergoeding wordt toegestaan, alsmede het gebruik van telefoon 

tegen gesprekskosten.

Artikel 18 : Leveringstijd

18.1 Onder leveringstijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde 

termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd.

18.2 De leveringstijd is vastgesteld in de verwachting dat de omstandig-

heden waaronder werken door ons kunnen uitgevoerd worden, dezelfde 

blijven als ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en de nodige 

materialen ons tijdig worden geleverd.  Indien vertraging ontstaat doordat 

de bedoelde omstandigheden worden gewijzigd of de nodige materialen, 

hoewel tijdig besteld, niet tijdig aan ons worden geleverd, wordt de leve-

ringstermijn verlengd met de tijdsduur van de vertraging.

18.3 De leveringstijd wordt eveneens verlengd met de duur van de werk-

zaamheden die het gevolg zijn van meerwerk.

18.4 De leveringstijd gaat in nadat de overeenkomst tot stand is gekomen 

en alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in ons 

bezit zijn en de betaling voor zover deze geheel of gedeeltelijk bij de op-

dracht dient te geschieden, is verricht.

18.5 De levering wordt gestaakt ingeval opdrachtgever/koper enig aan ons 

verschuldigd bedrag, nadat dit opeisbaar is geworden, onbetaald heeft 

gelaten.

18.6 Vertraagde oplevering kan voor opdrachtgever/koper geen reden zijn 

overname van de installatie(s) te weigeren.

Artikel 19 : Extra kosten, meer- en minderwerk

19.1 Wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten onze schuld niet 

normaal en zonder onderbreking kunnen geschieden - voor zover wij vóór 

het tot stand komen van de overeenkomst niet van de mogelijkheid van 

die onderbreking schriftelijk op de hoogte zijn gesteld - zijn wij gerechtigd 

de daaruit voortvloeiende extra kosten aan opdrachtgever/koper in reke-

ning te brengen.

19.2 Meer- en minderwerk zullen worden verricht nadat de desbetreffende 

overeenkomst door opdrachtgever/koper aan ons is toegezonden.  Meer- 

en minderwerk zullen verrekend en betaald moeten worden binnen 30 

dagen na de dagtekening van de desbetreffende rekening.

Artikel 20 : Onuitvoerbaarheid van het werk

20.1 Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat uitvoe-

ring van het aangenomen werk uitermate bezwaarlijk of door overmacht 

onmogelijk wordt, hebben wij het recht te vorderen dat de opdracht zo-

danig wordt gewijzigd dat de bezwaren aan de uitvoering verbonden, ge-

heel of grotendeels vervallen of de mogelijkheid van de uitvoering wordt 

weggenomen, indien zulks mogelijk is.  De meer- of minderkosten uit de 

wijziging van de overeenkomst voortvloeiende, zullen worden verrekend 

terwijl bovendien aan ons vergoeding voor reeds ontstane maar onnut-

tig gebleken kosten en gedane leveringen wordt gedaan.  De betaling zal 

deze factoren hebben ondergaan, ook al waren dergelijke verhogingen ten 

tijde van de aanbieding of het sluiten van de overeenkomst te voorzien.

16.3 De in de aanbieding of in de overeenkomst vermelde aannemingssom 

is gebaseerd op uitvoering tijdens de voor ons geldende werktijden, tenzij 

uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.  De kosten veroorzaakt door 

het werken buiten deze uren zullen in rekening gebracht worden.

Artikel 17 : Omvang van het werk

17.1 Tenzij in de aanbieding of de overeenkomst uitdrukkelijk anders ver-

meld, behoren niet tot het door ons aangenomen werk of tot onze verant-

woording de navolgende werkzaamheden :

- grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, beton-, timmer-, stu-

kadoors-, schilder- en stofferingswerk of andere bijkomende werken van 

welke aard dan ook ;

- de meerdere hulp voor het versjouwen van die delen, die niet door twee 

man die de opdracht-gever/koper ter beschikking stelt, te behandelen zijn, 

alsmede de hiertoe te bezigen hijs- of hefwerktuigen en takels ;

- het ter beschikking stellen van stellingen ;

- de kosten verbonden aan de aansluiting op een distributienet ;

- het in bedrijf houden van de installatie(s) of gedeelte(n) daarvan ten ge-

rieve van opdracht-gever/koper ;

- de levering van brandstoffen en hulpmaterialen zoals gas, water, electrici-

teit, perslucht en dergelijke, nodig voor beproeving respectievelijk isoleren 

en in bedrijf stellen ;

- werkzaamheden nodig om onderdelen van de installatie(s) die op het 

werk vuil of beschadigd zijn geraakt weer in goede staat te brengen, tenzij 

de verontreiniging of de beschadiging door grove nalatigheid van ons of 

ons personeel is geschied ;

- de vergoeding van het verschuldigde wegens precariorechten ;

- het leveren van revisietekeningen.

17.2 Indien en voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeenge-

komen, draagt opdrachtgever/koper er zorg voor dat :

- de werkzaamheden die niet tot de aan ons verstrekte opdracht behoren, 

nar de eisen van het werk zo tijdig worden verricht dat de montage van het 

door ons aangenomen werk geen vertraging ondervindt ;

- vóór of bij aankomst van de materialen ten behoeve van onze monteurs 

één of meer behoorlijk verlichte, droge en voor hen goed afsluitbaar ge-

maakte ruimte van voldoende grootte binnen redelijke afstand van de 

plaats waar de installatie in hoofdzaak moet worden aangebracht voor 

werkplaats, berging van materialen en schaftlokaal kosteloos ter beschik-

king worden gesteld ; wanneer gedurende het werk de aangewezen ruim-

te(n) op verlangen van opdrachtgever/koper moet(en) worden verwisseld 

voor andere, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van op-

drachtgever/koper ;

- voor de aanvoer van de materialen een behoorlijke toegangsweg aan-

wezig is ;

- de materialen die vóór aankomst van de monteurs worden aangevoerd 

door opdrachtgever/koper in ontvangst worden genomen en op een dro-

ge en veilige plaats op het bouwterrein worden opgeslagen ;

- zonder vergoeding ter beschikking worden gesteld : een aansluiting voor 

elektrische stroom in en/of op de werkplaats voor het drijven van elektri-
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Artikel 22 : Risico

22.1 Zodra de installatie of onderdelen daarvan, alsmede werktuigen, ge-

reedschappen of materialen zijn overgebracht naar het perceel, de fabriek 

of het terrein van opdrachtgever/koper of naar een door ons aangewezen 

plaats, draagt opdrachtgever/koper het risico van verlies of beschadiging 

van die goederen, door welke oorzaak dan ook ontstaan, alsmede het risico 

van alle schade, die door die goederen worden veroorzaakt.

 

HOOFDSTUK 3

SLOTBEPALINGEN

Artikel 23 : Toepasselijk recht en geschillen

23.1 Op alle door ons te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht 

van toepassing.

23.2 Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van 

toepassing zijn, zullen - behoudens de bevoegdheid van partijen om 

beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank - recht 

doende in kortgeding uit te lokken - onderworpen zijn aan de uitspraak 

van de gewone rechter van het arrondissement waarin wij gevestigd zijn.

Artikel 24 : Deponering

24.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van 

Koophandel te Dordrecht onder het nummer 243841570

24.2  Afzonderlijke exemplaren zijn op verzoek verkrijgbaar.
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plaatsvinden binnen 30 dagen na dagtekening van de desbetreffende re-

kening.

Artikel 21 : Oplevering

21.1 De installatie die het onderwerp uitmaakt van de tussen opdrachtge-

ver/koper en ons gesloten overeenkomst, wordt geacht definitief te zijn 

opgeleverd, indien deze voor zover door ons te leveren - bedrijfsklaar ter 

beschikking is gesteld.  In geval de installatie of een gedeelte daarvan door 

op verzoek van opdrachtgever/koper vóór de definitieve oplevering in 

gebruik wordt genomen, dan wordt de installatie of het gedeelte daarvan 

geacht opgeleverd te zijn.

21.2 Mocht buiten onze schuld een of ander onderdeel zonder hetwelk de 

installatie waarop de overeenkomst betrekking heeft, toch behoorlijk kan 

functioneren, niet tegelijk met de overigens gereed gekomen installatie 

geleverd kunnen worden, dan wordt de definitieve oplevering hierdoor 

niet opgeschort.  De bij de definitieve oplevering vervallende betalingster-

mijn zal echter worden verminderd met de prijs van het nog niet geleverde.

21.3 Vóór de definitieve oplevering zal opdrachtgever/koper ons in de ge-

legenheid stellen de installatie te beproeven en hiertoe al de benodigde 

materialen en diensten, voor zover niet tot onze verplichtingen behoren-

de, zoals brandstof, elektrische energie, water, bedienend personeel en 

dergelijke, kosteloos ter beschikking stellen.  Mits opdrachtgever/koper 

tijdig aan deze verplichting voldaan heeft, vindt een beproeving plaats na-

dat opdrachtgever/koper tenminste twee dagen tevoren door of namens 

ons is uitgenodigd daarbij aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.  Deze 

beproeving heeft ten doel te controleren of de regelaars de hun verstrek-

te commando’s juist uitvoeren, een en ander in overeenstemming met 

de orderbevestiging, met de uitdrukkelijke beperking dat geen garantie 

betreffende de regelnauwkeurigheid wordt verstrekt tenzij uitdrukkelijk 

schriftelijk door ons aanvaard.  Wij garanderen opdrachtgever/koper de 

deugdelijkheid van het door ons zelf verrichte werk, echter met uitsluiting 

van de door ons verrichte revisie respectievelijk reparatiewerkzaamheden.

21.4 De in het vorige lid omschreven garantie wordt gegeven voor een 

periode van 12 maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de installatie, 

betrekking hebbende op de opdracht, door ons is overgedragen aan op-

drachtgever/koper.

21.5 Vorderingen uit hoofde van garantie vervallen indien deze niet binnen 

8 dagen na vaststelling van het gebrek ter kennis van ons zijn gebracht 

en vervolgens niet binnen 6 maanden na deze vaststelling in rechte aan-

hangig zijn gemaakt nadat wij een beroep op de garantie hebben afge-

wezen.

21.6 Onze aansprakelijkheid beperkt zich te allen tijde tot het door ons ge-

leverde en/of uitgevoerde werk.  Voor schade als gevolg van eventueel niet 

juist functioneren van de installatie dan wel ten gevolge van overschrijding 

van de overeengekomen leveringstijd, zijn wij niet aansprakelijk.

21.7 Opdrachtgever/koper is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te 

stellen ter zake van aanspraken tot schadevergoeding die derden ten laste 

van ons mochten maken, indien de schade van deze derden is veroorzaakt 

door gebruik van tekeningen, gegevens, materialen of onderdelen, dan 

wel door toepassing van werkwijzen die aan ons door of vanwege op-

drachtgever/koper zijn verstrekt of voorgeschreven.
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