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Art. I Algemeen
1.

Wanneer deze voorw aarden deel uitm aken van aanbiedingen en overeenkom sten tot het verrichten
van leveringen en/of diensten door de opdrachtnem er, zijn alle bepalingen van deze voorw aarden
tussen partijen van kracht, voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak
tussen partijen is afgew eken. Een verw ijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop- of andere
voorw aarden w ordt door de opdrachtnem er uitdrukkelijk van de hand gew ezen.

2.

In deze voorw aarden w ordt verstaan onder:
- product: zaken, alsm ede diensten, zoals onderhoud,
advies en inspectie;
- schriftelijk: door m iddel van een door beide partijen ondertekend docum ent of door een brief,
telefax of e-m ailbericht of elke andere door de partijen overeengekom en technische w ijze;
- de opdrachtnem er: degene die in zijn aanbieding en/of opdrachtbevestiging naar
deze voorw aarden verw ijst;
- de opdrachtgever: degene tot w ie de aanbieding en/of opdrachtbevestiging is gericht;
In deze voorw aarden w ordt m ede verstaan onder:
- dienst: de aannem ing van w erk.

Art. II Aanbieding
1.

Elke door de opdrachtnem er uitgebrachte aanbieding is vrijblijvend.

2.

Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkom st door de opdrachtnem er onder
norm ale om standigheden en tijdens norm ale w erkuren.

Art. III Overeenkomst
1.

Indien de overeenkom st schriftelijk w ordt aangegaan, kom t deze tot stand op de dag van
ondertekening van het contract door de opdrachtnem er of op de dag van verzending van de
schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnem er.

2.

Als m eerw erk w ordt beschouw d al hetgeen door de opdrachtnem er in overleg, al dan niet schriftelijk
vastgelegd, m et de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkom st boven de in het
contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden w ordt geleverd en/of
aangebracht dan w el boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde
w erkzaam heden w ordt gepresteerd.

3.

M ondelinge toezeggingen door en afspraken m et m edew erkers van de opdrachtnem er binden de
opdrachtnem er slechts voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Art. IV Prijs
1.

De door de opdrachtnem er opgegeven prijzen zijn exclusief om zetbelasting en overige op de
verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af-fabriek volgens
Incoterm s geldend op de datum van aanbieding, behoudens voor zover in deze voorw aarden anders
is bepaald. Onder ‘‘fabriek’’ w ordt verstaan het bedrijfsterrein van de opdrachtnem er.

2.

Indien na de datum van totstandkom ing van de overeenkom st één of m eer van de kostprijsfactoren
een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare om standigheden - is de

opdrachtnem er gerechtigd de overeengekom en prijs dienovereenkom stig te verhogen.
3.

In de overeenkom st is de bevoegdheid van de opdrachtnem er begrepen om door hem verricht
m eerw erk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag
hem bekend is. Voor de berekening van m eerw erk zijn de in lid 1 en lid 2 van dit artikel gegeven
regels van overeenkom stige toepassing.

4.

Kostenbegrotingen en plannen w orden, tenzij anders is overeengekom en, niet afzonderlijk in
rekening gebracht.
Indien de opdrachtnem er bij eventuele nabestellingen nieuw e tekeningen, berekeningen,
beschrijvingen, m odellen of gereedschappen e.d. m oet m aken, w orden daarvoor kosten in rekening
gebracht.

5.

De em ballage is niet in de prijs begrepen en w ordt afzonderlijk in rekening gebracht. Em ballage
w ordt niet teruggenom en.

6.

Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
grondstoffen, halffabricaten, m odellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs
begrepen en w orden afzonderlijk in rekening gebracht. Door de opdrachtnem er daarvoor betaalde
kosten w orden beschouw d als voorschot ten laste van de opdrachtgever.

7.

Indien de opdrachtnem er heeft aangenom en het product te m onteren/installeren, is de prijs
berekend inclusief m ontage/installatie en bedrijfsvaardig opleveren van het product op de in de
aanbieding genoem de plaats en inclusief alle kosten, uitgezonderd kosten die volgens de voorafgaande leden niet in de prijs zijn begrepen of die in art. VII zijn verm eld. Gem aakte kosten w egens
onw erkbaar w eer zullen w orden doorberekend.

Art. V Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen,
gereedschappen e.d.; intellectuele eigendom
1.

In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, m aat- en gew ichtsopgaven e.d. verm elde gegevens zijn
slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenom en in een door partijen
ondertekend contract of een door de opdrachtnem er ondertekende opdrachtbevestiging.

2.

De door de opdrachtnem er uitgebrachte aanbieding, alsm ede de door hem vervaardigde of
verstrekte tekeningen, berekeningen, program m atuur, beschrijvingen, m odellen, gereedschappen
e.d. blijven zijn eigendom , ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De intellectuele
eigendom op de inform atie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricageen constructiem ethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan de opdrachtnem er, ook
indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde
inform atie, behalve voor de uitvoering van de overeenkom st, niet anders dan m et schriftelijke
toestem m ing van de opdrachtnem er w ordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gem aakt of
gebruikt.

Art. VI Levertijd
1.

De levertijd gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen:
a. de dag van totstandkom ing van de overeenkom st;
b. de dag van ontvangst door de opdrachtnem er van de voor de uitvoering van de opdracht
noodzakelijke docum enten, gegevens, vergunningen e.d.;
c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de w erkzaam heden noodzakelijke
form aliteiten;
d. de dag van ontvangst door de opdrachtnem er van het bedrag dat volgens de overeenkom st vóór
de aanvang van de w erkzaam heden bij vooruitbetaling dient te w orden voldaan.
Indien een leveringsdatum of -w eek is overeengekom en, w ordt de levertijd gevorm d door de
periode tussen de datum van totstandkom ing van de overeenkom st en de leveringsdatum of het
einde van de leveringsw eek.

2.

De levertijd is gebaseerd op de bij het sluiten van de overeenkom st geldende w erkom standigheden
en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het w erk door de opdrachtnem er bestelde
m aterialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnem er vertraging ontstaat door w ijziging van
bedoelde w erkom standigheden of doordat voor de uitvoering van het w erk tijdig bestelde
m aterialen niet tijdig w orden geleverd, w ordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

3.

Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd w anneer het, indien keuring in het bedrijf
van opdrachtnem er is overeengekom en, voor keuring en in de overige gevallen w anneer het voor
verzending gereed is, een en ander nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld
en onverm inderd de verplichting van de opdrachtnem er tot nakom ing van zijn eventuele m ontage/installatieverplichtingen.

4.

Onverm inderd het elders in deze voorw aarden voor verlenging van de levertijd bepaalde w ordt de
levertijd verlengd m et de duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnem er ontstaat
door het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkom st voortvloeiende
verplichting of van hem te vergen m edew erking m et betrekking tot de uitvoering van de
overeenkom st.

5.

Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkom st, tenzij deze overschrijding m eer dan 16 w eken bedraagt of volgens
m ededeling van de opdrachtnem er m eer dan 16 w eken zal bedragen. De opdrachtgever kan bij
laatstbedoelde overschrijding de overeenkom st door een schriftelijke m ededeling aan de
opdrachtnem er ontbinden en heeft dan, voor zover van toepassing, recht op restitutie van de voor
het product reeds betaalde (gedeelte van de) prijs en op vergoeding van de door hem geleden
schade, zulks tot een m axim um van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekom en
prijs. Tenzij de opdrachtgever gebruik m aakt van zijn bovengenoem de recht tot ontbinding, geeft
overschrijding van de levertijd - door w elke oorzaak ook - de opdrachtgever geen recht tot het
zonder rechterlijke m achtiging verrichten of doen verrichten van w erkzaam heden ter uitvoering van
de overeenkom st.

Art. VII M ontage/installatie
1.

Indien door partijen is overeengekom en dat de opdrachtnem er de m ontage/installatie van het te
leveren product zal verzorgen, is de opdrachtgever jegens de opdrachtnem er verantw oordelijk voor
de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorw aarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te m onteren/installeren product en/of de juiste w erking van het
product in gem onteerde/geïnstalleerde staat. Dit geldt niet indien en voor zover die uitvoering door
of in opdracht van de opdrachtnem er w ordt verricht volgens door of in opdracht van laatstgenoem de vervaardigde of verstrekte tekeningen en/of gegevens.

2.

Onverm inderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever, indien door partijen is overeengekom en
dat de opdrachtnem er de m ontage/installatie van het te leveren product zal verzorgen, er in ieder
geval voor eigen rekening en risico voor dat:
a. de m edew erkers van de opdrachtnem er, zodra zij op de plaats van m ontage/installatie zijn
aangekom en, hun w erkzaam heden kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de
norm ale w erkuren en bovendien, indien de opdrachtnem er dit noodzakelijk acht, buiten de
norm ale w erkuren, m its hij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft m edegedeeld;
b. geschikte behuizing en alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkom st en het gebruik
vereiste voorzieningen voor de m edew erkers van de opdrachtnem er aanw ezig zijn;
c. de toegangsw egen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
d. de aangew ezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en m ontage/installatie;
e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor m ateriaal, gereedschap en andere zaken aanw ezig zijn;
f. de nodige en gebruikelijke hulppersonen, hulpw erktuigen, hulp- en bedrijfsm aterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein m ateriaal, gas, w ater, elektriciteit, stoom , perslucht,
verw arm ing, verlichting enz. daaronder begrepen) en de voor het bedrijf van de opdrachtgever
norm ale m eet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de

opdrachtnem er staan;
g. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsm aatregelen zijn genom en en w orden gehandhaafd
en dat alle m aatregelen zijn genom en en w orden gehandhaafd om in het kader van de
m ontage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
h. bij aanvang van en tijdens de m ontage/installatie de toegezonden producten op de juiste plaats
aanw ezig zijn.
3.

Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorw aarden niet of niet tijdig
is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.

M et betrekking tot de m ontage-/installatietijd is artikel VI van overeenkom stige toepassing.

Art. VIII Keuring en overnametests
1.

De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na de levering als bedoeld in
artikel VI lid 3 respectievelijk - indien m ontage/installatie is overeengekom en - binnen uiterlijk 14
dagen na de m ontage/installatie. Indien deze term ijn zonder schriftelijke en gespecificeerde m elding
van gegronde klachten is verstreken w ordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

2.

Indien overnam etests zijn overeengekom en zal de opdrachtgever na de levering als bedoeld in
artikel VI lid 3 of, indien m ontage/installatie is overeengekom en, na de m ontage/installatie de opdrachtnem er in de gelegenheid stellen de nodige voorbereidende tests uit te voeren en die
verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die de opdrachtnem er nodig acht. De
overnam etests zullen onverw ijld na het verzoek van de opdrachtnem er daartoe in aanw ezigheid van
de opdrachtgever w orden gehouden. Indien de overnam etests zonder gespecificeerde en gegronde
klacht zijn uitgevoerd, alsm ede indien de opdrachtgever niet aan zijn voornoem de verplichtingen
voldoet w ordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

3.

De opdrachtgever stelt voor de overnam etests en daarm ee verband houdende tests de benodigde
faciliteiten, w aaronder die als bedoeld in art. VII lid 2 sub f., en representatieve m onsters van
eventuele te be- of verw erken m aterialen in voldoende m ate, tijdig en kosteloos op de juiste plaats
ter beschikking van de opdrachtnem er, opdat de door partijen voorziene gebruiksom standigheden
voor het product zo veel m ogelijk kunnen w orden nagebootst. Indien de opdrachtgever hieraan niet
voldoet is lid 2 laatste zin van toepassing.

4.

In geval van geringe tekortkom ingen, m et nam e die w elke het voorziene gebruik van het product
niet of nauw elijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkom ingen w orden geacht te zijn
geaccepteerd. De opdrachtnem er zal de tekortkom ingen alsnog zo spoedig m ogelijk verhelpen.

5.

Onverm inderd de garantieverplichtingen van de opdrachtnem er zal de acceptatie volgens de
voorgaande leden elke vordering van de opdrachtgever terzake van een tekortkom ing in de prestatie
van de opdrachtnem er uitsluiten.

Art. IX Risico- en eigendomsovergang
1.

Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van art. VI lid 3 draagt de opdrachtgever het
risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product m ocht ontstaan, behalve voor
zover de schade aan opzet of bew uste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende
m edew erkers van de opdrachtnem er is te w ijten. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in
verzuim blijft m et de afnam e van het product is de opdrachtnem er gerechtigd de daaruit
voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

2.

Onverm inderd het in het vorige lid en het in art. VI lid 3 gestelde, gaat de eigendom van het product
eerst op de opdrachtgever over w anneer al het door de opdrachtgever aan de opdrachtnem er voor
leveringen of w erkzaam heden verschuldigde, m et inbegrip van rente en kosten, volledig aan de
opdrachtnem er is voldaan.

3.

De opdrachtnem er zal in voorkom end geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het

product. De opdrachtgever zal aan de opdrachtnem er alle m edew erking verlenen teneinde de
opdrachtnem er in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenom en eigendom svoorbehoud uit te
oefenen door terugnem ing van het product, m et inbegrip van de daartoe eventueel benodigde
dem ontage.
Art. X Betaling
1.

Indien niet anders is overeengekom en, zal de betaling van de overeengekom en prijs geschieden in 2
term ijnen:
1/3 (één derde) uiterlijk binnen 7 dagen na de totstandkom ing van de overeenkom st;
2/3 (tw ee derde) uiterlijk binnen 14 dagen na levering volgens art. VI lid 3.

2.

Betaling van m eerw erk geschiedt zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.

3.

Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op de door de opdrachtnem er te bepalen w ijze.

4.

Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekom en term ijnen betaalt, w ordt hij geacht van
rechtsw ege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnem er zonder enige ingebrekestelling het recht
hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in
Nederland geldende w ettelijke rente, zoals in art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek
bedoeld, en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten.

Art. XI Garantie
1.

Onverm inderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnem er in zow el voor de
deugdelijkheid van het door hem geleverde product (niet zijnde een dienst) als voor de kw aliteit van
het daarvoor gebruikte en/of geleverde m ateriaal, voor zover het betreft bij keuring respectievelijk
overnam etests niet-w aarneem bare gebreken aan het geleverde product, w aarvan de opdrachtgever
bew ijst dat zij binnen 6 m aanden na de levering volgens artikel VI lid 3 zijn opgetreden uitsluitend of
overw egend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de opdrachtnem er toegepaste constructie dan w el als gevolg van gebrekkige afw erking of gebruik van slecht m ateriaal.

2.

Lid 1 is van overeenkom stige toepassing op bij een keuring respectievelijk overnam etests nietw aarneem bare gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overw egend vinden in ondeugdelijke
m ontage/installatie door de opdrachtnem er. Indien m ontage/installatie van het product door de opdrachtnem er plaatsvindt gaat de in lid 1 bedoelde garantieterm ijn van 6 m aanden in op de dag dat
de m ontage/installatie door de opdrachtnem er is voltooid, m et dien verstande dat in dat geval de
garantieterm ijn in ieder geval eindigt indien 12 m aanden na levering volgens artikel VI lid 3 zijn
verstreken.

3.

Onder de in lid 1 en lid 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door de opdrachtnem er
w orden w eggenom en door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het
bedrijf van de opdrachtnem er, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander
steeds ter keuze van de opdrachtnem er. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in
de vorige zin om schreven, zoals m aar niet beperkt tot transportkosten en reis- en verblijfskosten,
alsm ede kosten van dem ontage en m ontage/installatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Voor gerepareerde respectievelijk vervangen onderdelen geldt een nieuw e garantieterm ijn van 6
m aanden, m et dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 12 m aanden na de levering van het
product volgens artikel VI lid 3 zijn verstreken of, bij toepasselijkheid van lid 2, zodra 18 m aanden na
laatstgenoem de levering zijn verstreken.

4.

Voor de door de opdrachtnem er buiten garantie uitgevoerde reparatie-, revisie- en
onderhoudsw erkzaam heden en soortgelijke diensten w ordt, tenzij anders is overeengekom en, alleen
garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen w erkzaam heden, zulks

voor een periode van 6 m aanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de opdrachtnem er om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende w erkzaam heden, voor zover ondeugdelijk,
opnieuw te verrichten. De tw eede volzin van lid 3 is van overeenkom stige toepassing. In dat geval
geldt een nieuw e garantieterm ijn van 6 m aanden, m et dien verstande dat elke garantie vervalt zodra
12 m aanden na de oorspronkelijke w erkzaam heden zijn verstreken.
5.

Voor door de opdrachtnem er uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke diensten w ordt geen
garantie gegeven.

6.

Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan w el geheel of gedeeltelijk het
gevolg zijn van:
a. de niet-inachtnem ing van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan w el ander dan het voorziene norm ale gebruik;
b. norm ale slijtage;
c. m ontage/installatie of reparatie door de opdrachtgever of door derden;
d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kw aliteit van de toegepaste
m aterialen;
e. in overleg m et de opdrachtgever aangew ende gebruikte m aterialen respectievelijk zaken;
f. m aterialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnem er ter bew erking zijn
verstrekt;
g. m aterialen, zaken, w erkw ijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de
opdrachtgever toegepast, alsm ede van door of nam ens de opdrachtgever aangeleverde
m aterialen en zaken;
h. door de opdrachtnem er van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan
de opdrachtnem er heeft verstrekt of de door de derde verstrekte garantie is verstreken.

7.

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor
hem uit de m et de opdrachtnem er gesloten overeenkom st of uit een daarm ee sam enhangende
overeenkom st voortvloeit, is de opdrachtnem er m et betrekking tot geen van deze overeenkom sten
tot enige garantie - hoe ook genaam d - gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnem er tot dem ontage, reparatie of andere w erkzaam heden
terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

8.

Reclam ering terzake van gebreken dient zo spoedig m ogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk
binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantieterm ijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij
overschrijding van w elke term ijnen elke aanspraak tegen de opdrachtnem er voor die gebreken
vervalt. Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclam e op straffe van verval
aanhangig te w orden gem aakt.

9.

Indien de opdrachtnem er ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten
vervangt, w orden de vervangen onderdelen/producten eigendom van de opdrachtnem er.

10. Het bew eerdelijk niet-nakom en door de opdrachtnem er van zijn garantieverplichtingen ontslaat de
opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige m et de
opdrachtnem er gesloten overeenkom st.
Artikel XII Aansprakelijkheid
1.

De aansprakelijkheid van de opdrachtnem er is beperkt tot nakom ing van de in artikel XI van deze
voorw aarden om schreven garantieverplichtingen. Indien de opdrachtnem er niet binnen een
redelijke term ijn zijn verplichtingen voortvloeiend uit art. XI is nagekom en, kan de opdrachtgever in
een schriftelijke m ededeling een laatste, passende term ijn stellen voor de nakom ing door de
opdrachtnem er van deze verplichtingen. Indien de opdrachtnem er niet binnen deze laatste term ijn
zijn verplichtingen nakom t, kan de opdrachtgever, voor rekening en risico van de opdrachtnem er, de
noodzakelijke herstelw erkzaam heden zelf uitvoeren of door een derde laten uitvoeren. Indien
herstelw erkzaam heden aldus m et succes door de opdrachtgever of door een derde w orden
uitgevoerd, is de opdrachtnem er door vergoeding van de door de opdrachtgever gem aakte redelijke
kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor het desbetreffende gebrek, m et dien verstande dat

deze kosten ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekom en prijs zullen
bedragen.
2.

Indien de herstelw erkzaam heden volgens lid 1 niet m et succes w orden uitgevoerd,
a) heeft de opdrachtgever recht op een korting op de voor het geleverde product overeengekom en
prijs in evenredigheid m et de w aardeverm indering van het product, m et dien verstande dat deze
korting ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekom en prijs kan
bedragen, of
b) kan de opdrachtgever, indien het gebrek zo ernstig is dat het de opdrachtgever in belangrijke
m ate het voordeel van het contract ontneem t, door een schriftelijke m ededeling aan de
opdrachtnem er de overeenkom st ontbinden. De opdrachtgever heeft dan recht op restitutie van de
voor het geleverde product betaalde prijs en op een vergoeding van de door hem geleden schade,
zulks tot een m axim um van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekom en prijs.

3.

Tenzij sprake is van opzet of bew uste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende
m edew erkers van de opdrachtnem er en behoudens het bepaalde in art. VI lid 5 en in lid 1 en lid 2
van dit artikel is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnem er voor gebreken in het geleverde
product en in verband m et de levering, zoals voor schade door overschrijding van de levertijd en
door niet-levering, voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, voor bedrijfsschade,
gevolgschade en indirecte schade, en voor schade als gevolg van enig onrechtm atig handelen of
nalaten van (m edew erkers van de) opdrachtnem er, uitgesloten.

4.

De opdrachtnem er is daarom ook niet aansprakelijk voor:
- schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden;
- beschadiging of verlies, door w elke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde grondstoffen, halffabricaten, m odellen, gereedschappen en andere zaken.

5.

Indien de opdrachtnem er, zonder de m ontage/installatie in opdracht te hebben, w el bij de
m ontage/installatie hulp en bijstand - van w elke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van de
opdrachtgever.

6.

De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnem er te vrijw aren respectievelijk schadeloos te stellen
terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade.
Art. XIII Overmacht
Onder overm acht w ordt in deze algem ene voorw aarden verstaan elke van de w il van de
opdrachtnem er onafhankelijke om standigheid - ook al w as deze ten tijde van het tot stand kom en
van de overeenkom st reeds te voorzien -, die nakom ing van de overeenkom st blijvend of tijdelijk
verhindert, alsm ede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar,
burgeroorlog, oproer, w erkstaking, w erkliedenuitsluiting, transportm oeilijkheden, brand, terrorism e
en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnem er of diens leveranciers.

Art. XIV Opschorting en ontbinding
1.

In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkom st door overm acht is de opdrachtnem er
gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkom st hetzij de uitvoering van de overeenkom st voor ten
hoogste 6 m aanden op te schorten hetzij de overeenkom st geheel of ten dele te ontbinden, zonder
dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
Gedurende de opschorting is de opdrachtnem er bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te
kiezen voor uitvoering, indien m ogelijk, dan w el voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
overeenkom st.

2.

Zow el in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtnem er gerechtigd
terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkom st door hem ingekochte,
gereserveerde, in bew erking genom en en gefabriceerde grondstoffen, m aterialen, onderdelen en
andere zaken, zulks voor de w aarde die daaraan in redelijkheid m oet w orden toegekend. In geval
van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de
vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nem en, bij gebreke w aarvan

de opdrachtnem er bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen
opslaan dan w el voor diens rekening te verkopen of te vernietigen.
3.

Indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal zijn
om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnem er te voldoen, alsm ede in geval van
faillissem ent, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van
het bedrijf van de opdrachtgever, is de opdrachtnem er gerechtigd passende zekerheid terzake van
alle (al dan niet opeisbare) contractuele verplichtingen van de opdrachtgever te verlangen en in
afw achting van zodanige zekerheid de uitvoering van de overeenkom st op te schorten. Bij gebreke
van zekerheidsstelling binnen een redelijke, door de opdrachtnem er gestelde term ijn is de
opdrachtnem er gerechtigd de overeenkom st geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De opdrachtnem er
heeft deze bevoegdheden naast zijn overige rechten op grond van de w et, de overeenkom st en deze
voorw aarden.

4.

Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor
hem uit de m et de opdrachtnem er gesloten overeenkom st of uit een daarm ee sam enhangende
overeenkom st voortvloeit, is de opdrachtnem er evenzeer gerechtigd de uitvoering van de
overeenkom st op te schorten en/of de overeenkom st te ontbinden.

5.

In geval van opschorting op grond van lid 3 of lid 4, is de opdrachtnem er bevoegd om de ter
uitvoering van de overeenkom st door hem ingekochte, gereserveerde, in bew erking genom en en
gefabriceerde grondstoffen, m aterialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de
opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 is de vorige volzin
van overeenkom stige toepassing, m et dien verstande dat de opdrachtnem er in plaats van voor
opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van de opdrachtgever. Bij
opschorting of ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 heeft de opdrachtnem er recht op volledige
schadevergoeding, m aar is hij zelf niet tot enige schadevergoeding gehouden.

Art. XV Geschillen
Alle geschillen die m ochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkom st, w aarop deze voorw aarden
geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkom sten die daaruit
voortvloeien, zullen w orden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Indien de w et niet voorziet
in bevoegdheid van een Nederlandse rechter, zal de rechtbank van het arrondissem ent van de
opdrachtnem er bevoegd zijn.
Art. XVI Toepasselijk recht
Op alle overeenkom sten, w aarop deze voorw aarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is
toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa. De toepasselijkheid van het
Weens Koopverdrag is uitgesloten.

