
 

 

 
 

ALGEMENE VERKOOP - EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN BROKX PROJECTINRICHTING B.V. 
                                Gedeponeerd ter Grif fie van de Rechtbank te Breda op 26 januari 2001 onder nr.  75/2000. 

 
ARTIKEL 1: TO EPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN 

1. Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden, hi erna te noemen de "voorwaarden" z ijn van toepassing op alle - ook toekomst ige - verkoop- en 

leveringsovereenkom sten die Brokx project inricht ing B .V ., hierna te noemen:  "opdrachtnemer",  s luit  en op alle - ook toekom st ige - di ensten die 
opdrachtnemer verleend. 

2.  Tevens zij n deze voorwaarden van toepassing op of fertes die opdrachtnemer in dit kader doet.  
3. De toepasseli jkheid van de voorwaarden van de koper(s) en/of  afnemers,  hierna ook wel te noemen de "opdrachtgever", hoe ook genaamd en op welke 

wijze dan ook aan opdrachtnemer kenbaar gemaakt,  wordt  hiermede ui tdrukkelijk  van de hand gewezen. 
4. Door het enkel geven van een opdracht  aan opdrachtnemer verk laart  opdrachtgever bekend te z ijn met deze voorwaarden van opdrachtnemer en de 

gel ding van deze voorwaarden van opdrachtnemer te hebben geaccepteerd,  m et  ui ts luiting van andere voorwaarden.  

5. Voorzover bij  uitzondering goe deren worden verhuurd door opdrachtnemer aan opdrachtgever,  zullen deze voorwaarden eveneens gel den.  
6.  Deze voorwaarden t reden in de pl aats van de eerder door opdrachtnemer gedeponeerde algemene leveringsvoorwaarden.  
 

ARTIKEL 2: TO TSTANDKOM ING EN INHOUD VAN DE OVEREENKOMST EN ONTBINDING 

1.  Aanbiedingen bli jkende uit de door opdrachtnemer verst rekte catalogi  of  prijs lijs ten z ijn s lechts  geldend voor de daarin aangeduide duur en bij gebreke 
van aandui di ng gedurende één m aand na verzending.  

2.  Aanbiedingen en of fertes van opdrachtnemer zij n i n al le gevallen vrij blijvend,  tenz ij uitdrukkelij k anders verm eld. Aanbiedingen z ijn gebaseerd op de 

door opdrachtgever bij  de eventuele aanvrage verst rekte gegevens,  tekeningen etc . van de juistheid waarvan opdrachtnemer mag uitgaan. Indien 
opdrachtnemer de opdrachtgever een model, afbeelding of tekening heeft  getoond,  dan staat tussen opdrachtnemer en opdrachtgever vast dat  
daardoor een aanduiding van het  aangeboden art ikel wordt ge geven zonder dat het  te l everen daaraan, ook wat betreft  m aat , gewicht en k leur, behoef t 
te beantwoorden. Hetzelfde geldt  ten aanzien van de technische uitvoeri ng van het geleverde art ikel. Het vorenstaande geldt  niet  i ndien opdrachtnemer 

heeft  t oegezegd dat het te leveren art ikel  overeenkom t met de getoonde modell en, afbeel dingen of tekeningen. 
3.  De door opdrachtnemer ter inform atie verst rekte tekeningen blijven, tenz ij anders schrif telij k overeengekomen,  eigendom  van opdrachtnemer.  Het is  

opdrachtgever verboden om kopieën achter te houden. 
4.  Opdrachtnemer heeft het recht om een of ferte binnen zeven werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen 

5.  Orders die door vertegenwoordigers worden opgenomen zi jn voor opdrachtgever,  respecti evelij k opdrachtnemer bindend, met  dien verstande dat 
opdrachtnemer het  recht heeft  om  binnen drie werkdagen na totstandkoming daarvan aan opdrachtgever schrift elijk  mede te delen dat opdrachtnemer 
de order niet of niet  on gewijz igd kan uit voeren. Indi en opdrachtnemer van deze bevoegdheid gebruik  maakt is  de overeenkomst ontbonden en heef t 

opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding.  
6.  Indien opdrachtnemer de overeenkomst  wegens een toerekenbaar tekortschieten door de opdrachtgever ontbindt - of  de overeenkomst  door de 

Rechter wordt ontbonden - dan wel  de uit voering daarvan opschort , heeft  opdrachtnemer tevens het  recht  om anderen tussen opdrachtnemer en 
opdrachtgever lopende overeenkom sten te ontbinden, respect ievel ijk de uitvoering daarvan op te schorten. Tevens heeft  de opdrachtnemer in dat  geval 

het recht om van opdrachtgever al hetgeen hi j (opdrachtgever) aan opdrachtnemer verschul di gd is  in één keer op te eisen.  Een ontbindi ng van de 
overeenkom st  heeft  t erugwerkende kracht en zakeli jke werking. 

7.  Door opdrachtnemer verst rekte informatie en advi ezen z ijn slechts  van algemene aard en vrijbli jvend.  Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd,  komen 
pas tot  s tand na uitdrukkelijke aanvaarding door opdrachtnemer. Deze uitdrukkeli jke aanvaarding blij kt  uit  de schrif telijke bevest iging van 

opdrachtnemer, dan wel ui t het fei t dat hij uitvoering geef t aan de overeenkomst.  
8.  Toezeggingen dan wel afspraken met personeels leden van opdrachtnemer binden deze laats te niet,  voorzover deze niet door opdrachtnemer nadien 

schrift elijk  z ijn bevestigd. 
 

ARTIKEL 3: MONTAG E 

1.  Eventuele montage- of install atiewerkzaamheden komen, tenz ij anders overeen-gekomen voor rekening van opdrachtgever.  Opdrachtgever dient een 
vrij e en geschik te rui mte voor het  verrichten van bedoelde werkzaamheden en zo nodig voor opsl ag aan opdrachtnemer aan te bi eden.  

2.  Opdrachtnemer aanvaardt  nimmer enige verantwoordel ijkhei d voor zaken die door opdrachtgever zelf  t er beschikking z ijn gesteld. Opdrachtnemer 
aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid voor een door of  namens opdrachtgever uitgewerkt  ontwerp, noch voor eventuele advi ezen naar aanleiding 
van dat ontwerp. 

3.  Voor de funct ionele geschik theid van de door opdrachtgever voorgeschreven materialen is  opdrachtgever zelf  verantwoordelijk . Onder functionele 

geschik theid wordt  verstaan de geschik thei d voor het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van opdrachtgever is  
bestemd. 

ARTIKEL 4: PRIJZEN  

1.  Tenzij anders overeengekomen gel den de pri jzen van opdrachtnemer franco afl evering op het in de orderbevest igi ng aangegeven adres en exc lusi ef 
B.T.W.  

2.  Tenzij anders overeengekomen,  komen alle m et betrekki ng tot de koopovereenkom st  verschuldigde vrachten,  in- en uitvoerrechten, belasti ngen en 

andere overheidshef fingen voor rekeni ng van de opdrachtgever.Indien bedoelde hef fingen en/of de kosten di e de prij zen van de producten of  diensten 
beïnv loeden (zoals  sal arissen die opdrachtnemer aan het personeel verschuldigd is) na het  sl ui ten van de overeenkomst worden verhoogd, dan  heef t 
opdrachtnemer, onverminderd de overige aan hem toekomende rechten, het recht  om, indien de levering geschied m eer dan drie maanden na het 

sluiten van de overeenkomst,  de overeengekomen prijs  aan di e verhoging(en) aan te passen.  
3.  Opdrachtnemer heeft  het  recht om vooruitbetaling van de koopsom te vragen. Voor leverant ies beneden een totaalbedrag van e 450, -- per order kan 

opdrachtnemer verzend- en behandelingskosten ext ra in rekening brengen . 
4.  Indien door opdrachtnemer pri jzen zij n verstrekt op basis van voorlopige maten,  di e in het  werk moeten worden gemeten c.q. gecontroleerd, is  de door 

opdrachtgever daadwerkeli jk te betalen koopsom de prijs  die wordt berekend aan de hand van def initieve m aten bij  levering.  

ARTIKEL 5: BETALING 

1.  Indien opdrachtnemer zulks wenst , dient opdrachtgever de koopprijs , of  een percentage daarvan,  bij vooruitbetaling te voldoen. In alle andere gevallen 

dient betaling der factuurbedragen zonder kort ing of schuldvergelij king te geschieden binnen veert ien dagen na factuurdatum op de door 
opdrachtnemer aan te geven wijze. 

2.  Voor goederen die opdrachtnemer op termij n of  af roep verkoopt,  geldt, tenz ij anders overeengekomen, dat opdrachtnemer iedere  levering kan 
factureren voor de op het moment  van de l evering gel dende pri js.  

3.  Betaling dient  te geschieden door overm aking op één van de giro- en of  bankrekeningen van opdrachtnemer, tenz ij een andere wij ze van betaling wordt  
verlangd of  wordt overeengekomen.  In geval van overmaking geldt als  de dag van betaling de datum  waarop de bank de rekening van opdrachtnemer 
crediteert . 

4.  Indien opdrachtgever ni et  bi nnen de in de vorige al inea genoemde term ijn betaalt ,  is  opdrachtgever zonder dat  een aanmani ng/ ingebrekestelling 
noodzakelijk  is in betali ngsverzuim en wordt  opdrachtgever vanaf de 15e dag na factuurdatum over het eindbedrag van de factuur een rente 
verschuldigd van 1% per m aand naar rato of gedeelte daarvan.  Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend 

verm eerderd met  de over dat jaar verschuldigde renten.5. Geschillen over de l evering laten de betal ingsverplichti ng van opdrachtgever onverlet.  
6.  Opdrachtgever is  aan opdrachtnemer - onverminderd de gerechtelijke kosten - alle bui tengerechtelij ke kosten die opdrachtnemer bij  derde maakt 

verschuldigd indien opdrachtgever de door hem verschuldigde som  niet  tij dig,  dat wi l zeggen niet  binnen de gestelde factuurterm ijn voldoet.  Deze 
buitengerechtel ijke kosten worden geacht  te z ijn vastgesteld op m inimaal 15% der hoofdsom , vermeerderd met de daarover verschuldigde 

omzetbelasting, zonder dat  opdrachtnemer gehouden is aan te tonen dat  opdrachtnemer in di e kosten is vervallen.  Onder de buitengerechtelij ke kosten 
worden begrepen alle kosten, die derden aan opdrachtnemer terzake van de i nvordering in rekening brengen. 

7.  Indien opdrachtnemer genoodzaakt  is  het faill issement van opdrachtgever aan te vragen,  dan i s deze behalve de hoofdsom,  rente en 
buitengerechtel ijke kosten,  tevens de kosten verbonden aan de fail lissementsaanvrage verschuldigd.  

8.  Indien opdrachtgever met  enige betaling jegens opdrachtnemer i n gebreke is , worden al le vorderingen di e opdrachtnemer op opdrachtgever heeft , 
ters tond opeisbaar.  

9.  Ingediende rec lam es op facturen ontslaan opdrachtgever niet van de verplichting het verschuldigde bi nnen de gestelde termi jn te voldoen, tenz ij na 

overleg met de opdrachtnemer anders is  overeengekomen.  
10.  Tevens is opdrachtnemer bevoegd,  bij  niet  t ijdige betal ing,  de uitlevering van goed eren, welke dan ook, op te schorten. Verder is  opdrachtnemer steeds 

gerechti gd alvorens te l everen of  met de l evering voort t e gaan, te verlangen dat  opdrachtgever binnen een door opdrachtnemer te bepalen termij n, 
naar het oordeel  van opdrachtnemer voldoende zekerhei d verschaf t voor het nakomen van de betalingsverplicht ingen.  Het nalaten van de 

opdrachtgever om  bi nnen de door opdrachtnemer bepaalde termi jn de verlangde zekerheid te verschaffen,  geef t opdrachtnemer het recht de 
overeenkom st  als  ontbonden te beschouwen en het  reeds geleverde terug te nemen, onvermi nderd het  recht  op schadevergoeding. 

11.  Betalingen van opdrachtgever s t rekken eerst in m indering op de in lid 6 genoemde verschul di gde kosten, respectievelijk  in mi ndering op de in lid 4 
genoemde verschul di gde renten.  

ARTIKEL 6: LEVERING 

1.  Opgave van de levert ijd geschied bij benadering;  de opdrachtnemer spant zich i n om z ich zoveel mogelijk  aan de opgegeven levert ijd te houden. 
2.  Overschrijdi ng van de levert ijd,  door welke oorzaak ook, zal  de opdrachtge ver nimmer recht geven op schadevergoeding,  ontbi ndi ng der overeenkomst 

of niet nakoming van eni ge verplichti ng,  welke voor opdrachtgever uit  deze overeenkom st m ocht  voort vloeien. 
3.  De door opdrachtgever gekochte goederen z ijn vanaf  het  ogenblik  der verzendi ng door of namens opdrachtnemer voor rekeni ng en ris ico van 

opdrachtgever.  Opdrachtnemer is  gerechtigd de order in gedeelten uit  te voeren,  i ndi en hij hiertoe door omstandigheden buiten z ijn schul d gedwongen 

zou worden. 
4.  De kosten van afleveri ng en opstelli ng der goederen z ijn,  t enz ij anders vermel d, voor rekening van opdrachtnemer, tenzi j opdrachtnemer daarbij gebruik  

moet  m aken van hijswerktuigen en speciale montage- apparatuur. De kosten van zodanige werktuigen en/of  apparatuur z ijn voor rekening van 
opdrachtgever en zullen hem afzonderlij k gespeci ficeerd in rekening worden gebracht.  

5.  Wanneer een opdrachtgever weigert  de door opdrachtnemer aan hem onbeschadigd aangeboden goederen onmi ddell ijk  i n ontvangst te nemen z ijn de 
daaruit  voort vl oei ende vrachtkosten,  kosten van opsl ag en dergelijke voor rekening van opdrachtgever.  Indien opdrachtgever na in gebreke te zijn 
gesteld gedurende één maand in gebreke bli jft  met de in ontvangstnem ing van de door hem gekochte zaak, kan opdrachtnemer de overeenkomst 
ontbinden en opdrachtgever terzake schadevergoeding aanspreken. Indien in de koopovereenkomst leveringsbedi ngen worden opgenomen die worden 

gedef inieerd in de incoterms, uitgegeven door de Internat ionale Kamer van Koophandel,  dan z ijn die def init ies voor opdrachtnemer en opdrachtgever 
bindend. T en aanzi en van het  ris ico van de zaak geldt  evenwel steeds het  bepaalde in het navolgende lid:  

6.  Het ris ico van de zaak i s voor opdrachtgever vanaf het moment  dat  deze de opslagplaats  van opdrachtnemer of van de door opdrachtnemer voor 

opsl ag ingeschakelde derde verl aat . Dit  ongeacht of  wel/geen betaling door opdrachtgever is verri cht . Hetzelfde geldt indien een zaak wordt  
teruggenomen die door de opdrachtgever i s geweigerd of zonder i nstemming aan opdrachtnemer door hem is  teruggezonden. 

7.  Indien naar het oordeel van opdrachtgever een overeengekomen levert ijd niet is  nagekomen, dient opdrachtgever de opdrachtnemer schrift elijk in 

geb reke te stellen en opdrachtnemer een redel ijke term ijn te bi eden voor de leveri ng.  Een overeengekomen uiterste c .q.  fatale leverterm ijn kan - tenz ij 
uit de overeenkom st  en de in verband daarmee aan opdrachtgever verschaf te inform atie blijk t dat dit  de belangen van de opdrachtgever onevenredig 
zou benadelen - door opdrachtnemer zonder dat deze schadeplichti g wordt éénmaal m et drie weken worden verlengd. 

8.  Ingeval van een af roepcontract dient af roep of - waar nodi g - specif icering van deelleveri ngen steeds zodanig t ijdig te geschi eden dat t ijdige levering 

door opdrachtnemer binnen het  raam van de overeenkomst mogelijk  is.  Het  gestelde in dit artikel alsmede i n de art ikelen 7 en 10 van deze 
voorwaarden is m et bet rekk ing tot iedere (deel -)leveri ng afzonderli jk  van toepassi ng.  Indien terzake één of meer leveri ngen niet op t ijd worden 
afgeroepen of gespeci ficeerd en of geen tij dige betaling pl aatsvi ndt , heef t opdrachtnemer onverm inderd het aan hem  toekomende recht op basis  van de 
wet om  zelf tot  specif icering over te gaan, het recht om  na vrucht loze aanmaning de overeenkom st voor het ni et ui tgevoerde gedeel te door een 

schrift elijke m ededeli ng te ontbinden en schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen,  dan wel de uitvoering van verdere leveringen op te schorten 
totdat opdrachtgever aan z ij n verplichti ngen heef t voldaan. 

ARTIKEL 7: G ARANT IE 

1.  Onverm inderd de aanspraken van opdrachtgever op de door de fabri kant  verst rekte garantie op het gekochte, s taat  opdrachtnemer voor de 
deugdeli jkheid van de door haar gel everde zaken ni et verder in dan de fabri kant  ten opzichte van opdrachtnemer verplicht  is  in te s taan.  

2.  Onverm inderd het  vorenstaande staat opdrachtnem er er gedurende dri e maanden na levering voor in dat de afgeleverde zaken aan de overeenkomst 

beantwoorden, in di er voege dat  indien in deze periode de afgel everde zaken,  of  een gedeelte daarvan, ni et aan de overeenkomst beantwoorden en di t 
aan opdrachtnemer kan worden toegerekend - tenz ij de af levering te  gering is  om  dit t e rechtvaardi gen - ter keuze van opdrachtnemer kosteloos tot 
herl evering van de gebrekk ige zaken kan worden overgegaan of, indien de zaak redelijkerwijze kan worden herstel d, de betreffende zaak wordt  
herstel d door opdrachtnemer.  Indi en opdrachtnemer tot  herlevering overgaat  dient opdrachtgever de eerder geleverde zaak uiterli jk  op het  moment van 

het herlevering aan opdrachtnemer ter beschi kk ing te s tellen.  De opdrachtgever draagt  op dat  moment  het  risi co van de zaak.  Het  gestel de in dit  lid 
gel dt niet indien de opdrachtgever de overeenkomst op rechtm atige wi jze ontbindt.  

3.  Opdrachtnemer s taat niet in voor de absol ute overeenkomst  van de in zij n catalogi opgenomen afbeeldingen met de afgeleverde goederen.  Eventueel 
hierui t voort-v loeiende schade is  in geen enkel opzicht voor rekeni ng van opdrachtnem 

4.  Breukschade kom t niet voor rekeni ng van opdrachtnemer. 
5.  De voldoening aan fabrieksgarantie geldt als  enige en algehel e schadevergoeding. E lke andere vorderi ng tot  schadevergoeding is  uitdrukkelijk  

uitges loten.  

 
 

6.  Terstond nadat  de gekochte goederen het m agazijn van opdrachtnemer of  het  magazijn van de door opdrachtnemer ingeschakel de derden hebben 
verl aten, draagt  opdrachtgever het  ri si co voor deze goederen en voor al le directe en i ndi recte schade die door of aan deze goederen voor 

opdrachtgever of voor derden m ocht onts taan. 
7.   Gebreken ontstaan door norm ale s lijt age, onoordeel kundige behandel ing of  onoordeelkundig of onjuis t onderhoud of  die welke z ich voordoen na 

wijz iging of reparati e door of namens opdrachtgever zelf  of  door derden aangebracht , blijven buiten de garant ie. 
8.   De garant ie geldt  s lechts  indien opdrachtgever aan al z ijn verplichtingen jegens opdrachtnemer (zowel f inanci eel  als andersz ins) heef t voldaan, dan wel 

daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld. 
 
ARTIKEL 8: OVERMACHT EN TOEREKENBARE  T EKORTKOMING IN DE NAKOM ING.  

1.   B ij intreden van omstandi gheden die de nakomi ng van de verplichti ngen van parti jen, zoals bi j normale afwikkeling van de bet ref fende t ransact ie te 
verwachten, in die mate verzwaren dat  niet val t aan te nemen dat parti jen de bet ref fende verplicht ing ook bij aanwezigheid van de onderhavige 
omstandigheden zouden hebben aanvaard,  worden de betreffende verplichti ngen aan weerszij de opgeschort. 

2.   B ij overm acht  en andere omstandigheden van zodani ge aard, dat  naar redeli jkheid nakomi ng van de overeenkom st  niet  van opdrachtnemer kan 

worden gevergd - daaronder mede begrepen het  geval,  dat  opdrachtnemer door ei gen leveranciers  ongeacht  de reden niet  tot  levering in s taat  wordt  
gesteld - zal de l everingsplicht worden opgeschort  en de levertij den worden verlengd met  een t ijdsduur gelij k aan die van het voortduren van die 
omstandigheden. 

3.   Mocht de verlenging van die levertij d meer gaan belopen dan drie maanden, dan is  opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst voor het nog ni et  
uitgevoerde deel  geheel of gedeeltelijk  te annul eren.  In geen van deze gevallen zal opdrachtnemer tot  enige vergoe di ng van direct of indirecte schade 
geho uden zij n. 

4.   I ndi en sprake is  van een gedeelteli jke uitvoeri ng zal opdrachtgever een evenredig deel van de totale prijs  verschul di gd z ijn. 

5.   Opdrachtgever kan geen rechten di e aan een tekortkoming zi jn verbonden jegens opdrachtnemer hanteren indien de geleverde zaken onder andere 
aan vocht , oververhit ti ng of verdrogin g door bijvoorbeeld een cent rale verwarming worden of  zijn blootgesteld of indien, in het  algemeen gesproken,  de 
zaak aan zodanige kli matologische omstandigheden werd blootgesteld di e beschadigingen kunnen veroorzaken. Dit gel dt ook bij ni et  aan 
opdrachtnemer te verwijt en waterschade.  Hetzelfde geldt verder i ndi en bij  m ontage of i nstallati e van harde of  zachte v loerbedekking en/of tapij t- en/of 

wandbekleding de onderv loeren of wanden niet v lak, gl ad,  droog of  pl akschoon zij n, respect ievel ijk onderhevig zij n aan optrekkend vocht.  Verder dient  
de zaak met  inachtneming van behoorl ijke gebruiksnorm en te zi jn gebrui kt . Kleurafwijkingen of verkleuri ngen di e vanui t techni sch oogpunt  
redel ijkerwijze niet zi jn te voorkomen en, voort s,  ondergeschik te afwerk ingen van andere aard verhinderen eveneens dat  opdrachtgever j egens 

opdrachtnemer bedoelde rechten kan hanteren. 
6.   I ndien opdrachtnemer i n verband met de uit voering van de overeenkomst  enige toerekenbare tekort kom ing valt te verwijt en en opdrachtgever daardoor 

schade li jdt,  dan zal opdrachtnemer ongeacht  de aard van de schade,  s lechts gehouden z ijn om deze te vergoeden tot  m aximaal het  beloop van de m et 
opdrachtgever overeengekomen koopsom voor de bet ref fende leveri ng.  

7.   I ngeval van niet  of  niet  t ijdige nakoming door opdrachtgever van zi jn verpl icht ingen zal opdrachtnemer s teeds bevoegd zij n,  zonder dat een aanmaning 
of i ngebrekestell ing nodig is,  de overeenkomst,  zonder dat  rechterli jke tussenkomst  is verei st , ontbonden te verk laren, onverm inderd de aanspraken 
van opdrachtnemer op schadevergoeding en zonder dat de opdrachtgever tot eni ge schadevergoeding gerecht igd is , terwi jl opdrachtnemer al sdan 
voort s bevoegd i s ook alle andere met  de betrokken opdrachtgever ges loten overeenkomsten, voorzover nog niet uitgevoerd,  onder gelij ke voorwaarde 

te annul eren; elke annuleri ng heef t s teeds de opeisbaarheid van al het  aan opdrachtnemer nog verschul digde ten gevolge .  
8.   Mocht één van part ijen surseance van betali ng aanvragen of fail liet gaan,dan heeft de wederparti j het recht  om de gesl oten overeenkomst door 

schrif telijke kennisgeving ontbonden te verk laren, dan wel (te zi jner keuze) om  de nakom ing van de verplichtingen op te schorten. Alle van de tot  
opzegging gerechtigde part ij verschuldigde betal ingen worden alsdan dadelijk  opeisbaar. Overigens bli jven de rechten terzake van niet nakoming van 

de verbi ntenis(sen) onverkort  aan de bet reffende parti j voorbehouden.  
9.   Opdrachtnemer is  s lechts  aansprakelijk  voor schade geleden door opdrachtgever die het rechts t reeks uits luitend gevolg is  van een aan opd rachtnemer 

toe te rekenen tekortkoming,  m et dien verstande dat voor vergoeding alleen i n aanmerk ing kom t die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is , 

dan wel redelijkerwij s,  gez ien de i n de branche gel dende gebrui ken,  verzekerd had behoren te z ijn. Daarbi j moeten de volgende beperkingen in acht 
worden genomen:  

A .  Niet voor vergoeding in aanmerk ing komt  bedrij fsschade (bedrijfss toring, derving van inkomsten en dergel ijke) door welke oorzaak ook 

onts taan.Opdrachtgever di ent  z ich desgewenst  tegen deze schade te verzekeren. 

B .  Opdrachtnemer is  niet aansprakelijk  voor schade (wel ke ook) die door of t ijdens de uitvoering van het  werk wordt toegebracht  aan zaken waaraan of  
waarmee wordt  gewerkt  of  aan zaken welke zich bevinden i n de nabi jheid van de plaats  waar gewerkt  wordt,  behoudens en voorzover opdrachtnemer 
daarvoor verzekerd i s.  

C.  Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hul ppersonen is opdrachtnemer niet  aansprakelijk . 
D.  De door opdrachtnemer te vergoeden schade zal gemati gd worden i ndien de door opdrachtgever te betal en prijs  gering is  in verhouding tot  de omvang 

van de door opdrachtgever geleden schade. 
E .  Opdrachtnemer is  niet  aansprakelijk voor afwijk ingen in de haar door opdrachtgever toegezonden tekeningen.  

F.   Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren van elke aanspraak van derden tot  schadevergoeding jegens opdrachtnemer terzake van het gebruik  van 
de door opdrachtgever toegezonden tekeni ngen.Gel ijk  opdrachtgever tevens aansprakeli jk is  voor al le kosten die daaruit voortv loeien. 

10.  I ndien na de totstandkomi ng van een overeenkomst deze door opdrachtnemer niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandi gheden die 

opdrachtnemer bi j het tot standkomen van de overeenkomst niet bekend waren, heef t opdrachtnemer het recht  te vorderen dat  de i nhoud van de 
overeenkom st  zodanig wordt  gewijzigd dat uitvoering mogelijk  bl ijft . 

11.  Daarnevens heef t opdrachtnemer het recht  de nakom ing van z ijn verpl icht ing op te schorten en is  hij niet in verzuim, i ndi en hij t en gevolge van 
veranderingen in omstandigheden die ten tij de van het s luiten van de overeenkomst redel ijkerwijs  niet te verwachten waren en bui ten z ijn inv loedsfeer 

liggen, tij del ijk verhinderd is  z ij n verplichti ngen na te komen.  Onder om standi gheden die redeli jkerwijze niet  te verwachten zijn en buiten de inv loedsfeer 
van opdrachtnemer liggen wordt  mede verstaan het  niet voldoen door leveranciers  van opdrachtnemer aan hun verplicht ingen, brand, s tak ingen of  
werkonderbreki ngen of het verl oren gaan van m odel len, modelplaten,  gereedschappen of  van de te verwerken materi alen,  import en of  
handel sverboden e.a..  

 
ARTIKEL 9: WIJZIGING VAN AANGENOMEN WERK 

1.   A lle wij zi gingen in het  aangenomen werk, hetz ij door bijzondere opdracht  van opdrachtgever, hetz ij  als gevolg van wijz iging in het ontwerp of 
veroorzaakt doordat  de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met  de werkelijke uit voering, of doordat  van geschat te hoeveelheden of  afmeti ngen 

wordt  afgeweken,  behoren wanneer daaruit  meerdere kosten onts taan, beschouwd te worden als m eerwerk,  en voorzover daaruit  m inder kosten 
onts taan al s minder werk. 

2.   Meerwerk zal worden berekend op basis  van prij sbepalende factoren die gelden op een moment  dat het m eerwerk wordt  verricht.  M inderwerk zal 

worden verrekend op basis  van de bij  het sl ui ten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren. 
3.   I ndien bi j de eindaf rekening van het  werk bl ijkt  dat  het totaal van het reeds verrekende en het  nog te verrekenen m inderwerk,  dat van het  reeds 

verrekende en het  nog te verrekenen meerwerk overtreft , heeft  opdrachtnemer recht  op een bedrag gel ijk  aan 10%  van het  verschil van deze totalen, 

tenz ij het  verzoek tot m inderwerk afkomstig was van opdrachtnemer.  
 
ARTIKEL 10: RECLAME 

1.   Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie van opdrachtnemer geen beroep meer doen indien hi j niet bi nnen bekwame t ijd nadat  hij  het  gebrek 

heeft  ontdekt of redelijkerwi js had m oeten ontdekken bij opdrachtnemer terzake schrift elijk  heef t geprotesteerd. Onder bekwame t ijd wordt  verstaan 
binnen veert ien dagen na af levering van een zaak. 

2.   Opdrachtgever dient alsdan gespecificeerd te rec lameren. Opdrachtgever dient in dat geval de gelegenheid aan opdrachtnemer te geven om  de 
eventuele tekortkoming te onderzoeken,  en,  indien opdrachtnemer zulks wenst, een expert ise te laten uit voeren. 

3.   I s er sprake van afwerki ngen di e in geen geval binnen de voornoemde termij n redelijkerwijs  hadden kunnen worden ontdekt , dan di ent  opdrachtgever 
deze binnen 8 dagen nadat hij de afwerk ing heef t ontdekt, of redelijkerwi jze had kunnen ontdekken bij opdrachtnemer aan te m elden.  Op opdrachtgever 
rust  de bewijslast  dat de zaak ten aanzien waarvan hij recl ameert  dezelfde is  als  welke door opdrachtnemer is  geleverd en dat het geleverde in haar 

toestand ni et  is achteruitgegaan i n vergelijking m et moment  dat het ris ico daarvan op opdrachtgever is overgegaan.  
4.   Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekki gheid indien hij ni et binnen de hiervoor 

verm elde termijnen heef t  gereclameerd en/of  hi j opdrachtnemer niet de gelegenheid heeft  geboden de gebreken te herstell en.  Mocht opdrachtnemer 
evenwel onverhoopt een dergelijke recl ame nadi en toch i n behandeling nemen dan dienen deze inspanningen van opdrachtnemer,  tenz ij anders is  

overeengekomen,  te worden aangemerkt als coul ance, zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid terzake.  
5.   I ndien m ocht blij ken dat  de rec lame ten onrechte is  geuit  en opdrachtnemer in het kader van die reclam e ten onrechte werkzaamheden heef t verricht  

c .q. zaken heeft  geleverd,  dan heeft opdrachtnemer het recht om di t in rekening te brengen bij opdrachtgever. 
6.   K lachten over facturen dienen op s traffe van verval van rechten binnen 8 dagen na ontvangst  van de factuur schrift elijk  te zi jn ingediend.  

 
ARTIKEL 11: T RANSPORT 

1.   A lle zaken reizen vanaf het ogenblik  van verzending voor rekeni ng en ri sico van opdrachtgever.  Ook indien opdrachtnemer voor het  t ransport  
zorgdraa gt , is opdrachtgever aansprakeli jk voor alle schade di e verband houdt met  het  vervoer. Opdrachtgever dient z ich tegen dit  ris ico behoorlijk  te 

verzekeren. 
2.   Mocht het  beroep op het gestelde in het lid voornoemd niet  opgaan dan i s opdrachtnemer nooit  t ot verdere schadevergoedin g gehouden dan tot  het  

bedrag dat  hi j in verband m et het  verloren gaan of door beschadi gin g tij dens het  transport van de vervoerder en of verzekeraar kan verkrij gen en zal op 

verzoek van opdrachtgever zij n vordering op vervoerder,  dan wel verzekeringsmaatschappij aan opdrachtgever cederen.  
 
ARTIKEL 12: E IGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT 

1.   Opdrachtgever wordt  sl echts  onder opschortende voorwaarden eigenaar van de door opdrachtnemer geleverde of  nog te leveren zaken. 

Opdrachtnemer blij ft  eigenaar van de geleverde en/of  nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de vorderingen van opdrachtnemer terzake van de 
tegenprestat ie van de overeenkomst  of een gelijksoorti ge overeenkom st niet  betaald heef t.  

2.   Opdrachtnemer blijf t tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de verrichte of  nog te verrichten werkzaamheden 
uit  dergeli jke overeenkom sten niet betaald heeft  en zolang opdrachtgever vorderingen wegens tekortschieten in de nakomi ng van zodanig 

overeenkom sten niet heeft  voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boeten,  renten en kosten. 
3.   Opdrachtgever is  zol ang hij genoemde vorderingen ni et  heef t voldaan,  niet gerechtigd om op de door opdrachtnemer geleverde zaken een (bez it loos) 

pandrecht te vest igen en verbindt zich om  tegenover derden die daarop een dergelij k recht  will en vest igen ,op eerste verlangen van opdrachtnemer, te 

verk laren dat hij  niet t ot het  vesti gen van een pandrecht bevoegd i s.  Voorts  verbindt  opdrachtgever zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij 
(bez it loos) pandrecht op de zaak wordt gevest igd in wel k geval opdrachtgever zich aan verdui stering zal schuldig m aken. 

4.   I ngeval opdrachtgever enige verplicht ing uit de overeenkom st  m et bet rekk ing tot  verkochte zaak of  uit  t e voeren werk jegens opdrachtnemer niet 

nakom t,  i s deze zonder ingebrekestelling gerecht igd de zaak,  zowel  de oorspronkelij k geleverde al s de ni euw gevormde zaak, terug te 
nemen.O pdrachtgever m acht igt opdrachtnemer de pl aats te bet reden waar deze zaken zich bev inden. 

5.   Opdrachtnemer verschaf t aan opdrachtgever op het  moment dat opdrachtgever al z ij n betal ingsverplicht ingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten 
heeft  voldaan het eigendom  van de geleverde zaken onder voorbe houd van pandrecht  van opdrachtnemer, ten behoeve van andere aanspraken die 

opdrachtnemer op opdrachtgever heeft . Opdrachtgever zal op eerste verzoek van opdrachtnemer zijn medewerk ing verlenen aan handeli ngen die in 
dat kader verei st  z ijn. 

6.   Opdrachtgever i s verpl icht  de goederen voor de duur van het  eigendomsvoorbehoud tegen iedere vorm  van schade en diefs tal t e verzekeren en de 
polissen van deze verzekeri ngen aan opdrachtnemer op eerste aanzeggi ng ter inzage te verst rekken.  A lle aanspraken van opdrachtgever op de 

verzekeraars der goederen uit hoofde van genoemde verzekeringen zul len, zodra opdrachtnemer zulks wenst,  aan opdrachtnemer worden gecede erd 
tot  m eerdere zekerheid voor de voldoeni ng van de vordering op opdrachtgever. 

7.   B ij t erugneming der goederen door opdrachtnemer zal opdrachtgever worden gecredi teerd voor de marktwaarde (welke i n geen geval hoger zal kunnen 
z ijn dan de oorspronkeli jke koopprijs ) vermi nderd met de op de terugnemi ng geval len kosten,  schade aan de goederen inbegrepen en onverm inderd 

het recht op de aanspraak van interest en gederfde winst  door opdrachtnemer.  
 
ARTIKEL 13: RESERVERING 

Goederen welke op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever bij opdrachtnemer worden gereserveerd s taan voor rekening en ri si co van opdrachtgever i n de 
m agazijnen van opdrachtnemer. Z ij worden onmiddellijk op rekening gesteld. 
 
ARTIKEL 14: RETOURZENDINGEN 

Opdrachtnemer aanvaardt retourzendingen sl echts  nadat  hij daartoe schrift el ijke toestemming heeft  verleend. 
 

ARTIKEL 15: TO EPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHT ER 

1.   Op alle m et  opdrachtnemer gesloten (voor)overeenkomsten is  het Nederlands recht van toepassing.  

2.   De bepalingen van het  Weens Koopverdrag zij n niet  van toepassing,  evenm in al s enige toekomstige regel ing i nzake koop van roerende lichamelij ke 
zaken waarvan de werk ing door partij en kan worden uitges loten.  

3.   A lle geschill en voortvloeiende uit  aanbiedingen en overeenkomsten,  hoe dan ook genaamd,  zul len worden onderworpen aan het  oordeel van de 

burgerlijke rechter di e bevoegd is  i n de feitelij ke vestigingspl aats  van de opdrachtnemer tenz ij wet telijke bepalingen zich daartegen verzetten. 
 
Gedeponeerd bij  de arrondi ssementsrechtbank te B reda.

 


