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Algemene voorwaarden van: Vunderink Projectzonwering B.V.
Hierna te noemen: “opdrachtnemer”
I TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
Op alle aanbiedingen van opdrachtnemer en door opdrachtnemer met koper en/of opdrachtgever, nader te
noemen opdrachtgever, gesloten overeenkomsten, zijn geen andere voorwaarden van toepassing dan deze
algemene verkoop-, leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden, behoudens in geval opdrachtnemer
bepalingen of voorwaarden dan wel onderdelen daarvan, bedongen door opdrachtgever, uitdrukkelijk
schriftelijk heeft geaccepteerd.
II AANBIEDINGEN
A. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle aanbiedingen van opdrachtnemer, waaronder begrepen
prijsaanbiedingen – ook die vermeld in prijslijsten -, vrijblijvend.
B. Op elke aanbieding van opdrachtnemer is het navolgende van toepassing:
1. Alle adviesverkoopprijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 7 van deze
voorwaarden.
2. Leveringstermijnen gelden bij benadering, waarbij onverminderd het bepaalde terzake van overmacht, te
alle tijde overschrijding met maximaal 30 werkdagen is toegestaan, zonder dat opdrachtgever daaraan
enigerlei aanspraak jegens opdrachtnemer kan ontlenen.
C. 1. Vermelding door opdrachtnemer van maten, gewichten, alsmede afbeeldingen, tekeningen en
specificaties, moeten worden beschouwd als bij benadering aangegeven, c.q. verstrekt.
2. Indien bij aanbiedingen door opdrachtnemer monsters worden verstrekt dan wel daarnaar wordt verwezen,
dienen die monsters om een indruk te geven van het te leveren product en zijn zij niet uitsluitend bepalend
voor de te leveren kleur, samenstelling en/of kwaliteit.
3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, heeft opdrachtnemer het recht om goederen van
(een) andere fabriek(en) te leveren, mits gelijkwaardig aan de gekochte goederen.
4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is nimmer in de offerte begrepen: elektriciens-, stukadoors- en
schilderwerk, breek-, hak- en metselwerk, het vlak en schoonmaken van bevestigings-/montageplaatsen, het
reinigen met water, zeep of oplosmiddelen, schuren, ontvetten, afvoer van oude materialen en sloopresten en
het verzorgen van alle vereiste vergunningen enz. Evenmin is overwerk in de offerte begrepen. Het verkrijgen
van de vergunningen is een taak en risico van opdrachtgever.
D. 1. Onder levering “af-fabriek” c.q. “af-magazijn” c.q. iedere andere plaats waar de goederen van
opdrachtnemer zijn opgeslagen wordt verstaan: levering geladen op de auto ter aangegeven plaatse.
2. Onder levering van “franco-werk” of “aan het werk” wordt verstaan: levering op de van opdrachtnemer
afkomstige auto op de verharde – althans behoorlijk berijdbare – weg zo dicht mogelijk bij het werk. De lossing
zal terstond geschieden door en voor rekening van de opdrachtgever. Wachttijden en langer dan normale
lostijden worden steeds door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening gebracht. De ontvanger is
verplicht terstond na de lossing het vervoerders c.q. de afleveringsbon voor ontvangst af te tekenen.
III AANNEMING/MONTAGE
A. 1. Bestaat een overeenkomst uit aanneming van werk, dan heeft opdrachtnemer het recht, de
desbetreffende werkzaamheden uit te laten voeren door eigen personeel, dan wel door derden.
2. Indien met een aangenomen werk niet op tijd kan worden begonnen, omdat de bouw c.q. verbouwing, c.q.
andere werkzaamheden nog niet voldoende zijn gevorderd, dan wordt de levertijd verlengd met de duur van
deze vertraging. Alsdan bestaat er van de zijde van de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding indien
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het werk later dan overeengekomen wordt opgeleverd. Wel is de opdrachtgever gehouden om eventuele
kosten van opdrachtnemer te vergoeden, doordat leverings- en productieschema ten gevolge daarvan
gewijzigd zijn/moeten worden.
B. 1. Indien opdrachtnemer heeft aangeboden de materialen aan te brengen is de prijs berekend inclusief
aanbrengen en het bedrijfsvaardig opleveren van het in de aanvraag of opdrachtbevestiging omschreven werk.
2. Indien opdrachtnemer, zonder het aanbrengen in opdracht te hebben, bij het aanbrengen van advies dient,
aanvaardt opdrachtnemer geen enkele verantwoordelijkheid voor dit aanbrengen. Voor het advies zullen door
opdrachtnemer gemaakte kosten, namelijk de arbeidsuren en reiskosten in rekening worden gebracht.
3. De opdrachtgever is tegenover opdrachtnemer volledig verantwoordelijk voor:
a. De monteurs, zodra zij op de plaats van het werk aankomen, hun werkzaamheden kunnen aanvangen en
voorts te allen tijde in de gelegenheid zijn hun werkzaamheden te verrichten gedurende de normale werkuren,
indien opdrachtnemer tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat opdrachtnemer het voor de
voortgang van het werk noodzakelijk acht, het tijdstip aan het begin of het einde der werkuren buiten de
normale werkuren te stellen.
b. Het geschikt zijn van de aangewezen bouwplaats voor opslag en aanbrengen van de materialen en dat
bevestiging, -montageplaatsen vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten en van losse gedeelten alsmede het
bezemschoon ter beschikking stellen.
c. Het goed bereikbaar zijn van de montageplaatsen aan buitengevels en waarbij opdrachtnemer op geen
enkele wijze aansprakelijk is voor beschadigingen aan beplanting, ondergrond, omheiningen,
hemelwaterafvoeren, raamdorpels etc., alsmede beschadiging van gevelplaten, metselwerk, stucwerk en/of
schilderwerk.
d. Elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie in of bij de ruimte, waar gewerkt moet worden
e.e.a. voor rekening van opdrachtgever.
e. Het afvoeren van oude materialen en of sloopresten, door middel van het tijdig ter beschikking stellen van
bijvoorbeeld containers of andere middelen. De benodigde vergunningen voor afvoer van materialen en de
containers dienen eveneens tijdig door opdrachtgever te worden verzorgd. De kosten van vergunningen
alsmede die van afvoer van vorenbedoelde materialen zijn geheel voor rekening van opdrachtgever, tenzij
anders schriftelijk overeengekomen.
f. Het nemen van alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere voorzorgsmaatregelen, alsmede het
toezicht op het handhaven van deze maatregelen.
4. In geval van tijdverlies, veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan de in dit artikel gestelde
voorwaarden, wordt door de opdrachtgever aan opdrachtnemer een zodanige verlenging van de levertijd
toegestaan tot de uit te voeren werkzaamheden zijn afgerond. Bovendien komen alle kosten en schaden, welke
ontstaan doordat aan het in dit artikel gestelde niet of niet-tijdig is voldaan, volledig voor rekening van
opdrachtgever.
C. 1. Indien opdrachtnemer door omstandigheden buiten haar schuld de werkzaamheden niet geheel
ononderbroken kan uitvoeren, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor het tot dat moment
gereedgekomen gedeelte op te leveren en dienovereenkomstig te factureren.
2. Alle kosten, welke ontstaan doordat de montagewerkzaamheden buiten de schuld van opdrachtnemer
worden onderbroken, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Meer uren en wachturen van het door
opdrachtnemer gebruikte personeel zullen worden verrekend volgens door opdrachtnemer vastgestelde
uurlonen en opslagen.
3. Verloren arbeidsuren als gevolg van het uitvallen van de stroomvoorziening, veroorzaakt buiten de schuld
van opdrachtnemer, zullen voor rekening zijn van opdrachtgever.
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D. 1. Opdrachtnemer is niet gehouden meer werkzaamheden te verrichten, dan wanneer daartoe schriftelijk
opdracht is ontvangen van of namens opdrachtgever en opdrachtnemer deze schriftelijk heeft aanvaard.
2. Voor méérwerkzaamheden zullen in rekening worden gebracht de verrekeningsbedragen genoemd in de
offerte of bevestiging van opdrachtnemer, zulks met inachtneming van hetgeen in het vorenstaande artikel is
vermeld. Mochten verrekeningsbedragen niet zijn genoemd of overeengekomen, dan zal voor
méérwerkzaamheden een redelijke vergoeding worden betaald, met inachtneming van hetgeen gebruikelijk is.
IV ZEKERHEID
Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd – aanvullende – zekerheden van de opdrachtgever te verlangen, van
aard en omvang als door opdrachtnemer te bepalen, voor de juiste nakoming van de betalingsverplichtingen
van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer, zowel vóór als na de uitvoering door opdrachtnemer van de
betreffende overeenkomst.
Bij gebreke van het verschaffen door de opdrachtgever van de gevraagde zekerheid is opdrachtnemer
gerechtigd, na ingebrekestelling van de nalatige opdrachtgever, de overeenkomst zonder gerechtelijke
tussenkomst voor ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te eisen, onverminderd haar recht om
nakoming door de opdrachtgever te vorderen.
V LEVERING, VERVOER EN RISICO
A. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering franco huis. Voor leveringen tot € 250,00 exclusief BTW
heeft opdrachtnemer het recht transportkosten in rekening te brengen.
B. Vanaf het ogenblik, dat de goederen de fabriek verlaten, gaat het risico daarvoor, waaronder begrepen
transportrisico, over op de opdrachtnemer tot het moment van ontvangst door opdrachtgever.
C. Opdrachtgever heeft het recht, mits uitdrukkelijk overeengekomen en tijdig aan opdrachtnemer kenbaar
gemaakt, de goederen voor levering te inspecteren, alsmede de plicht de goederen na ontvangst terstond te
inspecteren.
D. Klachten omtrent de goederen dienen, op straffe van verbeurte van het recht daartoe, uiterlijk binnen 8
dagen na ontvangst door opdrachtgever schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar gemaakt te zijn.
VI OVERMACHT
A. Indien opdrachtnemer ten gevolge van overmacht de overeenkomst niet of niet volledig kan nakomen, heeft
zij het recht de levering op te schorten respectievelijk te verlengen met de duur van de overmachttoestand,
een en ander door schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever, zonder dat deze recht heeft op
schadevergoeding en onverminderd diens verplichting jegens opdrachtnemer tot betaling over te gaan van de
reeds geleverde goederen en/of eventueel door opdrachtnemer gemaakte kosten.
B. 1. Indien vóór of tijdens de uitvoering ener overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering der overeenkomst
voor opdrachtnemer ten gevolge van overmacht niet mogelijk is, dan wel de overmacht of van buitenkomende
oorzaken of omstandigheden, welke opdrachtnemer niet kan worden toegerekend aanzienlijk bezwaarlijker is,
dan bij het aangaan der overeenkomst was te voorzien, heeft opdrachtnemer het recht zonder alsdan tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering der overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst
voor ontbonden te verklaren.
2. Als “overmacht” wordt onder meer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals
stormschade en andere natuurrampen, brand, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke
werkstakingen, uitsluitingen, oorlog of oorlogsgevaar in Nederland of elders, nagenoeg algemene ziekte van de
werknemers van opdrachtnemer, in- of uitvoerverboden, belemmeringen of bezwarende bepalingen van enige
overheid in Nederland of elders, niet of niet-tijdige levering van goederen door leveranciers van
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opdrachtnemer en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen, die
buiten controle of zeggenschap van opdrachtnemer vallen.
3. In geval van overmacht zal de opdrachtgever aan opdrachtnemer gedurende één maand na de
overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven haar verplichtingen na te komen. Indien
de overmachttoestand aanhoudt en de uitvoering ook na deze maand niet mogelijk is, hebben partijen het
recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Zij dienen in dat geval de andere partij hiervan
schriftelijk in kennis te stellen; zij zijn dan niet tot enige schadevergoeding gehouden.
Vorengenoemde schriftelijke kennisgeving dient aangetekend te gebeuren. Een gedane aanbetaling zal worden
terugbetaald onder aftrek van reeds gemaakte kosten. Zulks met een maximum van de aanbetaling.
4. Indien na het tot stand komen der overeenkomst blijkt, dat uitvoering van het aangenomen werk uitermate
bezwaarlijk of door overmacht onmogelijk wordt, heeft de opdrachtgever het recht te vorderen, dat de
opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de bezwaren aan de uitvoering verbonden, geheel of grotendeels
vervallen of de onmogelijkheid der uitvoering wordt weggenomen, indien zulks mogelijk is.
De meerdere of mindere kosten, welke uit de wijziging van de opdracht voortvloeien, zullen worden verrekend,
terwijl bovendien aan de opdrachtnemer een vergoeding wordt betaald voor reeds gemaakte doch onnut
gebleken kosten en gedane leveringen.
VII (PRIJS)WIJZIGINGEN
A. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de basisprijs van grondstoffen, materialen, vervoerskosten,
lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten milieuheffingen en verdere prijsbepalende factoren,
geldend op de dag van totstandkoming der overeenkomst. Indien uiterlijk drie maanden vóór levering enige
verhoging van prijsbepalende factoren als in de aanhef van dit artikel genoemd, optreedt – ook al geschiedt
zulks ten gevolge van omstandigheden, bij het afsluiten der overeenkomst voorzien of voorzienbaar – heeft
opdrachtnemer het recht te harer keuze, hetzij een evenredige verhoging aan opdrachtgever in rekening te
brengen, hetzij de overeenkomst te annuleren, zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn.
Opdrachtnemer zal opdrachtgever schriftelijk op de hoogte brengen van de voorgenomen prijsverhoging.
B. Wijzigingen in offertes, opdrachten, werkzaamheden zijn alleen van toepassing, mits deze wijzigingen
schriftelijk zijn vastgesteld en door opdrachtnemer en opdrachtgever voor akkoord zijn getekend.
VIII BETALING
A. Betaling dient zonder korting of compensatie te geschieden binnen de overeengekomen betalingstermijn.
Indien geen specifieke betalingstermijn is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 30 dagen na
factuurdatum.
B. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, vertragingsrente
verschuldigd over het opeisbare bedrag van 1½ % per maand of gedeelte daarvan, berekend vanaf de vervaldag
tot aan de dag der volledige voldoening.
C. Tevens is opdrachtgever alsdan aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd 15% van het
verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125,00 exclusief BTW. Alle gerechtelijke kosten zijn voor
rekening van de nalatige opdrachtgever, inclusief de kosten van de advocaat, die opdrachtnemer ingeschakeld
heeft.
D. Opdrachtgever machtigt hierbij onherroepelijk opdrachtnemer om indien nodig persoonsgegevens van haar
directie op te vragen bij de gemeentelijke basisadministratie dan wel enig ander daartoe bestemd register.
IX EIGENDOMSVOORBEHOUD
A. Tot aan de algehele voldoening van het door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde, behoudt
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opdrachtnemer de eigendom van alle door haar geleverde goederen, zulks tot zekerheid voor betaling van al
het haar toekomende.
B. Opdrachtgever is verplicht niet betaalde goederen op eerste verzoek aan opdrachtnemer terug te geven en
machtigt opdrachtnemer en/of haar gemachtigde onherroepelijk, reeds nu voor alsdan de plaats waar de
goederen opgeslagen liggen te betreden en de goederen weg te halen. Opdrachtgever zal hieraan zonder enig
voorbehoud en of uitstel medewerking verlenen. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van
opdrachtgever.
C. Opdrachtgever is verplicht bij eventuele beslagmaatregelen door derden, deze derden terstond van het aan
opdrachtnemer toekomende eigendomsvoorbehoud in kennis te stellen en voorts onverwijld opdrachtnemer
op de hoogte te stellen van de beslagmaatregelen.
D. 1. De eigendom van de door opdrachtnemer geleverde goederen blijft bij opdrachtnemer totdat de
opdrachtgever alle vorderingen die opdrachtnemer heeft of zal verkrijgen op hem, uit hoofde van deze
levering, volledig zijn betaald.
De opdrachtgever is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht deze goederen
aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn, te
verwijderen, of te doen verwijderen, indien hij niet alles heeft voldaan wat hij aan opdrachtnemer verschuldigd
is en dientengevolge het eigendom van de goederen niet op de opdrachtgever is overgegaan.
2. Indien de opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst, in het bijzonder de
betalingsverplichtingen niet nakomt, of indien de opdrachtgever in betalingsmoeilijkheden verkeert, is
opdrachtnemer onverminderd de overige haar toekomende rechten, gerechtigd om de onder
eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. In welk geval de overeenkomst, ook zonder
gerechtelijke tussenkomst ontbonden is, onverminderd het recht van opdrachtnemer tot het vorderen van
vergoeding van kosten en schade, gederfde winst en rente. Deze schade terzake gederfde winst en rente wordt
bij voorbaat vastgesteld op 30% van de verkoopprijzen van opdrachtnemer.
3. Bij doorlevering van onbetaalde goederen aan derden worden de door opdrachtgever gedane betalingen
geacht in mindering te strekken op die van de van opdrachtnemer afgenomen goederen, welke door
opdrachtgever inmiddels aan derden zijn doorgeleverd dan wel wordt de opdrachtgever van opdrachtnemer
met het oog op te terugneming van bedoelde goederen gecrediteerd voor de waarde die ter beoordeling van
opdrachtnemer aan die goederen moet worden toegekend, verminderd met de op de terugneming gevallen
kosten, onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding van de uit een en ander voor
opdrachtnemer voortvloeiende schade. Vanaf het moment der levering draagt opdrachtgever het risico van de
door opdrachtnemer geleverde goederen. Het is aan de opdrachtgever zich voor dit en andere risico’s te
verzekeren.
X GARANTIE
A. Behoudens afzonderlijk verstrekte garantie op een specifiek goed, verleent opdrachtnemer gedurende één
jaar na leveringsdatum aan opdrachtgever garantie tegen materiaal- en/of constructiefouten van geleverde
goederen, zulks op voorwaarde dat door opdrachtgever is voldaan aan de door opdrachtnemer verstrekte
behandelings-, gebruiks- en verwerkingsvoorschriften, alsmede aan eisen van vakkundige bewerking en
normaal gebruik en toepassing; zulks desgewenst door opdrachtgever ten genoegen van opdrachtnemer aan te
tonen. Voor garantiegevallen buiten Nederland, echter binnen België, Luxemburg en de Bondsrepubliek
Duitsland komen de reis- en verblijfkosten van de medewerkers van opdrachtnemer en/of de transportkosten
van de vervangende goederen voor rekening van opdrachtgever.
B. Uitgesloten zijn goederen, die door opdrachtnemer worden doorgeleverd. Voor deze goederen zullen een
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zelfde termijn en voorwaarden worden aangehouden, zoals die door leveranciers van opdrachtnemer zijn
vastgesteld.
C. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer kan nimmer het factuurbedrag van het geleverde goed te boven
gaan, en is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed, dan wel gehele of gedeeltelijke vervanging
daarvan, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer en naar keuze uit te voeren ter plaatse of aan de fabriek.
D. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan de zijde van opdrachtgever of derden
opgekomen in verband met door opdrachtnemer geleverde goederen en/of diensten.
E. Garantie op de door opdrachtnemer geleverde goederen en/of door opdrachtnemer uitgevoerde werken
worden slechts verleend, indien en voor zover bepaaldelijk schriftelijk door opdrachtnemer verleend, en strekt
zich nooit verder uit, dan de garantie, zoals deze door de producent, c.q. importeur, c.q. leverancier van de
grondstoffen en materialen wordt gegeven. De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en/of
defecten in de samenstelling van de door opdrachtnemer vervaardigde materialen en producten, dan wel in
door opdrachtnemer uitgevoerde werken en strekt zich slechts uit tot het kosteloos vervangen der
ondeugdelijke goederen, c.q. het kosteloos heruitvoeren van ondeugdelijk werk.
F. In geval van grondstofleveranties wordt het voorbehoud gemaakt, dat per eenheid of per partij kleur- of
graderingverschillen kunnen voorkomen.
G. De garantie vervalt indien de door opdrachtnemer geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld
en/of verwerkt. Indien de garantie betreft door opdrachtnemer uitgevoerde werken, vervalt de garantie indien
de aanwezige voorzieningen en/of hoedanigheid van de te bewerken materialen ongeschikt of minder geschikt
zijn, zomede in geval van onoordeelkundig gebruik door de opdrachtgever of door hem aangetrokken derden.
H. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke beoordeling of de bevestigings- montageplaatsen
van uit te voeren werken geschikt is voor applicatie, ongeacht eventueel door opdrachtnemer gegeven
adviezen of beoordelingen.
I. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de
geleverde goederen of uitgevoerd werk. Hieronder wordt o.a. verstaan: het niet blootstellen aan grote koude,
grote vochtigheid, grote warmte of grote droogte. Wanneer een opdrachtgever bij het betrekken van
nieuwbouwobjecten, tegen het advies van opdrachtnemer in, bepaalde werkzaamheden wil doen verrichten of
beletten, is elke reclame hierop uitgesloten, mits schriftelijk anders overeengekomen.
J. Evenmin kunnen reclames geldend gemaakt worden:
1. Indien niet door opdrachtnemer aangebrachte bevestigings-montageplaatsen onvoldoende vlak zijn. Indien
de opdrachtgever opdrachtnemer heeft opgedragen voor het vlakmaken der bevestigings-montageplaatsen
zorg te dragen en opdrachtnemer deze opdracht heeft aangenomen, is opdrachtnemer hiervoor aansprakelijk
tenzij opdrachtnemer terzake uitdrukkelijk deze aansprakelijkheid heeft uitgesloten.
2. Indien de bevestigings-montageplaatsen niet goed blijvend droog zijn. Aangezien dit laatste niet is vast te
stellen, is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor uit dien hoofde ontstane schade.
3. Noch aan verkleuring welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen is of welke volgens de handelsnuance
algemeen wordt toegelaten, noch aan ondergeschikte afwijkingen van andere aard kan een opdrachtgever het
recht ontlenen op vervanging, herstel of schadevergoeding.
4. Het in geringe mate aanwezig zijn van andere dan de overeengekomen stoffen in door opdrachtnemer
geleverde materialen ontheft de opdrachtgever niet van de verplichting de overeengekomen prijs te betalen.
Evenmin zal dit geen aanleiding zijn tot afkeuren van de geleverde goederen.
5. Geringe en voor de opdrachtgever niet essentiële verschillen in kleur, kwaliteit, hardheid, dikte e.d. kunnen
geen redenen zijn tot afkeuring.
Afkeuring van één of meerdere exemplaren dan wel eenheden uit geleverde partijen kan niet leiden tot
afkeuring van de gehele partij/werkzaamheden.
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6. Verschillen als bedoeld in de aanhef van dit artikel vallen geheel buiten verantwoordelijkheid van
opdrachtnemer daar waar het natuurproducten betreft. Opdrachtnemer is derhalve niet aansprakelijk voor
bedoelde verschillen en eventueel daaruit voortvloeiende schaden en/of interessen.
K. Geen enkele reclame, claim of garantieclaim, geeft de opdrachtgever het recht de nakoming zijner
verplichtingen op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschouwen.
XI ONTBINDING
A. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit
deze of uit enige andere met opdrachtnemer gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in het geval
van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt
hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft opdrachtnemer het recht zonder enige ingebrekestelling
en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel
of ten dele te ontbinden, te harer keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden,
doch onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke
opdrachtnemer ten laste van opdrachtgever heeft of krijgt dadelijk en ineens opeisbaar.
B. Indien opdrachtgever de order geheel of gedeeltelijk annuleert, is opdrachtgever gehouden aan
opdrachtnemer alle met het nog op de uitvoering van deze order gemaakte kosten (kosten van voorbereiding,
opslag, provisie en dergelijke), te stellen op minimaal 50% van het bij uitvoering van de order te factureren
bedrag, te vergoeden. Tevens is opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer wegens winstderving te voldoen
10% van het te factureren bedrag. Het vorenstaande laat het recht van opdrachtnemer op verdere
schadevergoeding onverlet.
XII TOEPASSELIJK RECHT
Op alle overeenkomsten door opdrachtnemer aangegaan, is Nederlands Recht van toepassing.
XIII GESCHILLEN
Alle geschillen voortvloeiend uit de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst worden,
tenzij opdrachtnemer anders verkiest, bij uitsluiting voorgelegd aan de competente Rechter van de plaats van
vestiging van opdrachtnemer. Het vorenstaande laat onverlet de bevoegdheid van opdrachtnemer in
spoedeisende aangelegenheden aan de President van de bevoegde Rechtbank een voorziening in kort geding
te vragen en de bevoegdheid van opdrachtnemer tot het nemen van conservatoire maatregelen.
’s-Hertogenbosch, maart 2016
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