Algemene Leverings- en
Betalingsvoorwaarden
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Aerofilm Systems B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven (KvK-nummer: 17053698),
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven d.d. 29-05-2009

Aerofilm Systems B.V. wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid met “opdrachtnemer”; haar wederpartij bij
overeenkomst (ongeacht kwalificatie van de overeenkomst) met “opdrachtgever”. Onder “opdrachtgever” wordt in
deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten,
respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n),
rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

Artikel 1. Toepasselijkheid voorwaarden

1.

2.

3.
4.

5.

De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle van
opdrachtnemer afkomstige aanbiedingen, offertes, aan haar gegeven opdrachten en door haar
gesloten overeenkomsten hoe ook genaamd, alsmede op de uitvoering daarvan, waarbij
opdrachtnemer goederen en/of diensten van welke aard ook aan opdrachtgever levert, ook
indien deze goederen en/of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.
Haar leveringen voert opdrachtnemer slechts uit onder de toepasselijkheid van deze
voorwaarden. Opdrachtnemer stemt niet in met toepasselijkheid van door opdrachtgever
gehanteerde voorwaarden, ook niet indien opdrachtgever daarnaar verwijst c.q. deze toezendt,
tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Afwijkingen en aanvullingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze door
opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
Indien en voor zover één of meer van de bepalingen uit deze voorwaarden nietig of
vernietigbaar zou(den) blijken te zijn laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
De nietige c.q. vernietigbare bepaling zal in overleg tussen partijen worden vervangen door een
bepaling die het doel, de strekking en de betekenis van die eerdere bepaling zo dicht mogelijk
benadert.
Opdrachtnemer kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het
verrichten van rechtshandelingen per e-mail.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1.

2.

3.

4.

Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop volgens haar de opdracht dient te worden uitgevoerd.
Zij heeft de plicht desgevraagd opdrachtgever van tevoren in te lichten over de wijze waarop
aan de uitvoering vorm wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.
Opdrachtnemer is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor een juiste
uitvoering van de haar verstrekte opdracht en na overleg met de opdrachtgever, bij uitvoering
van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen
worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen
welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst en is gehouden alle
medewerking te verlenen.
Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment
dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 5. Prijzen

1.
2.
3.

4.

Alle prijzen luiden en worden geacht te zijn genoteerd in Euro, tenzij anders overeengekomen.
Eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
Alle prijzen zijn gebaseerd op levering af het bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van
opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen.
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en
rechten en exclusief die kosten, die ingevolge de overeenkomst tussen partijen ten laste van de
opdrachtgever komen. De prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, invoerrechten,
belastingen en andere prijsbepalende factoren die gelden ten tijde van het aangaan van de
overeenkomst.
Bij wijziging van één of meer van deze factoren bij een overeenkomst met een looptijd van meer
dan drie maanden is opdrachtnemer gerechtigd ook de aangeboden of overeengekomen prijzen
dienovereenkomstig en met terugwerkende kracht tot het moment van wijziging aan te passen.
Op verzoek van de opdrachtgever zullen de wijzigingen aangetoond worden. Onder de looptijd
van de overeenkomst wordt verstaan de tijd gelegen tussen de datum waarop de opdracht van
de opdrachtgever is ontvangen en de datum dat de werkzaamheden door de opdrachtnemer
worden aangevangen respectievelijk het verkochte afgeleverd wordt. Een zodanige
prijsaanpassing geeft opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6. Annulering
Artikel 2. Aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen
1.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Elke aanbieding of offerte van de zijde van opdrachtnemer, in welke vorm dan ook, is
vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Herroeping door opdrachtnemer kan nog
onverwijld na aanvaarding geschieden.
Offertes zonder een expliciete termijn van aanvaarding zijn geldig gedurende dertig dagen na de
datum van offerte.
Toezending van aanbiedingen, offertes en/of (andere) documentatie verplicht opdrachtnemer
niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door opdrachtnemer zo spoedig
mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen aan de opdrachtgever ter kennis gebracht.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om orders zonder opgaaf van redenen te weigeren,
dan wel onder rembours te leveren.
Alle bij een offerte of aanbieding verstrekte prijslijsten, kostenopgaven, brochures en andere op
goederen en/of diensten van opdrachtnemer betrekking hebbende gegevens, zijn voor
opdrachtnemer slechts dan bindend indien opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk in de
opdrachtbevestiging bevestigt. In alle andere gevallen, d.w.z. indien opdrachtnemer een en
ander slechts vrijblijvend aan marktpartijen c.q. opdrachtgever doet toekomen, kunnen die
marktpartijen c.q. kan opdrachtgever aan die prijslijsten, kostenopgaven e.d. geen enkel recht
jegens opdrachtnemer ontlenen. De diverse opgaven worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan.
Kennelijke verschrijvingen en/of vergissingen kunnen door opdrachtnemer worden hersteld.
Alle bij een offerte of aanbieding of anderszins verstrekte gegevens, informatie, afbeeldingen,
beschrijvingen, afmetingen en dergelijke blijven intellectueel eigendom van opdrachtnemer.
Wie inbreuk maakt op die intellectuele eigendom [auteursrecht] handelt jegens opdrachtnemer
onrechtmatig, ter zake waarvan opdrachtnemer in rechte zal optreden. Opdrachtnemer zal van
de inbreukpleger volledige schadevergoeding kunnen vorderen.
Aan de inhoud van brochures van opdrachtnemer kan geen enkel recht jegens opdrachtnemer
worden ontleend. Daarin opgenomen kleurstellingen, afmetingen en/of beschrijvingen zijn voor
opdrachtnemer niet bindend.

Artikel 3. Overeenkomst

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Opdrachtnemer zendt opdrachtgever terstond na het bereiken van een overeenstemming
omtrent verkoop en levering aan opdrachtgever van haar goederen en/of diensten, een
opdrachtbevestiging, waarin de belangrijkste elementen van de overeenkomst zijn opgenomen.
Behoudens omgaand tegenbericht van opdrachtgever, dient de opdrachtbevestiging tot bewijs
van de bereikte overeenstemming c.q. de tot stand gekomen overeenkomst.
Voor transacties waarvoor naar de aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt
verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven,
behoudens reclame binnen 3 werkdagen na factuurdatum.
Een overeenkomst wordt in ieder geval geacht tot stand te zijn gekomen indien aan de opdracht
c.q. order daadwerkelijk door opdrachtnemer uitvoering wordt gegeven en opdrachtgever niet
omgaand tegen deze uitvoering protesteert.
Mondelinge opdrachten c.q. orders worden uitgevoerd conform de door opdrachtnemer
gemaakte notities en daaraan gegeven interpretatie. Uiteraard is opdrachtgever bevoegd
tegenbewijs te leveren.
Iedere overeenkomst wordt door opdrachtnemer aangegaan onder de opschortende
voorwaarde dat de opdrachtgever – uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer –
voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor bij of na het aangaan van de overeenkomst van
opdrachtgever zekerheid voor de nakoming van zijn betalings- en/of overige verplichtingen te
bedingen alvorens een aanvang te nemen met de uitvoering van de werkzaamheden c.q.
levering van het verkochte.
Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden
verlangd door opdrachtgever, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis aan opdrachtnemer te
worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is
het risico voor de tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van opdrachtgever.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de
opdracht, eventueel een verandering in de prijs aan te brengen.
Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben
dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door opdrachtnemer wordt
overschreden. Voor dergelijke vertragingen is opdrachtnemer niet aansprakelijk.

Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren,
wordt 10% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht,
onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde
winst.

Artikel 7. Transport, levering & risico
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2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

De wijze van transport, verzending en verpakking, e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing
door de opdrachtgever is verstrekt, door de opdrachtnemer als goed koopman bepaald.
Eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever inzake het transport/de verzending, worden
slechts uitgevoerd indien de opdrachtgever heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te
zullen dragen.
Bij koop vindt levering plaats af fabriek. "ex works" conform Incoterms 2000; het risico van de
zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan
opdrachtgever.
Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer
overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden,
transport en lossen rust ook in dit geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze
risico’s verzekeren.
Ook in geval verkoper de verkochte zaak installeert en/of monteert gaar het risico van de zaak
over op het moment dat opdrachtnemer de zaken ter beschikking stelt aan opdrachtgever in
het bedrijfspand van opdrachtnemer of op een andere overeengekomen plaats.
Opdrachtnemer is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke zij afzonderlijk
kan factureren.
De door opdrachtnemer opgegeven lever- en uitvoeringstermijnen zijn altijd bij benadering en
niet te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Bij niet-tijdige levering dient de opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te worden
gesteld.
Overschrijding van de levertijd verplicht opdrachtnemer niet tot enige vergoeding noch geeft
het opdrachtgever het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd niet door opdrachtgever zijn
afgenomen, staan zij te harer beschikking opgeslagen, voor rekening en risico van de
opdrachtgever.

Artikel 8. Zekerheden & Eigendomsvoorbehoud

1.

Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a.
tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit
deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
b.
voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige
overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
c.
vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde
overeenkomsten zoals schade, boete en kosten, niet heeft voldaan.

2.

Ingeval van niet-tijdige betaling van een opeisbaar bedrag, van surseance van betaling,
faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de opdrachtgever, of overlijden
wanneer de opdrachtgever een natuurlijke persoon is, is opdrachtnemer gerechtigd
de order c.q. de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst
geheel of gedeeltelijk te annuleren c.q. te ontbinden en het onbetaald gebleven deel
van het geleverde waarop het eigendomsvoorbehoud van opdrachtnemer rust als
haar eigendom op te vorderen.
Annulering en terugname laten het recht van opdrachtnemer op vergoeding voor
verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van opdrachtnemer op
de opdrachtgever direct en volledig opeisbaar zijn.
Indien de opdrachtgever de overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan en de
betreffende goederen aan derden zijn verkocht en geleverd, verleent opdrachtgever
aan opdrachtnemer reeds nu voor dat geval, onherroepelijke volmacht en verschaft zij
opdrachtnemer alle noodzakelijke informatie tot het vestigen van een pandrecht op
die vordering op die derde en zal opdrachtnemer aan opdrachtgever of voormelde
derde desgevraagd mededeling doen van de aard en het bedrag van de vordering
waarvoor het verpande tot zekerheid strekt.

3.

4.

Pagina 1 van 2

Artikel 9. Betaling

1.

2.

3.

4.

Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur
vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 20
dagen na de factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot
opschorting van een betaling. De op de bank/giroafschriften van opdrachtnemer aangegeven
valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
Indien betaling niet binnen 20 dagen na de factuurdatum dan wel de afgesproken
betalingstermijn heeft plaatsgehad, verkeert de opdrachtgever in verzuim en is deze vanaf de
dag van het verzuim een vertragingsrente aan de opdrachtnemer verschuldigd gelijk aan 1,5 %
per kalendermaand, berekend over de koopprijs of het nog onbetaalde gedeelte daarvan. Alle
door opdrachtnemer te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten komen eveneens
voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld
op het dan geldende incassotarief als gehanteerd door de Rechtbanken in Nederland met een
minimum van 15% van de onbetaald gelaten som. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle
feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt,
welke het liquidatietarief te boven gaan.
Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds tot voldoening van alle
verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan,
zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Ingeval de opdrachtgever:
a.
in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een
verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of
een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,
b.
komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden,
c.
enige uit kracht der Wet of van deze voorwaarden op haar rustende
verplichting niet nakomt,
d.
nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor
gestelde termijn te voldoen,
e.
overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk
gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op
te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging
in haar doelstelling van haar bedrijf,

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg
van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade
verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan opdrachtnemer
voorgeschreven zaken of materialen van derden, schade verband houdende met de
inschakeling van door opdrachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven toeleveranciers en
alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 11.1 en 11.2, uit welken hoofde dan ook,
is uitgesloten. In ieder geval is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of
veroorzaakt door het onjuiste gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan
voor het doel waarvoor de opdrachtgever het heeft aangeschaft.
De in voorgaande leden van dit artikel 11 genoemde beperkingen komen te vervallen indien en
voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer of diens
leidinggevenden.
De aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien opdrachtgever opdrachtnemer
onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering
van de tekortkoming wordt gesteld, en opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar te kort
blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig
en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer
in staat is adequaat te reageren.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever
de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij opdrachtnemer meldt.
Iedere vordering tot schadevergoeding tegen opdrachtnemer vervalt door het enkele verloop
van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens
productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door
opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door opdrachtnemer
geleverde apparatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover opdrachtgever
bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur of andere materialen.
Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan
opdrachtnemer zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.
Garanties worden door opdrachtnemer niet gegeven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd.

Artikel 12. Afroeporders
heeft opdrachtnemer door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de
overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van de door
opdrachtnemer verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn
geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding van kosten, schaden en
interessen.

1.

2.

Artikel 10. Klachten

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

De opdrachtgever is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op
eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te
voeren na mededeling van de opdrachtnemer dat de zaken ter beschikking van opdrachtgever
staan.
Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij
aflevering aanwezig zijn, dient opdrachtgever op de afleveringsbon, de factuur en/of de
vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt
hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer
in behandeling genomen.
Eventuele reclames worden door opdrachtnemer slechts in behandeling genomen, indien deze
opdrachtnemer rechtstreeks binnen 5 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk
hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten.
Indien is overeengekomen dat achteraf per factuur wordt betaald dan moeten reclames over de
factuur binnen 14 dagen ingediend worden.
Na het verstrijken van deze termijnen wordt de opdrachtgever geacht het geleverde,
respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door
opdrachtnemer in behandeling genomen.
Het in behandeling nemen van klachten door opdrachtnemer geldt niet als aanvaarding van
aansprakelijkheid in welke vorm ook.
Indien de klachten van de opdrachtgever door opdrachtnemer gegrond geacht worden,
verplicht opdrachtnemer zich uitsluitend tot het alsnog juist leveren van de prestatie dan wel,
naar keuze van opdrachtnemer, tot restitutie van de koopprijs middels creditering tot het
bedrag der prestatie. Opdrachtgever is niet bevoegd om betaalde bedragen te verrekenen met
nog openstaande facturen.
Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke
toestemming van opdrachtnemer, onder door opdrachtnemer te bepalen voorwaarden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en garanties

1.

2.

Ongeacht de vraag of de aansprakelijkheid van opdrachtnemer door verzekering is afgedekt, is
de totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomst beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het
bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst
hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor
de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW)
bedongen voor één jaar. Indien opdrachtnemer door een derde wordt aangesproken voor een
schade waarvan het bedrag het in de vorige zin bedoelde factuurbedrag te boven gaat, dient
opdrachtgever opdrachtnemer voor dit meerdere volledig te vrijwaren, door vergoeding aan die
derde. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan €
2.500.000 (twee miljoen vijfhonderd duizend Euro). Onder directe schade wordt uitsluitend
verstaan:
a.
redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van
opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze
vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst
door of op vordering van opdrachtgever wordt ontbonden.
b.
redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van
de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in
de zin van deze voorwaarden;
c.
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor
zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking
van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens
materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 2.500.000 (twee miljoen
vijfhonderd duizend Euro)

Indien sprake is van een afroeporder en daarbij geen termijn is overeengekomen waarbinnen de
afroep zou moeten plaatsvinden, geldt als afroeptermijn de laatste dag van de leveringstermijn
en zal daadwerkelijk uitlevering plaatsvinden binnen uiterlijk 15 werkdagen daarna.
Indien wel een afroeptermijn is overeengekomen en de opdrachtgever binnen die termijn niet
heeft afgeroepen, zal opdrachtnemer een schriftelijke sommatie doen uitgaan. In die sommatie
zal een additionele afroeptermijn worden gesteld van 8 werkdagen, ingaande op de datum van
de betreffende sommatie. Indien ook binnen die additionele afroeptermijn geen afroep heeft
plaatsgevonden heeft opdrachtnemer de keuze tussen het alsdan uitleveren van de order of het
voor rekening en risico van opdrachtgever opslaan van de bestelde zaken.

Artikel 13. Overmacht

1.
2.

3.

4.

Indien opdrachtnemer meent in overmacht te (komen) verkeren, zal zij opdrachtgever daarvan
onmiddellijk in kennis stellen.
Als overmacht gelden alle omstandigheden die de opdrachtnemer redelijkerwijs niet heeft
kunnen vermijden of waarvan opdrachtnemer de gevolgen redelijkerwijs niet heeft kunnen
verhinderen waaronder: stakingen, brand, werkonderbrekingen, machinebreuk, tekort aan
grondstoffen, faillissement van leveranciers, stagnatie in toelevering, transportmoeilijkheden.
In geval van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd hetzij de overeenkomst in stand te laten
met opschorting van de verplichtingen van de opdrachtnemer voor de duur van de overmacht,
hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden wegens onvoorziene
omstandigheden. Opdrachtgever kan opdrachtnemer schriftelijk gelasten om zich binnen 10
dagen uit te spreken over een keuze hieromtrent. In geen geval is opdrachtnemer
schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd.
Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de
betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende
omstandigheid is gebleken.

Artikel 14. Vertrouwelijke informatie

Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten
dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens
gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze
verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als
zodanig zijn aangeduid.

Artikel 15. Export

Bij export van goederen door opdrachtgever zijn de relevante exportbepalingen van toepassing. Opdrachtgever zal
opdrachtnemer vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan opdrachtgever toe te
rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.

Artikel 16. Geschillen

1.

2.

Op alle aanbiedingen, orderbevestigingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is
Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake
internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Trb.
1986,61) (Weens Koopverdrag).
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden
beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of
uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de
ter zake bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.
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