VERLICHTING VOOR DE OPENBARE RUIMTE

ALGEMENE VOORWAARDEN
van HOFLUX gevestigd te Hedel, gemeente Maasdriel.

Artikel 1

Definities

1.1

Onder “leverancier” wordt in deze voorwaarden verstaan: HOFLUX.

1.2

Onder “afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan:
de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die zich in verband met de koop van goederen, het leveren van
diensten dan wel het verrichten van enige andere prestatie jegens leverancier heeft verbonden of te dien einde
met leverancier in onderhandeling is.

1.3

Onder “partijen” wordt in deze voorwaarden verstaan: leverancier en afnemer.

Artikel 2

Algemeen

2.1

Alle aanbiedingen, verkopen, leveringen en diensten, te sluiten overeenkomsten en te
verrichten meerwerk geschieden uitsluitend onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden.

2.2

Bekendmaking van deze voorwaarden kan onder meer geschieden door vermelding op
briefpapier, offerte, prijscourant, orderbevestiging of factuur.

2.3

Bijzondere bedingen die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts
bindend indien schriftelijk overeengekomen en gelden slechts per geval.

2.4

De toepasselijkheid van door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5

Ingeval deze voorwaarden ook worden opgemaakt in een andere taal dan de
Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

2.6

Ingeval op enige bepaling in deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, om wat
voor reden dan ook, wordt aan deze bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige
betekenis toegekend, en wel zodanig, dat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De overige bepalingen
van deze algemene voorwaarden blijven alsdan onverminderd van kracht.

Artikel 3

Aanbiedingen, monsters en modellen

3.1

Alle aanbiedingen van leverancier, zowel afzonderlijk als in prijslijsten gedaan, mondeling
en/of schriftelijk zijn geheel vrijblijvend.

3.2

Indien de aanbieding van leverancier niet binnen 30 dagen door een opdracht wordt
gevolgd, dient, zo leverancier dit verlangt, de offerte met alle daarbij behorende tekeningen, ontwerpen,
berekeningen e.d. binnen 8 dagen na daartoe gedaan verzoek franco aan leverancier te worden geretourneerd.

3.3

Alle aanbiedingen van leverancier worden mede gebaseerd op de door of namens
afnemer verstrekte gegevens, materialen en bescheiden van de juistheid en volledigheid waarvan wordt
uitgegaan. Afnemer staat voor de juistheid en volledigheid in.

3.4

Alle bij een aanbieding door leverancier verstrekte informatie en/of specificaties inzake
hoeveelheden, maten, gewichten, inhoud e.d. gelden steeds bij benadering en zijn voor leverancier slechts
bindend, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk door leverancier is bevestigd.

3.5

Het in artikel 3.4 bepaalde geldt ook voor getoonde c.q. verstrekte monsters, modellen of
voorbeelden. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken,
tenzij leverancier uitdrukkelijk schriftelijk aan afnemer meedeelt dat de levering conform het monster, model of
voorbeeld zal plaatsvinden. Gezien de aard van de te leveren zaken geldt bij levering volgens monster, model of
voorbeeld, een en ander slechts tot vaststelling van de doorsnee kwaliteit en doorsnee kleur. Afwijkingen in kleur
of structuur, alsook het zich voordoen van zogenaamde ‘natuurlijke effecten’ zijn gelet op de aard acceptabel en

vormen derhalve geen gebrek en/of een tekortkoming. Geringe afwijkingen van opgegeven modellen, gewichten
en/of andere afwijkingen waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en/of esthetische
uitvoering, geven afnemer geen recht de overeenkomst te ontbinden, op te schorten of op andere wijze niet aan
haar verplichtingen te voldoen. Bij maten wordt een tolerantie aangehouden in de lengte, breedte en hoogte van
de door de producent van het materiaal opgegeven toleranties dan wel een door de leverancier en zijn afnemer
nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen EU-norm, voor een specifieke materiaalgroep.
3.6.

Beide partijen zullen alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere
partijen ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden, behoudens indien en voor zover in een
wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak anders is bepaald, een en ander op straffe van
schadevergoeding.

Artikel 4

Overeenkomsten

4.1

Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment dat leverancier een
opdracht van afnemer schriftelijk bevestigt c.q. op het moment dat leverancier een begin maakt met de uitvoering
van de opdracht. De door de leverancier naar aanleiding van de opdracht van de afnemer gezonden schriftelijke
bevestiging dient binnen 10 dagen aan de leverancier te worden geretourneerd, voor akkoord ondertekend door
een daartoe bevoegd persoon en voorzien van de firmastempel. Indien binnen 10 dagen na dagtekening van die
schriftelijke bevestiging geen getekende kopie retour is ontvangen, wordt afnemer geacht met de bevestiging
alsmede met de onderhavige algemene voorwaarden van leverancier akkoord te zijn.

4.2

Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden leverancier
slechts, indien hij deze schriftelijk heeft bevestigd.

4.3

Afspraken met ondergeschikte personeelsleden dan wel vertegenwoordigers of andere
tussenpersonen van leverancier binden leverancier niet voor zover deze afspraken niet schriftelijk door hem zijn
bevestigd.

4.4

Indien leverancier met twee of meer personen c.q. rechtspersonen een overeenkomst
sluit, is ieder dezer (rechts)-personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen,
die voor hen uit die overeenkomst voortvloeien.

4.5

Leverancier behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor derden in te schakelen bij de
uitvoering van de met afnemer gesloten overeenkomst.

Artikel 5

Intellectuele en industriële eigendom

5.1

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt leverancier alle rechten van
intellectuele of industriële eigendom met betrekking tot de door hem verkochte/geleverde producten, ontwerpen,
tekeningen, monsters, modellen etc.

5.2

Alle afbeeldingen, documentatie, tekeningen, folders enz. blijven eigendom van
leverancier en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd, op enigerlei wijze
aan derden worden getoond of op andere wijze worden gebruikt of ten gelde worden gemaakt, ongeacht of
afnemer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Afnemer is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan
leverancier te retourneren.

5.3

In geval van overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt afnemer een boete van
EUR 1.000,— voor iedere overtreding respectievelijk voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder
begrepen, onverminderd de overige rechten die leverancier geldend kan maken.

5.4

Ingeval leverancier gebruik maakt van door afnemer verstrekte ontwerpen, schetsen,
tekeningen, e.d. vrijwaart afnemer leverancier tegen alle aanspraken in verband met eventueel daarop
rustende intellectuele en industriële eigendomsrechten.
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Artikel 6

Prijzen

6.1

De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het
moment van de aanbieding. Leverancier behoudt zich het recht voor alle na dato van de aanbieding of
orderbevestiging opgekomen wijzigingen in die kostprijsbepalende factoren waarop hij in redelijkheid geen
invloed kan uitoefenen, zoals verhoging van materiaalprijzen, vracht- en vervoerstarieven, sociale lasten,
douane-, in- of uitvoerrechten en omzetbelasting, aan afnemer door te berekenen.

6.2

Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor
rekening van de afnemer en komen bovenop de overeengekomen hoofdsom.

6.3

De prijzen gelden voor levering af fabriek/magazijn/loods en zijn exclusief BTW.
Eventuele transportkosten zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.4

Kortingen en provisies worden niet gegeven, tenzij zulks schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 7

Betaling

7.1

Voor elke overeenkomst geldt de algemene conditie: betaling netto contant. Ingeval een
factuur toegezonden wordt, is de betalingstermijn maximaal 30 dagen na datum factuur. Afwijkende
betalingsafspraken gelden uitsluitend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

7.2

Alle betalingen dienen te geschieden ten kantore van leverancier of op een door
leverancier aan te wijzen rekening, zonder opschorting of verrekening, uit welken hoofde dan ook. Betaling
anders dan in geld is toegestaan, indien afnemer hierom verzoekt en leverancier hier uitdrukkelijk schriftelijk mee
akkoord gaat.

7.3

Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn
uitgedrukt.

7.4

Betalingen van afnemer strekken steeds primair tot voldoening van de door hem
verschuldigde vertragingsrente, vervolgens op (buiten)gerechtelijke kosten en worden daarna pas in mindering
gebracht op de oudste openstaande vordering, zelfs al deelt afnemer mede dat de betaling betrekking heeft op
een latere vordering.

7.5

Afnemer is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het verstrijken van de
betalingstermijn.

7.6

Gedurende de periode van zijn verzuim is afnemer over de openstaande vorderingen een
vertragingsrente van 1,5% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd. Telkens na afloop van een jaar
wordt het bedrag waarover de vertragingsrente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar
verschuldigde rente.

7.7

Bij buitengerechtelijke invordering is afnemer, naast de hoofdsom en de vertragingsrente,
incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste

7.8

- 15% over de eerste

EUR

- 10% over het meerdere tot

EUR

3000,-

- 8% over het meerdere tot

EUR 15.000,-

- 5% over het meerdere tot

EUR 60.000,-

- 3% over het meerdere boven

EUR 60.000,-.

(met een minimum van EUR 100,—)

6000,-

Bij gerechtelijke invordering, faillissementsaanvragen daaronder begrepen, blijft afnemer
de vertragingsrente en de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

7.9

Indien afnemer met enige betaling in verzuim is, is leverancier gerechtigd zijn prestaties
op te schorten, terwijl hij eveneens het recht heeft om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst
ontbonden te verklaren. In dat laatste geval is afnemer verplicht om leverancier 25% van de nog niet vervallen
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termijnen en/of nog niet verschuldigde bedragen te betalen als vergoeding van de gemaakte verkoopkosten en
de winstderving. Bovendien is afnemer gehouden alle andere kosten, door leverancier gemaakt ter voorbereiding
op de door hem te leveren prestaties, alsmede alle overige door leverancier geleden schade te vergoeden.
7.10

Wanneer afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen dan wel wanneer
leverancier redenen heeft om te twijfelen aan de stipte nakoming door afnemer van diens verplichtingen, zijn alle
vorderingen van leverancier direct opeisbaar en is leverancier gerechtigd haar verplichtingen op te schorten
totdat afnemer voldoende zekerheid heeft gesteld. Alle vorderingen van leverancier zijn eveneens opeisbaar in
geval van zodra afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surcéance van betaling aanvraagt, een
aanvraag tot zijn ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, beslag op (een deel van) zijn goederen wordt
gelegd, alsmede indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer
en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer afnemer - indien
deze is een vennootschap onder firma of besloten vennootschap - in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.

Artikel 8

Aanbetaling en zekerheidsstelling

8.1

Leverancier is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst, alsmede voorafgaand
aan of tijdens de uitvoering van de opdracht, een aanbetaling dan wel betaling vooraf te verlangen.

8.2

Leverancier is steeds gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of nakoming van
de overeenkomst voort te gaan, van afnemer te verlangen dat hij voldoende zekerheid stelt voor het nakomen
van zijn betalingsverplichtingen. Afnemer verplicht zich de verlangde zekerheid binnen acht dagen te stellen.

Artikel 9

Eigendomsvoorbehoud

9.1

Leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan afnemer afgeleverde
zaken tot het moment van volledige voldoening van al hetgeen leverancier van afnemer ten aanzien van deze
afgeleverde zaken te vorderen heeft. Indien leverancier in het kader van deze verkoopovereenkomsten voor
rekening en voor risico van afnemer werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd
totdat afnemer ook deze vorderingen van leverancier geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden
eigendom voor de vorderingen die leverancier tegen afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van
afnemer in een of meer van zijn verplichtingen jegens leverancier. Zolang de eigendom van de afgeleverde
zaken niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet buiten zijn feitelijke macht brengen,
vervreemden en/of met enig recht verzwaren, behoudens het bepaalde in artikel 9.3. Op afgeleverde zaken die
door betaling in eigendom van de afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van leverancier bevinden,
behoudt leverancier zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot
meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in art. 3:92 lid 2 BW genoemde, die leverancier dan uit
welken hoofde dan ook nog tegen afnemer mocht hebben.

9.2

Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige
zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van leverancier te bewaren. Afnemer is verplicht de zaken voor de
duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te
verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan leverancier op eerste aanzegging ter inzage te geven.
Alle aanspraken van afnemer op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen,
zodra leverancier te kennen geeft dit te wensen, door afnemer aan hem worden verpand op de wijze,
aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van leverancier tegen afnemer.
Indien afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier tekortschiet of leverancier
goede grond geeft te vrezen dat hij in de verplichtingen zal tekortschieten, is leverancier gerechtigd de onder
eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Ter zake dit laatste geeft afnemer reeds nu en
onvoorwaardelijk een niet herroepbare toestemming aan leverancier of door deze aan te wijzen derde om al die
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plaatsen te betreden waar de eigendommen van leverancier zich bevinden en die zaken mee terug te nemen.
Na terugneming zal afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan
de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
9.3

Het is afnemer toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het
kader van de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij
verkoop op krediet is afnemer verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet
van het bepaalde van dit artikel. Afnemer verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan
derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier. Afnemer
verbindt zich verder, bedoelde vorderingen, zodra leverancier de wens daartoe te kennen geeft, aan hem te
verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3:239 BW tot meerdere zekerheid van zijn vorderingen uit welken
hoofde dan ook tegen afnemer.

Artikel 10

Retentierecht en pandrecht

10.1

Leverancier is, tot het moment dat afnemer al zijn betalingsverplichtingen jegens hem
integraal is nagekomen, jegens een ieder gerechtigd om voor rekening en risico van afnemer zaken,
documenten en gelden terug te houden.

10.2

Alle zaken, documenten en gelden die leverancier uit welke hoofde dan ook onder zich
heeft of zal krijgen, strekken hem tot onderpand van alle vorderingen die hij ten laste van afnemer heeft of zal
krijgen.

10.3

Leverancier kan de hem in lid 1 en 2 toegekende rechten eveneens uitoefenen voor
hetgeen afnemer nog verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten.

10.4

Bij niet-voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het onderpand op de bij
de wet bepaalde wijze of - indien daaromtrent overeenstemming bestaat - onderhands.

Artikel 11

Levertijd, levering

11.1

De door leverancier opgegeven (af)levertijden nemen een aanvang zodra leverancier
door afnemer in het bezit is gesteld van alle voor de levering benodigde gegevens, gelden steeds bij benadering
en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen. Overschrijding van deze (af)levertijd geeft afnemer
geen recht op schadevergoeding, opschorting van zijn verplichtingen dan wel ontbinding van de overeenkomst.

11.2

De door leverancier verkochte zaken worden (af)geleverd vanaf de fabrieken en/of
magazijnen en/of loodsen waarin deze zich bij het aangaan van de overeenkomst bevinden. Het risico gaat over
op afnemer zodra de zaken de bedrijfs- c.q. opslagruimte hebben verlaten of zodra de zaken ten behoeve van
afnemer zijn afgezonderd en bericht is gedaan of gestuurd dat het gekochte voor aflevering gereed is. Het
transportrisico is voor afnemer.

11.3

Leverancier is bevoegd, doch nimmer verplicht, de verkochte zaken c.q. de
overeengekomen diensten in gedeelten te leveren c.q. te verrichten en elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

11.4

Het recht op levering dat voor afnemer uit een overeenkomst voortvloeit, is niet
overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van leverancier.

11.5

Afnemer is verplicht om de gekochte zaken binnen 48 uur nadat deze te zijner
beschikking zijn gesteld, af te nemen. Na het verstrijken van deze termijn heeft leverancier, onverminderd zijn
bevoegdheid om nakoming te vorderen, het recht de order te annuleren, in welk geval afnemer zich verplicht om
leverancier 25% van de overeengekomen verkoopprijs te betalen als vergoeding voor de gemaakte
verkoopkosten en de winstderving. Afnemer is bovendien gehouden alle overige kosten van leverancier,
gemaakt ter voorbereiding van de levering, alsmede alle overige door leverancier geleden schade, opslagkosten
daaronder begrepen, te vergoeden.
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11.6

Afnemer is verplicht tijdig bij of voor het sluiten van de overeenkomst leverancier
afdoende en schriftelijk in te lichten betreffende alle omstandigheden welke van belang kunnen zijn voor de
uitvoering van de door leverancier te verrichten werkzaamheden, bij gebreke waarvan iedere eventueel
verstrekte garantie vervalt onverminderd de aansprakelijkheid van afnemer voor de gevolgen van zijn verzuim.
Ingeval door leverancier bij aanvang of tijdens de door haar te verrichten werkzaamheden blijkt dat afnemer haar
verplichtingen niet althans niet behoorlijk is nagekomen, daarbij in het bijzonder begrepen de verplichting van
afnemer voor de benodigde bouwkundige en of installatieve voorzieningen en juiste maatvoeringen zorg te
dragen, is leverancier te allen tijde gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten c.q. te beëindigen.

Artikel 12

Emballage

12.1

Emballage wordt door leverancier tegen kostprijs in rekening gebracht en niet
teruggenomen.

12.2

Eventuele “leenemballage” dient door afnemer binnen 14 dagen na de leveringsdatum
schoongemaakt en in onbeschadigde staat wederom in het bezit van leverancier te worden gesteld. Blijft
afnemer hiermee in gebreke, dan is hij aan leverancier de kosten verschuldigd die verbonden zijn aan reiniging
respectievelijk herstel respectievelijk vervanging van de leenemballage.

Artikel 13

Reclame

13.1

Afnemer dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele
afwijkingen van het overeengekomen. Kleine afwijkingen die niet wezenlijk afbreuk doen aan het gebruik of het
nut van het geleverde, zoals kleurverschillen (die eigen zijn aan het materiaal van de natuurlijke producten) en
geringe beschadigingen, gelden niet als tekortkomingen. Eventuele reclames moeten schriftelijk bij leverancier
worden ingediend en binnen 8 dagen na de leverings- c.q. verrichtingsdatum door leverancier zijn ontvangen.
Reclames die later worden ontvangen,zullen als garantieclaims worden behandeld (artikel 14) en kunnen
derhalve niet inhouden dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt. Eventuele
rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk 1 jaar na tijdige reclame aanhangig te zijn gemaakt.

13.2

Reclames schorten de betalingsverplichtingen van afnemer niet op. Reclames die
worden ingediend terwijl afnemer in verzuim is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, zullen niet in
behandeling worden genomen.

13.3

Indien de reclame van afnemer, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond is, zal
leverancier na overleg met afnemer zorg dragen voor het herleveren van een product van hetzelfde soort dan
wel de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Gehele c.q. gedeeltelijke ontbinding van de
overeenkomst door afnemer is slecht mogelijk met goedkeuring van leverancier. Afnemer kan geen aanspraak
maken op schadevergoeding.

13.4

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier mag het geleverde niet
worden geretourneerd. Evenals verzendingen aan afnemer geschieden retourzendingen aan leverancier voor
rekening en risico van afnemer. Slaat leverancier de geretourneerde zaken op of trekt hij zich die zaken op
andere wijze aan, dan geschiedt dat voor rekening en risico van afnemer. Uit deze maatregelen kan nooit een
goedkeuring of aanvaarding van de retournering worden afgeleid.

Artikel 14

Garantie

14.1

Leverancier staat in voor de deugdelijkheid van de door hem geleverde zaken die hij zelf
heeft geproduceerd. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in deze zaken tengevolge van ontwerp-,
fabricage- of materiaalfouten, dan zal leverancier deze gebreken herstellen, doen herstellen, de voor herstel
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benodigde onderdelen beschikbaar stellen of de desbetreffende zaak in zijn geheel vervangen, alles ter keuze
van leverancier. Deze garantie verplichting heeft geen betrekking op reeds verwerkte zaken/materialen en geldt
gedurende drie maanden vanaf de datum van aflevering. Na deze periode van drie maanden eindigt iedere
garantie, ook die op tijdens de hier bedoelde periode verrichte reparaties.
14.2

Ten aanzien van zaken die door derden zijn geproduceerd, neemt leverancier geen
zelfstandige garantieverplichting op zich. Voor zover op de hier bedoelde zaken een fabrieksgarantie rust, zal
leverancier afnemer behulpzaam zijn bij het geldend maken van zijn rechten onder de garantie.

14.3

Zowel de verzending van de voor garantie in aanmerking komende zaak aan leverancier
als de verzending van de gerepareerde zaak aan afnemer geschiedt voor rekening en risico van afnemer.

14.4

Zaken of onderdelen daarvan die ingevolge het bepaalde in dit artikel worden vervangen,
mag leverancier zonder vergoeding tot zich nemen en worden eigendom van leverancier.

14.5

Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die een gevolg zijn van:
- de niet-inachtneming van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften;
- ander dan het voorziene normale gebruik;
- plaatsing/montage/installatie/reparatie door afnemer of derden;
- materialen of zaken die door afnemer zijn aanbevolen, voorgeschreven of verstrekt.

14.6

Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige contractuele
verplichting tegenover leverancier of aan enige op afnemer rustende verplichting uit hoofde van de onderhavige
algemene voorwaarden, is leverancier niet gehouden tot (het behulpzaam zijn bij het geldend maken van de
rechten onder) enige garantie, hoe ook genaamd.

Artikel 15

Aansprakelijkheid

15.1

De aansprakelijkheid van leverancier is beperkt:
- tot de nakoming van de in artikel 14 omschreven garantieverplichting;
- tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van (het gedeelte van) de leverantie
die de aanspraak/vordering van afnemer en/of derden tot gevolg heeft gehad.

15.2

Behoudens opzet of grove schuld en behoudens het in lid 1 bepaalde is leverancier niet
aansprakelijk voor bedrijfsschade, zaakschade, persoonsschade of welke andere schade dan ook, die voor de
afnemer en/of derden mocht ontstaan, daaronder begrepen schade die ontstaat doordat de verkochte/geleverde
zaken niet voldoen aan wettelijke of anderszins van overheidswege gestelde of te stellen eisen aan het gebruik
van deze zaken.

15.3

Onverminderd hetgeen in de vorige leden is bepaald, is leverancier voor producten die hij
van derden heeft betrokken, niet verder aansprakelijk dan deze derden jegens leverancier.

15.4

Werknemers van leverancier kunnen zich beroepen op het in dit artikel bepaalde, als
waren zij zelf partij bij de overeenkomst tussen leverancier en afnemer.

Artikel 16

Vrijwaring

16.1

Afnemer dient leverancier volledig te vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die
jegens derden op leverancier zou kunnen rusten met betrekking tot door leverancier geleverde zaken of verrichte
diensten.

16.2

Afnemer dient leverancier eveneens volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken
van derden met betrekking tot zaken die leverancier onder zich heeft in verband met de uitvoering van de
overeenkomst.

Artikel 17
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17.1

Onder overmacht (“niet-toerekenbare niet-nakoming”) wordt ten deze verstaan, naast
hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q.
onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door afnemer niet meer
van leverancier kan worden verlangd.

17.2

Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim
van het personeel van (de leveranciers van) leverancier, diefstal of vernieling van bedrijfsmiddelen c.q. gegevens, transportmoeilijkheden, epidemieën, brand, oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke
mobilisatie, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, heffingen, invoerrechten en
contingenteringen, bedrijfsstoringen bij leverancier c.q. bij zijn leveranciers, stormschade en/of andere door
natuurgeweld veroorzaakte schade, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de
overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, alsmede wanprestatie (“toerekenbare niet-nakoming”) door
de leveranciers van leverancier, waardoor leverancier zijn verplichtingen jegens afnemer niet (meer) kan
nakomen.

17.3

Indien zich een situatie van overmacht voordoet, is uitsluitend leverancier gerechtigd om
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden.

17.4

Leverancier is gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties, die bij de uitvoering van
de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de omstandigheid, welke overmacht oplevert, is
gebleken.

17.5

Leverancier is gerechtigd zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid
die de overmacht oplevert, intreedt nadat zijn prestatie geleverd had moeten zijn.

Artikel 18

Toepasselijk recht en geschillen

18.1

Alle rechtsbetrekkingen tussen partijen zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse
recht.

18.2

De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige
andere bestaande of toekomstige regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking
door partijen kan worden uitgesloten.

18.3

Alle geschillen die direct of indirect tussen partijen mochten ontstaan, worden bij
uitsluiting berecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement te
‘s-Hertogenbosch.

18.4

Artikel 18.3 strekt uitsluitend ten behoeve van leverancier. Wanneer leverancier als
verzoeker/eiser optreedt, is hij niet verplicht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het
arrondissement te ‘s-Hertogenbosch. Als leverancier daar om hem moverende redenen de voorkeur aan geeft,
kan hij de zaak aanhangig maken bij de rechter van de vestigingsplaats van afnemer.
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