DEEL A

1
1.1
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ALGEMEEN
Al onze aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, toekomstige
overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst
door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk
schriftelijk met ons te worden overeengekomen.
Naast deze voorwaarden kunnen naar gelang de aard en soort van de
overeenkomst tevens van toepassing zijn één of meerdere van de
onderstaande algemene voorwaarden:
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Algemene voorwaarden grond- en aannemerswerkzaamheden
(DEEL
B)
op
overeenkomsten ter zake van aanneming en/of dienstverlening waarbij
grond- en/of aannemerswerkzaamheden worden uitgevoerd;
Algemene voorwaarden ter zake van acceptatie van
bedrijfsafvalstoffen (DEEL C) op overeenkomsten ter zake van
acceptatie van bedrijfsafvalstoffen;
De algemene voorwaarden ter zake van het afvalstoffenvervoer
over de weg (DEEL D) met bijlage op overeenkomsten ter zake
van afvalstoffenvervoer over de weg;
De algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden
voor granulaten (DEEL E) op overeenkomst(en) ter zake van
verkoop, levering en betaling voor granulaten;
Algemene Voorwaarden aankoop en acceptatie van grond
(DEEL F), welke algemene voorwaarden van toepassing zijn op
overeenkomsten terzake van de aankoop, acceptatie en
verwerking van al dan niet verontreinigde grond;
Algemene leveringsvoorwaarden (DEEL G) welke algemene
leveringsvoorwaarden van toepassing zijn op de verkoop,
levering en betaling van betonmortels en metselspecie;
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Megamix
(DEEL H) welke algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
van toepassing zijn op leveringen, door leden van de vereniging
van de Megamix producten, waaronder Megamix Rouwmaat
Groenlo B.V.;
Algemene huurvoorwaarden (DEEL I) welke algemene
huurvoorwaarden van toepassing zijn op de verhuur van
containers;
Algemene onderaannemingsvoorwaarden (DEEL J), welke
algemene onderaannemingsvoorwaarden van toepassing zijn op
overeenkomsten waarbij er sprake is van onderaanneming.

De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene
voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Onder de “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere
(rechts)persoon die met onze onderneming een overeenkomst heeft
afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en derhalve deze, diens
vertegenwoordiger(s),
gemachtigde(n),
ingeschakelde
derden,
rechtverkrijgenden en erfgenamen.
Door het enkel plaatsen van een order en/of de in ontvangstname van de
geleverde goederen, aanvaardt de wederpartij deze voorwaarden en
wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze
voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere
mondeling, telefonisch, per telefax of op andere wijze opgegeven
opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.
Indien een of meerdere der bepalingen van de algemene voorwaarden
nietig
zijn
of
vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van toepassing. Bovendien dient een zodanig niet
werkzame bepaling te worden omgezet in een bepaling met zoveel
mogelijk dezelfde strekking, die wel werkzaam is.
Na het eindigen van de overeenkomst ongeacht de oorzaak daarvan,
blijven die bepalingen van kracht, die daarvoor naar hun aard bestemd
zijn.

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

4
4.1
4.2

4.3
2
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5
2.6

3
3.1

AANBIEDINGEN
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend geldig gedurende de daarin
genoemde periode.
De door ons gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig
gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Wij zijn slechts aan de
offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij
schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
Alle offertes zijn gebaseerd op en gaan uit van levering onder normale
omstandigheden en gedurende normale werkuren.
Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van
een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs.
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. Wij
zijn niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij anders
schriftelijk overeengekomen. Dit geldt ook indien aan de wederpartij
voor de gegevens/informatie kosten in rekening zijn gebracht en/of
indien de opdracht door ons is aanvaard of uitgevoerd.
Toezending van offertes en/of (andere) documentatie verplicht ons niet
tot levering c.q. acceptatie van de order.
Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van
redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

OVEREENKOMST
Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons tot
stand nadat wij een opdracht uitdrukkelijk schriftelijk hebben aanvaard,
respectievelijk hebben bevestigd, dan wel indien de wederpartij de door
ons uitgebrachte offerte heeft geaccepteerd. De opdrachtbevestiging c.q.
de door ons uitgebrachte en geaccepteerde offerte wordt geacht de
overeenkomst juist en volledig weer te geven.
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Eventuele later gemaakte afspraken, aanvullende afspraken of
wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door
ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten,
vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien
deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
Voor werkzaamheden waarvoor, bijvoorbeeld naar hun aard en
omvang, geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt
de start van de werkzaamheden tevens als opdrachtbevestiging
beschouwd, welke ook wordt geacht de overeenkomst juist en volledig
weer te geven. Ter zake van het in artikel 3.1, 3.2 en 3.3 gestelde is
onze administratie doorslaggevend, behoudens schriftelijk tegenbewijs.
Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende
voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend ter onzer beoordeling –
voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de
overeenkomst.
De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan wij
aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ons worden verstrekt. Indien
de voor de uitvoering noodzakelijke gegevens niet tijdig aan ons zijn
verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens
de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook,
ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van door de wederpartij verstrekte
onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
onvolledigheid voor ons kenbaar behoorde te zijn.
Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens
(verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel
aan betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.
Hierbij valt te denken aan een bankgarantie.
Wij zijn bevoegd om – indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk
achten – voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te
schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden
doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo
nodig zullen wij hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.
De wederpartij zal ons op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle
aanspraken van derden op ons ter zake van enig feit waarvoor de
aansprakelijkheid in deze voorwaarden is uitgesloten.
Wij zijn gerechtigd aan de wederpartij afzonderlijk in rekening te
brengen iedere meerleverantie zodra het bedrag in verband met daarmee
aan hem in rekening te brengen aan ons bekend is. Onder
meerleverantie wordt verstaan al datgene wat door ons wordt geleverd
en/of wordt gepresteerd, hetzij op verzoek of order van de wederpartij,
hetzij ingevolge opdracht door derden dan wel uit hoofde van nieuwe of
gewijzigde regelingen, boven de door ons te leveren producten en/of
hoeveelheden en/of prestaties, zoals omschreven in onze aanbiedingen
of onze orderbevestigingen. Het vorenstaande geldt niet indien enige
dwingend wettelijke bepaling hiervan afwijkt.

PRIJZEN
Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud
van prijswijzigingen.
Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen:
- gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum
geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en
overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;.
- gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere
opslagplaatsen;
- exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en
rechten;
- exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitladen, vervoer en
verzekering;
- vermeld in euro’s; eventuele koerswijzigingen worden
doorberekend.
In geval van verhoging van een of meer der kostprijzenfactoren zijn wij
gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en
ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke
voorschriften.

LEVERING EN LEVERTIJD
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf
ons bedrijf/magazijn. Op het moment dat de goederen ons
bedrijf/magazijn verlaten, gaat het risico van de goederen op de
wederpartij over. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover
dit door ons, op de factuur of anderszins schriftelijk, wordt aangegeven.
De wederpartij kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is
afgeleverd, opgeleverd of verricht niet aan de overeenkomst
beantwoordt, indien hij ons daarvan niet binnen 14 dagen, nadat hij dit
heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen of behoren te ontdekken,
schriftelijk in kennis heeft gesteld en in ieder geval nadat zes maanden
na aflevering van de zaak, oplevering van het werk c.q. de voltooiing
van de dienst zal zijn verstreken.
Een reclame betreffende geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden
dan wel verleende diensten beïnvloedt niet de verplichtingen van de
wederpartij uit hoofde van eerdere of nog te verrichten leveranties of
prestaties en geven de wederpartij niet het recht de betaling van de
vordering van ons op te schorten.
Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke
wij afzonderlijk kunnen factureren, de wederpartij is dan verplicht te
betalen overeenkomstig het hieronder bepaalde inzake “betaling”.
De opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn niet bindend.
Voor overschrijding zijn wij niet aansprakelijk tenzij er sprake is van
bewuste roekeloosheid dan wel opzet aan de kant van ons.
Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding.
De wederpartij kan na herhaalde overschrijding van de levertijd ons in
gebreke stellen, onder vermelding van een laatste (redelijke) termijn
van levering. Deze laatste (redelijke) termijn dient afhankelijk van de
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omstandigheden, minimaal veertien dagen te bedragen. Hierna heeft de
wederpartij het recht de overeenkomst schriftelijk te annuleren, tenzij
wij in overmacht verkeren.
Wanneer de goederen na verstrijken van de levertijd door de
wederpartij niet zijn afgenomen, staan deze te zijner beschikking
opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van 4 weken
zijn wij gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze goederen. De
eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van de
wederpartij, onverminderd onze overige rechten.
Voor levering op afroep (alleen uit voorraad) geldt dat de te leveren
goederen zoveel mogelijk in gelijke delen en termijnen binnen de voor
de afroep overeengekomen termijn moeten worden afgenomen. Na
afloop van de voor de afroep bepaalde termijn zijn wij gerechtigd om de
(nog) niet afgenomen hoeveelheid alsnog uit te leveren en te
verrekenen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Eventuele
extra kosten van transport/opslag worden onverkort doorberekend. Na
verloop van de afroeptermijn kan de wederpartij geen aanspraak maken
op een snelle uitlevering.

HOEVEELHEID
Ter zake van de te leveren hoeveelheid geldt dat het feitelijk gewicht
wordt bepaald door middel van een door ons aan te wijzen weegtoestel,
voorzien van een geldig ijkcertificaat. Indien er sprake is van
zogenaamde inhoudsmaten, dan wordt de hoeveelheid bepaald op of in
het te gebruiken vervoermiddel. De hierdoor vastgestelde hoeveelheid,
aan te geven op de vervoersdocumenten (vrachtbrief) geldt als feitelijk
geleverde hoeveelheid en is voor partijen bindend.

uit hoofde van de betreffende bestelling, opdracht en/of overeenkomst
waaruit de schadeaanspraak volgt, exclusief BTW aan ons heeft betaald
c.q. verschuldigd is. In alle gevallen blijft echter gelden dat wij nimmer
aansprakelijk zijn voor indirecte schade en gevolgschade waaronder
begrepen productieverlies, gederfde winst, vermindering van
gebruiksmogelijkheden,
commerciële
schade,
schade
door
bedrijfsstagnaties en/of gemiste besparingen.
In afwijking van hetgeen onder lid 8.2 van dit artikel is bepaald, wordt
bij een bestelling, opdracht en/of overeenkomst met een langere
looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot
hetgeen uit hoofde van de betreffende bestelling, opdracht en/of
overeenkomst over de laatste zes maanden door ons verschuldigd is. In
alle gevallen blijft echter gelden dat wij nimmer aansprakelijk zijn voor
indirecte schade en gevolgschade waaronder begrepen productieverlies,
gederfde winst, vermindering van gebruiksmogelijkheden, commerciële
schade, schade door bedrijfsstagnaties en/of gemiste besparingen.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van
de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in
de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie
van ons aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet
aan ons toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade,
voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
een beperking van directe schade als bedoeld in de algemene
voorwaarden.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet of grove schuld van ons of onze ondergeschikten.
Voldoening aan de geldende garantie-/reclameverplichtingen en/of
betaling van de vastgestelde schade door ons en/of onze assuradeur(en)
wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding. Voor het
overige vrijwaart onze wederpartij ons uitdrukkelijk en volledig. Deze
vrijwaringsplicht geldt eveneens ten behoeve van ons personeel en
hulppersonen, die door ons bij de uitvoering van de overeenkomst zijn
ingeschakeld.

8.3

8.4

8.5

OVERMACHT
Ingeval van overmacht en/of onvoorziene omstandigheden, wordt de
uitvoering van de overeenkomst opgeschort tot na het eindigen van de
overmacht c.q. onvoorziene omstandigheden, tenzij wij binnen 90
dagen na het zich voordoen van een dergelijk voorval, schriftelijk aan
de wederpartij berichten, dat wij de uitvoering annuleren, in welk geval
wij niet tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht zijn.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast
hetgeen daaromtrent in de Wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle
van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop wij
geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn
onze verplichtingen na te komen. Onder “overmacht” wordt in ieder
geval begrepen: Werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons
personeel,
transportmoeilijkheden,
brand,
buitengewone
weersinvloeden zoals het onder water lopen van de (zand)winningsgronden, gebrek aan voorraad, overheidsmaatregelen,
bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze (toe)leveranciers waardoor wij
onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.
Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn,
hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te
schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert niet meer
voorkomt. Een overeengekomen (af)leveringstermijn of termijn voor de
uitvoering van werkzaamheden of diensten wordt aldus verlengd met de
periode gedurende welke wij door overmacht zijn verhinderd aan onze
verplichting te voldoen c.q. uitvoering te geven.
Is naar ons oordeel de overmachtssituatie van blijvende aard, dan
kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de
overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de
uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van
de overmachtsveroorzakende omstandigheid is gebleken.
Wij hebben het recht ons ook op overmacht te beroepen indien de
omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat onze prestatie
had moeten zijn geleverd.

8.6

AANSPRAKELIJKHEID
Behoudens bepalingen van dwingend recht zijn wij niet aansprakelijk
voor enigerlei, directe of indirecte materiële of immateriële schade hoe
ook genaamd, die de wederpartij of een derde lijdt in verband met of
voortvloeide uit met ons gevoerde onderhandelingen, een met ons
aangegane overeenkomst, een fout, tekortkoming of verzuim van ons,
een door ons gedaan beroep op overmacht of een door ons geleverde of
herstelde c.q. bewerkte zaak of verleende dienst of door welke (andere)
oorzaak dan ook. Met inachtneming van het elders in dit artikel
gestelde, zijn wij in ieder geval niet aansprakelijk voor schade
veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het door ons geleverd
product of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor
het naar objectieve maatstaven geschikt is.
Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een
gebrek
in
ons
product
indien:
- wij het product niet in het verkeer hebben gebracht;
- het, gelet op omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de
schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop wij het
product in het verkeer hebben gebracht, dan wel dat dit gebrek later
is ontstaan;
- ons product noch voor de verkoop of voor enige andere vorm van
verspreiding met een economisch doel voor ons is vervaardigd, noch
is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van ons
bedrijf;
- het gebrek een gevolg is van het feit dat het product in
overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften;
- het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische
kennis op het tijdstip waarop wij het product in
het verkeer brachten, onmogelijk was het bestaan van het
gebrek te ontdekken c.q. te onderkennen.
Zover in rechte mocht komen vast te staan dat de in lid 8.1 omschreven
beperking van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat het
door ons te betalen bedrag ter zake van schadevergoeding – inclusief
boetes – nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag dat de wederpartij
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RISICO-OVERGANG
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp
van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over op het moment
waarop deze aan de wederpartij (juridisch en/of feitelijk) worden
geleverd en daarmee in de macht van de wederpartij of van een
(eventueel door de wederpartij aan te wijzen) derde wordt gebracht. Dit
artikel laat onverlet de inhoud van artikel 5.1.
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RECLAMES
Eventuele klachten worden door ons slechts in behandeling genomen
indien zij ons – rechtstreeks –binnen 14 dagen, na (af)levering van de
betreffende goederen, schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige
opgave van de aard en de grond van de klachten.
Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden
ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum van de facturen.
Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het
geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan
worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen en kan de
wederpartij er geen beroep meer op doen dat de factuur en/of hetgeen is
afgeleverd, opgeleverd of verricht niet aan de overeenkomst
beantwoordt.
Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn
betalingsverplichtingen ten opzichte van ons.
Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze
voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen
voorwaarden.
Indien een klacht gegrond is, zullen wij de werkzaamheden alsnog
verrichten dan wel de producten of diensten alsnog leveren zoals
overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar
zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk
kenbaar te worden gemaakt.
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden
en/of het alsnog leveren van de betreffende producten en/of diensten
niet meer mogelijk of zinvol is, zullen wij slechts aansprakelijk zijn
binnen de grenzen van artikel 8.
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a.

b.
c.

11.2

11.3

EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle door ons geleverde, te leveren en zich nog bij/onder de wederpartij
bevindende goederen blijven in eigendom toebehoren aan ons zolang de
wederpartij:
tekortschiet of te kort zal schieten in de nakoming van zijn
verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige
overeenkomsten met ons;
verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit de overeenkomst
zoals bedoeld onder a niet heeft betaald of zal betalen;
vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde
overeenkomsten als bedoeld onder a, waaronder schade, boete, rente en
kosten niet heeft voldaan.
De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet
in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor
een vordering van een derde.
Wij zijn ten allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen, op basis
van het in dit artikel bepaalde, bij de wederpartij of diens houder weg te
(doen) halen indien de wederpartij zijn verplichtingen uit hoofde van de
bestelling, opdracht en/of overeenkomst alsmede uit hoofde van
verplichtingen zoals die volgen uit toepasselijke algemene voorwaarden
niet nakomt. De wederpartij dient hiertoe zijn medewerking te verlenen
op straffe van verbeurte van een, dadelijk opeisbare en niet voor
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rechtelijke matiging vatbare boete van € 500,- per dag of gedeelte van
een dag dat hij hiermede in gebreke is/blijft, indien wij hierop
uitdrukkelijk aanspraak maken.
Ingeval van doorverkoop door de wederpartij van goederen die (nog)
niet in eigendom op de wederpartij zijn overgegaan, is de wederpartij,
indien wij hierom verzoeken, gehouden om de uit deze doorverkoop
ontstane vorderingen op diens koper (de tweede koper), aan ons over te
dragen en hieraan de medewerking te verlenen. De wederpartij is
gehouden om ons de betreffende gegevens op eerste verlangen door te
geven, opdat wij het verschuldigde rechtstreeks bij de tweede koper
kunnen invorderen. Het door de tweede koper aan ons betaalde wordt in
mindering gebracht op het door de wederpartij totaal aan ons
verschuldigde. De wederpartij is tevens gehouden bij doorverkoop een
zelfde eigendomsvoorbehoud te maken als in deze bepaling vermeld.
Alle door ons verhuurde of te verhuren zaken blijven te allen tijde
eigendom van ons.

BETALING
Tenzij anders overeengekomen, dient betaling te geschieden zonder
enige korting of schuldvergelijking middels storting of overmaking op
een door ons aangewezen bank- of girorekening, binnen 30 dagen na
factuurdatum. De op onze bank-/giro-afschriften aangegeven valutadag
is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de
door hem verschuldigde interesten alsmede van de door ons gemaakte
invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in
mindering gebracht op de oudste openstaande vordering. Wij kunnen
volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet
eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden
voldaan.
In gevallen dat de wederpartij:
- in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat,
een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het
geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd, toegelaten
wordt tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of op andere
wijze overgaat tot sanering van zijn schulden;
- komt te overlijden of onder curatele/bewind/mentorschap wordt
gesteld;
- enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende
verplichtingen niet nakomt;
- nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor
gestelde termijn te voldoen;
- overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk
gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in
een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat
tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;
hebben wij door enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde
omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te
beschouwen zonder dat enige rechtelijke tussenkomst zal zijn vereist,
hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de
door ons verrichte werkzaamheden en/of leveringen van diensten en/of
goederen terstond en zonder dat enige waarschuwing en/of
ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen en het geleverde
maar (nog) niet betaalde als ons eigendom terug te vorderen, alles
onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en
interesten.
Vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken, zonder dat het
verschuldigde voldaan is, zijn wij gerechtigd de overeenkomst
ontbonden te verklaren zonder dat hiertoe ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst is vereist en zijn wij gerechtigd om de
geleverde goederen terug te (doen) halen overeenkomstig het hiervoor
bepaalde onder “Eigendomsvoorbehoud”.

RENTE EN KOSTEN
Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn
heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en
vanaf de vervaldatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand
verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
Alle te maken gerechtelijke en buiten rechte gemaakte kosten komen in
dit geval voor rekening van de wederpartij. De incassokosten worden
berekend op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,Indien wij hogere kosten hebben gemaakt, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in
aanmerking.

GEHEIMHOUDING
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit
andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit
door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard
van de informatie.
Indien wij, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke
uitspraak, gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan de door de Wet

of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en wij
ons ter zake niet kunnen beroepen op een wettelijke dan wel door de
bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan zijn
wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de
wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op
grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
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INTELECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN
Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde
behouden wij ons de intellectuele eigendomsrechten en de hieraan
verbonden bevoegdheden voor die ons toekomen op grond van de wet
en/of andere geschreven en/of ongeschreven regelgeving.
Alle door ons verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen,
overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn
uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de wederpartij en
mogen niet door hem zonder onze voorafgaande schriftelijke
toestemming worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis
van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders
voortvloeit.
Wij behouden ons het recht de door uitvoering van de werkzaamheden
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover
hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt
gebracht.
De door ons verstrekte aanbiedingen, inschrijvingen, tekeningen,
berekeningen en overige stukken blijven te allen tijde ons (intellectueel)
eigendom en dienen door de wederpartij op ons eerste verzoek te
worden geretourneerd. Indien de wederpartij deze stukken onrechtmatig
gebruikt, verbeurt deze een dadelijk opeisbaar en niet voor rechtelijke
matiging vatbare boete 50.000,- euro per geval, ongeacht ons recht om
de door ons daadwerkelijk geleden schade te verhalen.

MONSTERS EN MODELLEN
Is aan de wederpartij een monster of model getoond of verstrekt, dan
wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen dat het te leveren
product daarmee zal overeenstemmen.
Bij een opdracht en/of overeenkomst ter zake van een onroerende zaak
wordt vermelding van de oppervlakte eveneens vermoed slechts als
aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan
behoeft te beantwoorden.

17.1
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NIET-OVERNAME PERSONEEL
De wederpartij zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede
één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat
goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad en naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid tussen ons en de wederpartij een
overeenkomst is gesloten, onze medewerkers of medewerkers van
ondernemingen waarop wij ter uitvoering van deze overeenkomst een
beroep hebben gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering
van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of
indirect, voor zich laten werken.
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TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en de uitvoering
daarvan
is
uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Verdrag der
Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten
betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag) is
uitdrukkelijk uitgesloten.
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GESCHILLEN
Alle geschillen zullen worden beslecht door de, binnen ons
vestigingsgebied, bevoegde Burgerlijke rechter, zulks voor zover de
wettelijke bepalingen dit toestaan.
Het in lid 1 bepaalde laat onverlet ons recht het geschil voor te leggen
aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde Burgerlijke
rechter, dan wel te laten beslechten overeenkomstig het Arbitrage
Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of bindend advies.

19.2
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CONSUMENT
Indien de wederpartij als consument c.q. als natuurlijk persoon die niet
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf moet worden
aangemerkt, zijn de bepalingen c.q. onderdelen van deze algemene
voorwaarden niet van toepassing voor zover deze in strijd zijn met
wettelijke bepalingen van dwingend recht die tot doel hebben het
beschermen van de consument c.q. de natuurlijke persoon die niet
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bovendien dient
een zodanige niet werkzame bepaling te worden omgezet in een
bepaling met zoveel mogelijk dezelfde strekking, die wel werkzaam is.
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