ALGEMENE VOORWAARDEN
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kampa B.V., statutair gevestigd te
Oosterhout, KvK-nummer 2011775, BTW nummer NL 8139.63.382.B01, info@kampabv.nl, tel.
+31(0)162700520, fax +31(0)162700521, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Zeeland-WestBrabant te Breda onder nummer 9/2017.
Artikel 1. DEFINITIES
Voor zover uit deze voorwaarden niet anders blijkt, worden de in deze voorwaarden en in alle aanbiedingen,
offertes, opdrachten, overeenkomsten (hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook) en uitingen van/met
Gebruiker gehanteerde begrippen geacht de betekenis te hebben die daaraan in de Wet- en Regelgeving
wordt gegeven en wordt verstaan onder:
Bedrijfsactiviteiten:

Gebruiker:
Overeenkomst:
Wederpartij:

Wet- en Regelgeving:

de bedrijfsactiviteiten van Gebruiker, bestaande uit, maar niet beperkt tot, de
handel (-bemiddeling) in al dan niet rail-gelieerde machines, technische
benodigdheden en overige producten en het verrichten van al hetgeen daarmee in
de ruimste zin verband houdt.
Kampa B.V.
de tussen Gebruiker en Wederpartij tot stand gekomen overeenkomst.
elke (groep van) natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en) aan wie
Gebruiker een aanbieding doet of een offerte uitbrengt en/of met wie Gebruiker een
overeenkomst aangaat.
enig voorschrift en/of samenstel van voorschriften uitgevaardigd door enig
supranationaal, internationaal, nationaal, provinciaal, gemeentelijk of anderszins, al
dan niet op grond van delegatie of mandaat, met (overheids-)gezag bekleed
orgaan, instelling of gerecht in enige betrokken jurisdictie, onder meer, maar niet
uitsluitend, betrekking hebbend op de Bedrijfsactiviteiten, en, daarenboven, enig
voorschrift en/of samenstel van voorschriften, al dan niet in het kader van
deregulering, uitgevaardigd door enige andere organisatie die betrokken is bij de
Bedrijfsactiviteiten en de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten,
rechtsbetrekkingen en uitingen, hoe ook genaamd, tussen Gebruiker en de Wederpartij alsmede op alle
op grond daarvan door Gebruiker te verrichten werkzaamheden, te verlenen diensten en/of te leveren
goederen. Deze voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing wanneer Gebruiker op grond van
Wet- en Regelgeving buiten Overeenkomst werkzaamheden verricht ten behoeve van, diensten verleent
of goederen levert aan, dan wel optreedt uit hoofde van zaakwaarneming voor de Wederpartij. De
toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt door Gebruiker uitdrukkelijk
uitgesloten. Aanvullingen op en/of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door
Gebruiker schriftelijk aan de Wederpartij zijn bevestigd. Wanneer Gebruiker bij enige Overeenkomst of in
enige situatie buiten Overeenkomst van deze voorwaarden is afgeweken, kan de Wederpartij zich daarop
bij andere overeenkomsten of in andere situaties niet beroepen. Bij onduidelijkheid omtrent de uitleg van
één of meer bepalingen als neergelegd in deze voorwaarden, dient uitleg plaats te vinden naar de
betekenis die Gebruiker in het concrete geval aan de betreffende bepaling geeft.
Artikel 3. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE EN PRIVACY
Gebruiker en de Wederpartij kunnen door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren
en contracteren, maar zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit bij één of ieder
van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder (maar
niet beperkt tot) schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische
communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door
programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische
communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het
telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens
voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. De data-uittreksels uit de
computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender
verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt de Wet bescherming persoonsgegevens te allen tijde in
acht genomen. Gebruiker en de Wederpartij treffen adequate en passende technische en
organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige
verwerking en/of gebruik. Zowel Gebruiker als de Wederpartij zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder
van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het intreden van voornoemde
risico’s.
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Artikel 4. WET- EN REGELGEVING, TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN FORUMKEUZE
Gebruiker en de Wederpartij voeren de Overeenkomst uit en komen deze na met inachtneming van de
Wet- en Regelgeving. De Wederpartij verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen
die voor Gebruiker voortvloeien uit de Wet- en Regelgeving. Gebruiker sluit iedere aansprakelijkheid uit
voor schade die ontstaat bij de Wederpartij ten gevolge van het voldoen door Gebruiker aan de Wet- en
Regelgeving. De Wederpartij is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Gebruiker lijdt
ten gevolge van het niet voldoen aan de Wet- en Regelgeving door de Wederpartij en is gehouden
Gebruiker te vrijwaren van vorderingen van derden uit dien hoofde. Op alle rechtsbetrekkingen tussen
Gebruiker en de Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het
Weens Koopverdrag (CISG) is nadrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen zullen worden beslecht door de
bevoegde rechter in het arrondissement waarin Gebruiker gevestigd is. Een andere rechter is slechts
bevoegd wanneer bepalingen van dwingend recht deze aanwijzen, dan wel wanneer Gebruiker (alsnog)
kiest voor de bevoegdheid van de volgens de wet bevoegde rechter.
Artikel 5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1. De Gebruiker behoudt de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem
gedane
aanbiedingen,
verstrekte
ontwerpen,
afbeeldingen,
tekeningen,
(proef)modellen,
programmatuur enz.
2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Gebruiker ongeacht of aan de
Wederpartij voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen
zonder uitdrukkelijke toestemming van Gebruiker niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond
worden. Bij overtreding van deze bepaling is de Wederpartij aan Gebruiker een boete verschuldigd van
Euro 50.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
3. De Wederpartij moet de aan haar verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de
door Gebruiker gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is de Wederpartij aan
Gebruiker een boete verschuldigd van Euro 1.250 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op
grond van de wet worden gevorderd.
Artikel 6. ADVIEZEN, ONTWERPEN EN MATERIALEN
1. De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die zij van Gebruiker krijgt als
deze geen directe betrekking hebben op de Overeenkomst.
2. De Wederpartij is verantwoordelijk voor de door of namens haar gemaakte tekeningen en berekeningen
en voor de functionele geschiktheid van door of namens haar voorgeschreven materialen.
3. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van
door of namens de Wederpartij verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.
4. De Wederpartij mag de materialen die Gebruiker wil gebruiken vóórdat deze verwerkt worden voor
eigen rekening (laten) onderzoeken. Als Gebruiker hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van
de Wederpartij.
Artikel 7. AANBIEDING, AANVAARDING, OVEREENKOMST, NAKOMING EN LEVERING
1. Alle door of namens Gebruiker gedane aanbiedingen en uitingen, alsmede de daarin verstrekte
gegevens, zijn altijd geheel vrijblijvend en herroepbaar; ook wanneer deze een tijdsbepaling bevatten.
Gegevens, op welke wijze dan ook verstrekt door of namens Gebruiker, zijn aan wijzigingen onderhevig
en Gebruiker is niet gehouden de Wederpartij hierover individueel te informeren behoudens voor zover
de verplichting hiertoe uit de Wet- en Regelgeving voortvloeit. Alle door of namens Gebruiker vermelde
tijdsbepalingen zijn uitsluitend ten behoeve van Gebruiker gemaakt en zijn nooit te beschouwen als
fatale termijnen.
2. Wanneer de Wederpartij aan de Gebruiker tekeningen en andere gegevens verstrekt, mag Gebruiker
van de juistheid daarvan uitgaan en zijn aanbieding daarop baseren.
3. Door Gebruiker gedane aanbiedingen en/of opgegeven prijzen luiden in Euro’s, gebaseerd op levering af
fabriek (“ex works”, tenzij anders vermeld conform Incoterms 2000) en zijn daarom in voorkomend
geval te vermeerderen met emballage-, vracht- en/of andere leveringskosten en BTW. De door
Gebruiker opgegeven prijzen zijn gebaseerd op valutakoersen en de kosten van materialen, brandstof,
lonen, belastingen en heffingen, invoerrechten en andere prijsbepalende factoren geldend op de dag van
de gedane aanbieding of op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst. Gebruiker is te allen
tijde gerechtigd om de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen; ook na de aanbieding
en/of na de totstandkoming van de Overeenkomst wanneer voor de nakoming en/of levering op grond
van de Overeenkomst enige verhoging in de prijsbepalende factoren als bedoeld in dit lid optreedt en
ook al geschiedt dit ten gevolge van bij de aanbieding of de totstandkoming van de Overeenkomst
voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden. Wanneer deze laatste situatie zich voordoet, zal
Gebruiker deze prijswijziging zo spoedig mogelijk en gespecificeerd ter kennis van de Wederpartij
brengen.
4. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:217 e.v. BW komt een Overeenkomst niet tot stand door de
enkele aanvaarding van een door Gebruiker gedane aanbieding. Een dergelijke aanvaarding geldt
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uitsluitend als een verstrekte order die nog door Gebruiker moet worden aanvaard. Een Overeenkomst
komt pas tot stand wanneer Gebruiker deze schriftelijk, al dan niet via elektronische weg en/of per email, aan de Wederpartij heeft bevestigd dan wel wanneer Gebruiker gedeeltelijk of geheel aan een
verstrekte order uitvoering heeft gegeven.
Als datum van totstandkoming van de Overeenkomst geldt de dag van verzending van de bevestiging
dan wel de dag waarop Gebruiker gedeeltelijk of geheel uitvoering aan de Overeenkomst heeft gegeven.
Reclames tegen een bevestiging dienen, op straffe van verval, binnen drie dagen na dagtekening, en in
elk geval voordat gedeeltelijk of geheel uitvoering aan de Overeenkomst is gegeven, schriftelijk te
worden ingediend bij Gebruiker. Wanneer de Wederpartij een op haar verzoek gedane aanbieding door
de Gebruiker niet aanvaardt, heeft Gebruiker het recht om alle kosten die hij in dit verband heeft
gemaakt bij de Wederpartij in rekening te brengen.
5. Indien werkzaamheden zijn verricht en/of diensten zijn verleend en/of goederen zijn geleverd die niet
zijn vastgelegd in de bevestiging, dan worden aan de hand van aantekeningen in de administratie van
Gebruiker deze werkzaamheden en/of diensten en/of goederen vermoed te zijn verricht en/of verleend
en/of geleverd (i) op grond van een mondelinge order en/of (ii) op grond van enige Wet- en
Regelgeving en/of (iii) onder andere titel zoals zaakwaarneming.
6. De Wederpartij moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die
noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn. In de prijs van het werk zijn niet
begrepen: (i) de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-,
schilder-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk; (ii) de kosten voor aansluiting van gas-,
water, elektriciteit- of andere infrastructurele voorzieningen; (iii) de kosten ter voorkoming of beperking
van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken; (iv) de kosten van afvoer van materialen,
bouwstoffen of afval en (v) reis- en verblijfkosten.
7. De Wederpartij zorgt ervoor dat Gebruiker zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen
tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de
benodigde voorzieningen, zoals: (i) gas, water en elektriciteit; (ii) verwarming; (iii) afsluitbare droge
opslagruimte en (iv) op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen. De
Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of
beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van Gebruiker die zich bevinden op de
plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Wanneer de Wederpartij haar verplichtingen zoals
omschreven in dit lid niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden
ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van Gebruiker dit toelaat.
Daarnaast is de Wederpartij aansprakelijk voor alle daaruit voor Gebruiker voortvloeiende schade.
8. De Wederpartij is aan de Overeenkomst gebonden en is bij niet (volledige) of gewijzigde nakoming
daarvan jegens Gebruiker aansprakelijk voor alle daardoor voor Gebruiker ontstane schade; ook in het
geval Gebruiker berust in de gewijzigde of niet (volledige) nakoming. Een beroep op overmacht van de
zijde van de Wederpartij is uitgesloten.
9. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
b. de door de Wederpartij verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.
10. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het
moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de
prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Als het saldo van
het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Gebruiker bij de eindafrekening 50% van het
verschil van de saldi bij de Wederpartij in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk
dat gevolg is van een verzoek van de Wederpartij.
11. In voorkomende gevallen wordt winstderving geacht ten minste 50% te bedragen van de hoofdsom die
bij ongewijzigde uitvoering / nakoming van de Overeenkomst verschuldigd zou zijn, waarbij Gebruiker
zich het recht voorbehoudt een hoger schadebedrag te vorderen.
12. Een overeengekomen termijn voor nakoming en/of levering door Gebruiker geldt slechts bij benadering
aangezien die termijn mede is gebaseerd op het uitgangspunt dat kan worden gepresteerd zoals
voorzien ten tijde van de aanbieding en/of de totstandkoming van de Overeenkomst en dat ook
eventuele derden, leveranciers van Gebruiker daaronder begrepen, getrouw aan hun verplichtingen
zullen voldoen. Gebruiker is niet aansprakelijk voor afwijking van de overeengekomen termijnen, door
welke oorzaak ook, en de Wederpartij is bij afwijking daarvan niettemin verplicht tot nakoming.
Overschrijding enige termijn door Gebruiker geeft de Wederpartij nooit enig recht op schadevergoeding,
ontbinding of wijziging van de Overeenkomst, noch op niet nakoming van enige uit de Overeenkomst
voortvloeiende verplichting tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Gebruiker. Een eventueel op
overschrijding van de overeengekomen termijn voor nakoming en/of levering door Gebruiker gestelde
boete is niet verschuldigd indien de overschrijding het gevolg is van overmacht. Onverminderd het
bepaalde in dit lid gaat een overeengekomen termijn voor nakoming en/of levering pas in nadat een
verstrekte order schriftelijk door Gebruiker is aanvaard, alle voor de uitvoering van de Overeenkomst
noodzakelijke gegevens schriftelijk en volledig in het bezit van Gebruiker zijn en, indien gedeeltelijke of
gehele vooruitbetaling is bedongen, nadat deze is gedaan.
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13. Iedere Overeenkomst wordt door Gebruiker aangegaan onder de voorwaarde dat de Wederpartij
voldoende kredietwaardig is. Gebruiker is gerechtigd van de Wederpartij te verlangen dat deze naar
genoegen van Gebruiker voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens
Gebruiker. Gebruiker is bevoegd de nakomingen van zijn verbintenissen op te schorten totdat de
verlangde zekerheid is gesteld.
14. Ingeval van levering van goederen wordt de levering geacht plaats te vinden wanneer die goederen het
terrein van Gebruiker, of het terrein van zijn leverancier, verlaten voor verzending en/of transport
aan/naar het door de Wederpartij opgegeven adres. Alle leveringen geschieden op basis van “af
fabriek”, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. De verzending en/of het transport van goederen
geschiedt steeds, ook wanneer levering “franco huis” is overeengekomen, voor rekening en risico van de
Wederpartij; ook dan wanneer door de vervoerder op vrachtbrieven wordt gevorderd dat alle schaden
gedurende het transport voor rekening en risico van afzender zijn. In geval van levering van goederen
staat het Gebruiker vrij om, indien een gedeelte van de goederen voor levering gereed is, dit gedeelte
te leveren dan wel om te wachten tot alle goederen geheel voor levering gereed zijn. Bij gedeeltelijke
levering is de Wederpartij gehouden om de daarop betrekking hebbende facturen met inachtneming van
het bepaalde in deze voorwaarden te voldoen.
15. Niet afgenomen goederen blijven ter beschikking staan van de Wederpartij en worden voor haar
rekening en risico opgeslagen, met dien verstande dat de Gebruiker gebruik mag van maken van de
hem toekomende bevoegdheden op grond van artikel 6:90 BW.
16. Overeengekomen werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer: (i) de Wederpartij het werk heeft
goedgekeurd; (ii) het werk door de Wederpartij in gebruik is genomen; neemt de Wederpartij een deel
van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; (iii) Gebruiker schriftelijk
aan de Wederpartij heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en de Wederpartij niet binnen 5 dagen na
die mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd en/of (iv) de
Wederpartij het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die
binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname van het werk niet in de
weg staan.
Keurt de Wederpartij het werk niet goed dan is zij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk
kenbaar te maken aan Gebruiker en zal zij Gebruiker met inachtneming van een redelijke termijn in de
gelegenheid stellen om alsnog deugdelijk na te komen. De bepalingen van dit artikellid zijn daarop
opnieuw van toepassing.
17. De Wederpartij is niet gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van enige Overeenkomst
aan derden over te dragen en doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst op
grond van artikel 6:265 BW of andere wettelijke bepalingen.
Artikel 8. OVERMACHT, OPSCHORTING, RISICO, AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN
1. Indien en zo lang Gebruiker zijn verbintenissen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk
kan nakomen ten gevolge van een omstandigheid als bedoeld in artikel 5 lid 3 van deze voorwaarden of
ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW worden die verbintenissen opgeschort totdat
Gebruiker alsnog in staat is om deze na te komen. In het geval van overmacht heeft Gebruiker het recht
om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang te ontbinden middels een
daartoe strekkende schriftelijke verklaring zonder dat de Wederpartij op enige schadevergoeding
aanspraak kan maken. Wanneer de Overeenkomst op deze wijze eindigt heeft Gebruiker recht op
betaling voor verrichte werkzaamheden, verleende diensten en/of geleverde goederen voor zover deze
zijn verricht, verleend en/of geleverd. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid, van de wil
of doen of nalaten van Gebruiker onafhankelijk, ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de
Overeenkomst reeds te voorzien, ten gevolge waarvan de nakoming en/of tijdige uitvoering van de
Overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid door de Wederpartij niet meer kan worden verlangd en
waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, wordt begrepen: oorlog en -dreiging, revolutie,
terrorisme,
oproer,
staking,
werkliedenuitsluiting,
transportmoeilijkheden,
meteorologische
omstandigheden, brand en/of storing in het bedrijf van Gebruiker of in dat van één of meer van haar
leveranciers en/of co-makers, vertraagde levering van grond- en hulpstoffen, onderdelen en overige
materialen, storingen in radio- en/of internetverbindingen en/of in andere communicatiemiddelen,
overstroming, storm, windhoos, hagel, regen, mist, vorst, sneeuwval, ijzel, rook, verkeersstoring,
onderbreking of foutieve levering van energie en/of drinkwater, maatregelen van (inter-)nationale
(overheids-)organisaties.
2. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan personen en/of goederen van Gebruiker en/of
derden die door handelen of nalaten van de Wederpartij zelf, van haar werknemers of van de door haar
ingeschakelde hulppersonen ontstaat, of die op grond van de Wet- en Regelgeving voor haar risico
komt, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen brand- en waterschade, bedrijfsschade,
milieuschade, diefstal en verduistering. Indien gebruiker bij de Overeenkomst heeft bedongen dat de
aan de Wederpartij te leveren goederen binnen een door Gebruiker te stellen termijn naar het
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3.

4.

5.

buitenland moeten worden uitgevoerd en deze verplichting naar het oordeel van de Nederlandse
overheid niet of niet-tijdig is nagekomen, is de Wederpartij om op eerste verzoek van Gebruiker aan
Gebruiker te vergoeden alle belastingen, rechten, boeten, renten en kosten die de Nederlandse
overheid van Gebruiker heeft gevorderd en/of zal vorderen, een en ander ook in het geval de
Wederpartij van oordeel is dat de vordering van de Nederlandse overheid ten onrechte is.
De Wederpartij dient tegen aansprakelijkheid als bedoeld in dit lid verzekerd te zijn en Gebruiker is
gerechtigd afschrift van de polis te verlangen ten bewijze hiervan.
Alle schade aan personen en/of goederen van de Wederpartij die op het terrein van Gebruiker of zijn
leverancier wordt geleden, is voor eigen rekening en risico van de Wederpartij tenzij sprake is van opzet
of grove schuld van Gebruiker. Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat doordat
het terrein, een gedeelte daarvan of een opstal daarop naar zijn oordeel of het oordeel van enige andere
instantie tijdelijk niet ter beschikking kan worden gesteld.
Wanneer Gebruiker is uitgegaan van door of namens een Wederpartij verstrekte onvolkomen en/of
onjuiste gegevens en/of wanneer de Wederpartij is Gebruiker niet aansprakelijk voor enige schade.
Wanneer Gebruiker op enig moment aansprakelijk blijkt, is die aansprakelijkheid beperkt tot de
rechtstreeks geleden, directe, schade en zal deze zich nimmer uitstrekken over enige gevolgschade,
gemiste besparingen, gederfde winst, bedrijfsschade of enige andere indirecte schade onder welke titel
dan ook. Gebruiker is evenmin aansprakelijk voor opzichtschade waaronder onder andere wordt
verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van werkzaamheden van overeengekomen
werkzaamheden wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in
de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt, noch voor schade die is veroorzaakt door opzet of
bewuste roekeloosheid van hulppersonen. Gebruiker aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid indien en
voor zover aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt en dus tot maximaal het bedrag van de
door de verzekeraar gedane uitkering. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in alle gevallen beperkt tot
ten hoogste de factuurwaarde van dat gedeelte van de Overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid
voortvloeit.
De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding uit welke
hoofde ook, die uit productaansprakelijkheid daaronder begrepen, en is jegens Gebruiker aansprakelijk
voor alle daaruit voortvloeiende kosten.

Artikel 9. BETALING EN VERZUIM
1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van Gebruiker of op een door Gebruiker aangewezen
bankrekening en dient te geschieden:
a. in geval van balieverkoop: à contant;
b. in geval van overeengekomen termijnbetaling:
- 40% bij opdracht;
- 50% na aanvoer materiaal;
- 10% bij (op-)levering.
c. in alle overige gevallen binnen 30 dagen na factuurdatum.
2. Betaling door of vanwege de Wederpartij van de aan Gebruiker verschuldigde bedragen dient steeds,
zonder dat de Wederpartij recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, tijdig binnen de
overeengekomen en/of op de factuur vermelde betalingstermijn te geschieden. Wanneer de Wederpartij
niet tijdig heeft betaald, is zij van rechtswege in verzuim en is Gebruiker gerechtigd om vanaf de
vervaldag van de factuur de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a tot en met 6:120 BW
in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand steeds wordt gerekend als een volle
maand. Verder komen alle door Gebruiker gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor
rekening van de Wederpartij waarbij de buitengerechtelijke kosten worden berekend conform de Staffel
Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).
3. Wanneer de Wederpartij in verzuim is en/of beslag is gelegd op haar goederen en/of zij verkeert in
enige situatie dat zij het vrije beheer over haar vermogen heeft verloren, heeft Gebruiker het recht om
de Overeenkomst gedeeltelijk of geheel te ontbinden middels een daartoe strekkende schriftelijke
verklaring en het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten en/of te levering van
goederen te staken zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd het recht
van Gebruiker op schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming van de Wederpartij en het recht
om de Overeenkomst om te zetten in een overeenkomst tot vervangende schadevergoeding.
Artikel 10. RECLAME
1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten en/of geleverde
goederen respectievelijk facturen ter zake dienen direct na verrichting en/of verlening en/of levering
respectievelijk direct na ontvangst van de factuur ter zake waarover wordt gereclameerd, dan wel
binnen 5 dagen na ontdekking van enig gebrek of onjuistheid indien de Wederpartij aantoont dat hij het
gebrek of de onjuistheid redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken, schriftelijk gemotiveerd aan
Gebruiker kenbaar te worden gemaakt op straffe van verval van alle rechten welke de Wederpartij in
verband hiermede had kunnen doen gelden.
2. Een reclame als in het eerste lid van dit artikel bedoeld ontslaat de Wederpartij niet van haar
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betalingsverplichting en schort deze ook niet op. De verplichtingen van Gebruiker in geval van een
tijdige en terechte reclame zijn beperkt tot, naar zijn keuze en inzicht, gedeeltelijke of gehele
creditering dan wel alsnog deugdelijke nakoming.

Artikel 11. GARANTIE
1. Gebruiker staat voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de
overeengekomen prestatie. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat
Gebruiker gedurende deze periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en de
gebruikte materialen, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde constructie of de
gebruikte materialen niet deugdelijk zijn, zal Gebruiker deze herstellen of vervangen. De delen die bij
Gebruiker hersteld of door Gebruiker vervangen worden, moeten franco aan Gebruiker worden
toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten
komen voor rekening van de Wederpartij.
2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit het bewerken van door de Wederpartij aangeleverde
materialen dan staat Gebruiker gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van
de uitgevoerde bewerking. Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal Gebruiker de
keuze maken of hij (i) de bewerking opnieuw uitvoert, in welk geval de Wederpartij voor eigen rekening
nieuw materiaal moet aanleveren, of (ii) het gebrek herstelt, in welk geval de Wederpartij het
materiaal franco aan Gebruiker moet (terug-) zenden dan wel (iii) de Wederpartij crediteert voor een
evenredig deel van de factuur.
3. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat Gebruiker gedurende de in lid
1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Als blijkt dat de levering niet
deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan de Gebruiker worden teruggezonden. Daarna zal
Gebruiker de keuze maken of hij (i) de zaak herstelt of (ii) de zaak vervangt dan wel (iii) de Wederpartij
crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
4. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak
dan staat de Gebruiker gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de
installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal
Gebruiker dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de
Wederpartij.
5. Voor die onderdelen waarvoor de Gebruiker en de Wederpartij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als de Wederpartij gelegenheid heeft gehad kennis te nemen
van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.
6. De Wederpartij moet Gebruiker in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te
herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.
7. De Wederpartij kan alleen een beroep doen op garantie nadat zij aan al haar verplichtingen ten opzichte
van Gebruiker heeft voldaan.
8. Geen garantie wordt gegeven in geval van normale slijtage; onoordeelkundig gebruik; niet of onjuist
uitgevoerd onderhoud, installatie, montage, wijziging of reparatie door de Wederpartij of door derden;
voor geleverde goederen die niet nieuw waren op het moment van levering.
Artikel 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN -OVERGANG
1. Alle goederen blijven eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij aan al haar verplichtingen uit
hoofde van de Overeenkomst en/of daarmee samenhangende verbintenissen jegens Gebruiker heeft
voldaan.
2. Tot laatst bedoeld moment wordt de Wederpartij geacht de goederen in bruikleen te hebben en mag zij
daarom, onder andere, de goederen niet vermengen, verwerken, vervormen, doen natrekken,
bezwaren, verkopen of leveren. Wanneer niettemin het eigendomsvoorbehoud van Gebruiker illusoir
wordt ten gevolgen van vermenging, vervorming of natrekking, is de Wederpartij gehouden om op de
daaruit gevormde goederen een pandrecht ten behoeve van de Gebruiker te vestigen.
3. Tot dat moment doet de Wederpartij nadrukkelijk afstand van haar recht om zich na aflevering van
goederen die zich daartoe lenen op zaakvorming, vermenging of andere wijzen van
eigendomsverkrijging te beroepen en wordt zij geacht de goederen om niet uitsluitend voor Gebruiker te
houden zodat Gebruiker behalve eigenaar middels de Wederpartij tevens de bezitter van de goederen
blijft.
4. In geval van niet (tijdige) of gebrekkige nakoming door de Wederpartij is Gebruiker gerechtigd de door
hem geleverde goederen zonder enige ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter tot zich
te nemen.
Artikel 13. VERVALTERMIJN
Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Wederpartij uit welke hoofde ook jegens Gebruiker
vervallen in ieder geval na 12 maanden na het moment waarop de Wederpartij bekend werd of
redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
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