ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Dékavé B.V.”, gevestigd te
Berkel-Enschot.
Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissements-Rechtbank te Breda op onder nummer:
I

Algemeen.
1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden
uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen
uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
2. Onder “de opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere
[rechts-]persoon, die met onze onderneming, hetzij rechtstreeks, hetzij door of door
bemiddeling van derden, een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af
te sluiten, en, behalve deze, diens vertegenwoordiger[s], gemachtigde[n],
rechtverkrijgende[n] en erfgenamen.
3. De door de opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden gelden niet, tenzij
deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn aanvaard.
4. Indien wij met de opdrachtgever een overeenkomst hebben gesloten waarbij de
toepasselijkheid van deze voorwaarden is overeengekomen, dan zijn deze
voorwaarden tevens van toepassing bij eventueel door de opdrachtgever nadere
mondelinge, telefonische, telegrafische, per telefax of op andere wijze gegeven
opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.

II

Aanbiedingen.
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding
bevatten.
2. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanvaard wordt, hebben
wij het recht dit aanbod in ieder geval binnen 2. werkdagen na ontvangst van de
aanvaarding te herroepen.
3. Onze aanbiedingen, en derhalve onze prijzen, zijn gebaseerd op de door of vanwege
de opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen, afmetingen, aantallen en
dergelijke, van de juistheid en van de volledigheid waarvan wij uit mogen gaan.
4. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo
nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit
uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.
5. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te
weigeren, danwel onder rembours te leveren.

III

Overeenkomst.
1. De opdrachtgever blijft gebonden aan zijn opdracht zolang wij deze niet hebben
afgewezen. Opdrachten aan ons gedaan, zijn eerst als geaccepteerd te beschouwen,
na onze schriftelijke bevestiging daarvan, dan wel indien uit het uitvoeren van de
overeenkomst door ons blijkt van onze mondelinge aanvaarding.
2. Eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, welke van de
schriftelijke of mondelinge aanvaarding als voormeld afwijken, zijn slechts geldig,
indien zij door ons schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd.
3. Wij zijn gerechtigd bij, doch ook na het aangaan van de overeenkomst, alvorens
[verder] te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de
betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
4. Wij zijn bevoegd om - indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten - voor een
juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen. Als dan zijn wij
bevoegd de kosten daarvan door te berekenen in de prijs.
5. Aan toezeggingen van; berekeningen door; mondelinge afspraken met; bestellingen
gedaan aan; overeenkomsten gesloten met en adviezen en beschrijvingen gegeven
door wie dan ook, al dan niet in dienst van ons, zijn wij eerst dan gebonden na
schriftelijke bevestiging daarvan onzerzijds.
6. Indien wijzigingen, in de oorspronkelijke opdracht op verzoek van de opdrachtgever
aangebracht, hogere kosten veroorzaken dan die welke in de offerte en/ of in de
orderbevestiging zijn voorzien, worden de kosten daarvan aan de opdrachtgever extra
in rekening gebracht. Wijzigingen zoals hierboven bedoeld, kunnen voorts tot gevolg
hebben, dat de overeengekomen leveringstermijn of verwerkingstijd wordt
overschreden. Daarvoor zijn wij niet aansprakelijk.
7. Indien een overeenkomst tot stand is gekomen, kunnen wij de opdracht schriftelijk
bevestigen, welke opdrachtbevestiging, behoudens onverwijld tegenbericht van de
opdrachtgever, geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven.

IV

Prijzen.
1. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van
prijswijziging.
2. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
- gebaseerd op de prijs van materialen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies,
fiscale lasten, premies sociale verzekeringen, invoerrechten en verdere
prijsbepalende factoren, geldende op de dag van de verzending van de offerte
c.q. van de totstandkoming van de overeenkomst;
- gebaseerd op levering aan het huis c.q. het bedrijf van de opdrachtgever;
- exclusief B.T. W, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;

- vermeld in de Nederlandse valuta, eventuele koerswijzigingen worden
doorberekend;

3. In geval van verhoging van een of meer der kostprijs bepalende factoren zijn wij
gerechtigd, te onzer keuze, hetzij een evenredige verhoging aan de opdrachtgever in
rekening te brengen, hetzij de overeenkomst, voor zover die niet is uitgevoerd, zonder
ingebrekestelling en zonder recht op schadevergoeding te annuleren.
4. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een
gedeelte tegen een overeengekomen gedeelte van de voor het geheel opgegeven
prijs.
5. Afspraken betreffende prijsverlaging en/of prijsverhoging zijn alleen bindend na onze
schriftelijke toestemming .
6. Eventueel door ons verleende betalings- en andere kortingen hebben betrekking op
de netto prijzen, exclusief omzetbelasting.
V

Verplichtingen van de opdrachtgever.
De opdrachtgever zal de aan hem geleverde artikelen uitsluitend aanwenden in
het kader van zijn eigen activiteiten en deze niet doorverkopen en/ of doorleveren aan
derden.

VI

Levering en levertijd.
1. De door ons opgegeven levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering zullen wij derhalve
schriftelijk in gebreke moeten worden gesteld, waarbij de opdrachtgever aan ons
alsnog een redelijke termijn dient te gunnen om alsnog aan onze verplichtingen te
voldoen.
2. Bij opdrachten volgens nader te geven instructie, goedkeuring of
terbeschikkingstelling van benodigde producten, materialen, onderdelen, tekeningen,
afmetingen, hoeveelheden of andere gegevens, vangt de leveringstermijn eerst aan
nadat wij de nadere opgaven, goedkeuringen, producten, materialen, onderdelen,
tekeningen, afmetingen, hoeveelheden of andere gegevens van de opdrachtgever
hebben ontvangen.
3. De overeengekomen leveringstermijn vangt aan op de datum waarop de opdracht
door ons is bevestigd, en wij beschikken over alle voor de uitvoering van de
overeenkomst benodigde gegevens en bescheiden, dan wel op de datum van
ontvangst van hetgeen de opdrachtgever volgens de overeenkomst voor het
aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te betalen, indien een
dergelijke [ deel-]betaling overeengekomen is.
4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden onze afleveringen franco
thuis.

5. De goederen zullen door ons in voor de desbetreffende leveranties gebruikelijke
transportverpakking worden afgeleverd.
6. Het afleveradres moet goed bereikbaar zijn voor die transportmiddelen, die voor de
desbetreffende leveranties gebruikelijk zijn. De opdrachtgever zal op het afleveradres
voor voldoende laad- en losfaciliteiten zorgdragen.
7. De levering geschiedt aan huis/bedrijf van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders overeengekomen. Wij zijn derhalve gerechtigd de met de bezorging
en transport samenhangende kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, kan de opdrachtgever ervan uitgaan dat de kosten
van bezorging en transport zijn inbegrepen in de door ons opgegeven artikelprijzen.
8. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstijd door de opdrachtgever niet
zijn afgenomen, zullen wij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke stellen en alsnog
een redelijke termijn voor afname gunnen. Wanneer de opdrachtgever na het
verstrijken van die redelijke termijn de zaken wederom niet heeft afgenomen, dan is
de opdrachtgever in verzuim. De zaken zullen dan voor rekening en risico van de
opdrachtgever worden opgeslagen. Wanneer de zaken aan snel teniet gaan of
achteruitgaan onderhevig zijn, of wanneer de bewaring daarvan ernstige bezwaren of
onredelijke kosten met zich mee zou brengen, zijn wij gerechtigd tot [onderhandse]
verkoop van deze zaken. De netto opbrengst van de verkoop van de betreffende
zaken treedt voor de zaken in de plaats, waarbij wij ons het recht voorbehouden de
door ons, ten gevolge van de niet [tijdige] nakomen door de opdrachtgever, geleden
schade en gemaakte kosten met de netto opbrengst van deze verkoop te verrekenen.
Dit laat echter onverlet de rechten die wij jegens de opdrachtgever hebben wegens
zijn tekortkoming in de nakoming.
9. Als tijdstip van levering geldt het tijdstip waarop wij de goederen en de macht van de
opdrachtgever hebben gebracht, dan wel het tijdstip waarop wij aan de
opdrachtgever mededeling hebben gedaan dat zaken op een aangegeven plaats ter
beschikking zijn gesteld.
10. Indien in gedeelten wordt geleverd zijn wij niet tot verdere leveringen verplicht,
voordat onze vorige facturen zijn voldaan.
VII

Transport / risico
1. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt door ons bepaald,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Indien de opdrachtgever
specifieke wensen heeft terzake het transport, de verzending en/ of de verpakking,
zullen de meerkosten daarvan aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
2. Het transport van de zaken geschiedt in beginsel steeds voor ons risico, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In dat laatste geval is het risico van
het transport voor rekening van de opdrachtgever, zelfs dan wanneer de vervoerder
vordert dat op vrachtbrieven, vervoersadressen en dergelijke de clausule voorkomt dat
alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

3. Indien het risico van het transport voor onze rekening komt, dan zijn wij niet gehouden
tot verdere schadeloosstelling dan het bedrag dat wij in verband met het verlies of
beschadiging van de betreffende zaken tijdens of in verband met het transport, van de
vervoerder dan wel van de verzekeraar vergoed krijgen. Zonodig zullen wij, indien de
opdrachtgever daarom verzoekt, onze vordering op de vervoerder dan wel op de
verzekeringsmaatschappij aan de opdrachtgever cederen.
4. Vanaf het tijdstip van levering c.q. vanaf het tijdstip waarop wij aan de opdrachtgever
mededeling hebben gedaan dat de zaken op een aangegeven plaats ter beschikking
zijn gesteld, zijn deze zaken voor risico van de opdrachtgever. Indien de levering af
ons bedrijf, opslagplaats of magazijn geschiedt, is de zaak voor risico van de
opdrachtgever vanaf de aflevering af, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen.
5. Indien de opdrachtgever verzuimt de goederen tijdig in ontvangst te nemen, dan
geldt, naast het gestelde in artikel VI lid 8, dat het risico van de zaak op het moment
dat de levering niet slaagt door het toedoen van de opdrachtgever, op de
opdrachtgever overgaat. De opdrachtgever draagt ook dan het risico vanaf het
moment van de mislukte aflevering/ bezorging, indien wij de voor de uitvoering van
de overeenkomst bestemde zaak niet hebben aangewezen dan wel de opdrachtgever
daarvan niet hebben verwittigd.
VIII

Wijzigingen in de opdracht
1. Wij zijn slechts verplicht tot het leveren van die zaken en tot het uitvoeren van die
werkzaamheden, die uitdrukkelijk zijn vermeld in de opdrachtbevestiging, dan wel die
daarnaast door ons zijn bevestigd.
2. Alle wijzigingen in de opdracht worden, wanneer daaruit voor ons meerdere
werkzaamheden en kosten voortvloeien, als meerwerk beschouwd, en voor zover
daaruit voor ons minder werkzaamheden en kosten voortvloeien, als minderwerk.
3. Kosten van. dit meerwerk komen voor rekening van de opdrachtgever. Het minderwerk
wordt slechts verrekend indien wij daarmee tevoren schriftelijk hebben ingestemd.
4. Wijzigingen in de opdracht, dan wel in de voorwaarden van uitvoering, dienen
schriftelijk te worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat
onze aanspraken op verrekening van meeren minderwerk echter onverlet.
5. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op
het moment dat meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal, indien wij tevoren schriftelijk
met verrekening daarvan hebben ingestemd, verrekend worden op basis van de bij het
sluiten van de overeenkomst geldende prijs bepalende factoren.

IX

Overmacht.
1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke
c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst
redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer van ons kan worden verlangd. Onder

"overmacht" wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, werkweigering, bovenmatig
ziekteverzuim van ons personeel, brand, vorst, overstroming, aardbeving, gebrek aan
transportmiddelen, transportremmingen, overheidsmaatregelen, zowel van nationale
als van internationale overheden, waaronder ii, ieder geval in- een uitvoerverboden,
oproer, mobilisatie, oorlog, staat van beleg, burgeroorlog, blokkade, _bedrijfsstoornis,
niet tijdige levering of ondeugdelijke levering van verpakkingsmateriaal dan wel van
grond- of andere hulpstoffen, dit alles onverschillig of al deze hierboven genoemde
omstandigheden zich bij ons of bij onze leveranciers voordoen, alsmede het niet
nakomen van de verbintenissen welke wij hebben met onze leveranciers door onze
leveranciers, waardoor wij onze verplichtingen jegens de opdrachtgever niet [meer]
kunnen nakomen.
2. Indien zich een overmachtsituatie voordoet, zijn wij gerechtigd om de uitvoering van
de overeenkomst uit te stellen met 1 maand en van de overeengekomen
leveringstermijn c.q. van de termijn waarbinnen wij onze werkzaamheden zouden
verrichten met tenminste die periode af te wijken, dan wel de overeenkomst definitief
te ontbinden. Met de opdrachtgever zal hierover overleg gepleegd worden. Indien na
uitstel van de leveringstermijn, de overmacht toestand aanhoudt en de uitvoering ook
na deze maand niet mogelijk is, hebben de opdrachtgever en wij het recht de
overeenkomst te ontbinden door· zulks in een schriftelijke verklaring aan de andere
partij kenbaar te maken.
3. Wij zijn gerechtigd betaling van de opdrachtgever te vorderen van de prestaties en
van de kosten, die door ons in het kader van de uitvoering van de betreffende
overeenkomst zijn verricht c.q. zijn gemaakt, voordat de overmacht-veroorzakende
omstandigheid is gebleken.
4. Ingeval zich een tijdelijke excessieve stijging van de vraag naar onze producten c.q.
werkzaamheden, door welke oorzaak dan ook, voordoet, zijn wij gerechtigd de
levering c.q. het tijdstip waarop de overeengekomen werkzaamheden zouden zijn
verricht, uit te stellen en derhalve af te wijken van de overeengekomen
leveringstermijn c.q. de termijn waarbinnen de overeengekomen werkzaamheden
zouden zijn verricht, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
X

Aansprakelijkheid
1. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van door ons ingeschakelde
hulppersonen zijn wij nimmer aansprakelijk.
2. Onze aansprakelijkheid voor schade, door de opdrachtgever en/of door derden direct
of indirect geleden, is beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van
de betrokken zaken, dan wel, indien de door de opdrachtgever gestelde schade hoger
is dan dit bedrag, tot een bedrag waartegen wij verzekerd zijn dan wel, gezien de, in
onze branche geldende gebruiken, verzekerd hadden behoren te zijn.
3. Bedrijfsschade, waaronder mede verstaan wordt derving van inkomsten, komt echter
nimmer voor vergoeding in aanmerking. De opdrachtgever dient zich desgewenst
tegen deze schade te verzekeren .

4. Indien de verhouding van de door de opdrachtgever aan ons te betalen prijs ten
opzichte van de omvang van de door de opdrachtgever geleden schade daartoe
aanleiding geeft, zal de door ons te vergoeden schade gematigd worden.
5. Enige mondelinge en/of schriftelijke uitlatingen van ons terzake van de behandeling,
de eigenschappen, de kwaliteit, de samenstelling en de toepassingsvorm- en
mogelijkheden, in de meest ruime zin van het woord, van de zaken en diensten door
ons te leveren of door ons geleverd, welke deel uitmaken van de door ons met de
opdrachtgever gesloten overeenkomsten, gelden slechts dan als garantie indien deze
uitdrukkelijk met die bedoeling door ons zijn gedaan.
6. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor [de gevolgen van] fouten of
onvolledigheden in tekeningen, berekeningen en opgaven en dergelijke welke van de
zijde van de opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering door ons van de
overeenkomst zijn verstrekt. Artikel II lid 3 is van toepassing.
7. Indien bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking
heeft gesteld dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de
opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
8. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het juist functioneren van de zaken, waarin
de door ons geleverde zaken worden verwerkt, of welke dienen te functioneren
middels de door ons aan opdrachtgever geleverde zaken. Op de opdrachtgever rust
een plicht tot uitvoerige controle van het juist en veilig functioneren van het door hem
aan derden te verkopen product, waarin de door ons aan de opdrachtgever geleverde
zaken zijn verwerkt. In geval van twijfel dient de opdrachtgever, al dan niet met behulp
van derde, de geschiktheid en veiligheid van de door hem aan te bieden zaken en
constructies nader te onderzoeken. Indien de opdrachtgever niet aan deze
verplichtingen heeft voldaan, zijn wij nimmer aansprakelijk voor de ongeschiktheid of
onveiligheid van de door de opdrachtgever aan te bieden zaken.
9. Geringe afwijkingen ten opzichte van zowel door ons als door de opdrachtgever
getoonde en/ of verstrekte monsters, voorbeelden, afbeeldingen en dergelijke
alsmede geringe afwijkingen ten opzichte van zowel door ons als door de
opdrachtgever opgegeven afmetingen, kleuren, verwerkingsvormen of materialen,
kunnen niet leiden tot enige aanspraak op schadevergoeding.
XI

Klachten.
1. De opdrachtgever is verplicht de door ons verrichte werkzaamheden c.q. de door ons
geleverde zaken terstond na de aflevering door ons op eventuele gebreken of
onjuistheden te controleren.
2. Eventuele klachten worden door ons slechts in behandeling genomen indien de
opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek, dan wel binnen 8 dagen
nadat de opdrachtgever het gebrek redelijkerwijs had behoren te ontdekken, ons
daarvan uitdrukkelijk schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder een nauwkeurige

opgave van de aard en de grond van de krachten, alsmede van het tijdstip en de wijze
waarop het gebrek is geconstateerd.
3. Klachten over facturen dienen eveneens uitdrukkelijk schriftelijk bij ons te worden
ingediend, en wel binnen 8 dagen na de verzenddatum van deze facturen.
4. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de opdrachtgever geacht verrichte
werkzaamheden c.q. het geleverde, resp. de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan
worden eventuele klachten niet meer door ons in behandeling genomen.
5. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn
betalingsverplichtingen ten opzichte van ons.
6. Retourzendingen worden uitsluitend door ons geaccepteerd na voorafgaande
schriftelijke toestemming.
XII

Betaling.
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient. de betaling van de
door ons toegezonden facturen te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum
middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening.
De opdrachtgever is niet bevoegd tot het toepassen van enige korting op, of tot het
doen van enige verrekening met de door hem op grond van de door ons aan hem
toegezonden facturen te betalen bedragen, indien dergelijke kortingen of
verrekeningen niet uitdrukkelijk door ons zijn toegestaan.
2. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door de
opdrachtgever verschuldigde rente en de ons gemaakte invorderingskosten en/ of
administratiekosten, en vervolgens ter voldoening van de oudst openstaande
vorderingen, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft
op een latere factuur.
3. De vordering tot betaling van de prijs is in ieder geval opeisbaar:
A.
B.
C.
D.

Bij niet stipte betaling van de factuur op de vervaldag;
In geval van faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever;
In geval op enig goed van de opdrachtgever beslag wordt gelegd;
In geval de opdrachtgever komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of
zijn goederen onder bewind wordt gesteld;
E. In geval van staking of overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever of van
een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van het
bedrijf van de opdrachtgever in een op te richten of reeds bestaande
vennootschap, dan wel indien er sprake is van wijziging in de doelstellingen van
zijn bedrijf.
4. Wij hebben het recht de opdrachtgever te verzoeken de door de opdrachtgever te
betalen prijs geheel of gedeeltelijk, bij vooruitbetaling, contant aan ons te voldoen.

5. Indien wij de opdrachtgever verzocht hebben een gedeelte van de door de
opdrachtgever aan ons te betalen prijs, dan wel de volledige door de opdrachtgever
aan ons te betalen prijs, bij vooruitbetaling aan ons te voldoen, dan zijn wij nimmer
verplicht met de uitvoering van de overeenkomst te starten voordat deze prijs, dan wel
het aangegeven gedeelte van de prijs, door ons is ontvangen.
XIII

Rente en kosten.
1. De in het vorige artikel vermelde betalingstermijnen zijn fatale termijnen.
2. De opdrachtgever is derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim bij het verstrijken
van de overeengekomen betalingstermijn. Zodra de opdrachtgever in verzuim is, is hij
vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente van 1,5% per
maand - waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening daarvan voor een
gehele maand wordt gerekend - verschuldigd over het nog openstaande bedrag,
totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Alle door ons te maken gerechtelijke
en buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor rechtskundige
bijstand alsmede de kosten welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten
laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend
overeenkomstig het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde
incassotarief, met een minimum van €40,- een en ander onverminderd de B.T.W. en
onverminderd eventuele proces- en executiekosten. De gerechtelijke kosten worden
vastgesteld op de door ons werkelijk gemaakte proceskosten.
3. Indien betaling in vreemde valuta is overeenkomen en betaling niet binnen de
overeengekomen betalingstermijn plaatsvindt, zijn wij gerechtigd mogelijke nadelige
koerswijzigingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

XIV

Eigendomsvoorbehoud.
1. Alle door ons geleverde en zich bij/onder de opdrachtgever of onder zijn houder
bevindende zaken blijven onze eigendom, tot het moment dat de opdrachtgever al
onze vorderingen betreffende de tegenprestaties voor de door ons aan de
opdrachtgever krachtens overeenkomst te leveren of geleverde zaken, danwel te
verrichten of verrichte werkzaamheden, heeft betaald. Eveneens blijven alle door ons
geleverde zaken onze eigendom indien en zolang de opdrachtgever de vorderingen
die wij op hem hebben wegens tekort schieten in de nakoming van de
bovengenoemde overeenkomsten (waaronder mede begrepen onze vorderingen
terzake van boete, rente en kosten] niet heeft voldaan.
2. Zolang de opdrachtgever de in lid 1 van dit artikel genoemde vorderingen niet
volledig heeft voldaan, is hij niet gerechtigd de door ons geleverde goederen met een
[ al dan niet bezitloos] pandrecht te bezwaren. De opdrachtgever verbindt zich om
tegenover derden, die daarop een dergelijk recht willen vestigen, te verklaren dat de
opdrachtgever daartoe niet bevoegd is.
3. Wanneer de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de
hierboven genoemde vorderingen heeft voldaan, dan zullen wij de eigendom van de

geleverde zaken verschaffen onder voorbehoud van een pandrecht van ons tot
meerdere zekerheid van andere aanspraken welke wij op de opdrachtgever hebben.
De opdrachtgever zal op ons eerste verzoek de medewerking verlenen aan alle
handelingen die in dit kader vereist zijn.
XV

Recht van reclame.
1. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de door ons aan de opdrachtgever geleverde
zaken bij de opdrachtgever of diens houders weg te [doen] halen indien de
opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de
door ons met de opdrachtgever gesloten overeenkomst.
2. Indien de opdrachtgever, ondanks schriftelijke aanmaning daartoe, weigert zijn
medewerking te verlenen aan het terughalen van de geleverde zaken, is de
opdrachtgever dienaangaande in verzuim en verbeurt hij een direct opeisbare boete
van € 1.000,- per dag dat hij hiermede in verzuim is/blijft.

XVI

Ontbinding en opschorting
1. Indien de opdrachtgever in verzuim is terzake van enige uit kracht van de Wet, deze
voorwaarden danwel de overeenkomst op hem rustende verplichting, hebben wij het
recht de overeenkomst te ontbinden door zulks in een schriftelijke verklaring aàn de
opdrachtgever kenbaar te maken, zulks onverminderd onze rechten op
schadevergoeding. Voorts hebben wij alsdan het recht om de door ons geleverde
goederen middels een tot de opdrachtgever gerichte schriftelijke verklaring terug te
vorderen, onverminderd, wederom, onze rechten op schadevergoeding.
2. In gevallen dat:
A. de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand
overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel indien beslag
op zijn gehele eigendom dan wel op een gedeelte van zijn eigendom wordt
gelegd;
B. de opdrachtgever komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of zijn
goederen onder bewind worden gesteld;
C. er sprake is van staking of overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever of
van een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van het
bedrijf van de opdrachtgever in een op te richten of reeds -bestaande
vennootschap, dan wel indien er sprake is van wijziging in de doelstellingen van
zijn bedrijf;
hebben wij de bevoegdheid om de nakoming van onze verplichtingen geheel of
gedeeltelijk op te schorten tot op het moment dat de opdrachtgever voldoende
zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen heeft gesteld. Indien een
dergelijke zekerheid niet binnen een door ons aan te geven redelijke termijn wordt
gesteld, dan hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden, zulks
onverminderd onze rechten op schadevergoeding.

3. Geringe afwijkingen ten opzichte van getoonde monsters, voorbeelden, afbeeldingen
en dergelijke alsmede geringe afwijkingen ten opzichte van opgegeven afmetingen,
kleuren, verwerkingsvormen of materialen, zonder vermindering van kwaliteit, zijn geen
aanleiding tot ontbinding door de opdrachtgever van de overeenkomst.
XVIII

Toepasselijk recht.
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en op de uitvoering daarvan is uitsluitend
Nederlands Recht van toepassing.

XIX

Geschillen.
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die, welke slechts door een partij als zodanig
worden beschouwd, voortvloeiende uit of op enigerlei wijze verband houdende met
een" opdracht, aanbieding of een overeenkomst waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn, of voortvloeiende uit of op enigerlei wijze verband houdende met de
betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als van
juridische aard, zullen worden beslecht door de volgens de wettelijke bepalingen
bevoegde burgerlijke Rechter.
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde laat onverlet ons recht het geschil te laten
beslechten middels arbitrage of bindend advies. De opdrachtgever is bevoegd
gedurende de termijn van een maand, nadat wij hem schriftelijk hebben·;
medegedeeld dat wij tot beslechting middels bindend advies wensen over te gaan, te
kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de Wet bevoegde Rechter.

