
ALGEMENE LEVERINGS-  EN BETALINGSVOORWAARDEN  
Victorie Zeilmakerij V.O.F. 
 
 
Artikel 1. Definities 
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende 
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 
Opdrachtnemer:    Victorie Zeilmakerij V.O.F.; 
Opdrachtgever:   de natuurlijke of rechtspersoon, met wie de 

levering van enig product is overeengekomen 
dan wel ten behoeve van wie de 
werkzaamheden worden verricht (zowel de 
Consument als Zakelijke Opdrachtgever 
betreffende);  

Consument:   de opdrachtgever, die niet handelt in de 
uitoefening van een beroep of bedrijf; 

Zakelijke Opdrachtgever:  de opdrachtgever, die handelt in de uitoefening 
van een beroep of bedrijf; 

Offerte:  de aanbieding van de Opdrachtnemer, waarbij 
hij zich bereid verklaart in een bepaald geval of 
bij voorkomende gelegenheid enig product te 
leveren dan wel diensten te verrichten; 

Voorwaarden:   de algemene leverings- en 
betalingsvoorwaarden van Victorie Zeilmakerij 
V.O.F. 

 
Artikel 2. Geldigheid van deze voorwaarden 
2.1 Op alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen, alle met Opdrachtnemer 
gesloten overeenkomsten en verbintenissen alsmede op de uitvoering daarvan, 
zijn uitsluitend deze Voorwaarden van toepassing. 
2.2 De opdracht of bestelling van de Opdrachtgever geldt als acceptatie van de 
Voorwaarden van Opdrachtnemer. 
2.3 De toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde algemene 
voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.  
2.4 Afwijkende bepalingen of de algemene voorwaarden van Opdrachtgever c.q. 
derden kunnen slechts bindend zijn, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk (vóór of 
ten tijde van het aangaan van de overeenkomst) zijn overeengekomen of gelden 
pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door Opdrachtnemer. 
Afwijkingen vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. 
Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die 
(afwijkende) voorwaarden. 
2.5 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze Voorwaarden geregelde 
onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige 
Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. 
2.6 Indien enig beding in deze Voorwaarden door de rechter onverhoopt 
vernietigd c.q. buiten werking gesteld mocht worden, verplichten partijen zich 
omtrent de inhoud van het betreffende beding tot nader overleg c.q. 
onderhandelingen teneinde zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bedoeling/geest 
van de betreffende bepaling. De overige bepalingen blijven niettemin van kracht. 
 
Artikel 3. Aanbiedingen/offertes/orderbevestigingen 
3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, waarbij de gedane aanbieding 
slechts wordt beschouwd als uitnodiging aan de Opdrachtgever tot het plaatsen 
van een opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
3.2 Mondelinge aanbiedingen door Opdrachtnemer of diens ondergeschikten zijn 

niet bindend, tenzij deze door hem/hen schriftelijk zijn bevestigd. 
3.3 Aanbiedingen/offertes gelden voor de duur van dertig dagen, waarna ze 
komen te vervallen, tenzij anders aangegeven.  
3.4 Mogelijke onjuistheden in aanbiedingen/offertes/orderbevestigingen, waarbij 
sprake is van een rekenkundige of evidente fout of kennelijke verschrijving zullen 
worden gerectificeerd zonder dat dit Opdrachtnemer kan verplichten de 
overeenkomst conform de foutieve aanbieding/offerte/orderbevestiging uit te 
voeren en zonder dat Opdrachtnemer aansprakelijk is voor de hierdoor ontstane 
schade voor Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal alsdan een nieuwe 
aanbieding/offerte richten tot Opdrachtgever. 
3.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.4 is Opdrachtnemer eerst gebonden 
nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. 
3.6 Indien de Opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de 
orderbevestiging zijn bezwaren aan Opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt, 
wordt de orderbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te 
geven, onverminderd het bepaalde in artikel 3.4  .  
3.7 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een 
gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven 
prijs. 
3.8 Indien een opdracht uitblijft, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de 
gemaakte ontwerp-, teken- en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in 
rekening te brengen, en is Opdrachtgever verplicht de offerte, compleet met alle 
daarbij behorende stukken, binnen acht dagen (voor zijn rekening) aan 
Opdrachtnemer terug te zenden, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer het recht 
heeft de gemaakte kosten volledig door te berekenen.  
 
Artikel 4. Overeenkomst 
4.1 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van 
twee of meer natuurlijke personen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor 
zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de 
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.  
4.2 Elke met Opdrachtnemer aangegane overeenkomst bevat de ontbindende 
voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de Opdrachtgever zal 
blijken zulks uitsluitend te zijner beoordeling. 
4.3 Ten aanzien van alle aangeboden goederen gelden, naast hetgeen 
daaromtrent in de brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke 
toleranties; met name wordt een uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien 
van nuances in de opgegeven kleuren van goederen. Geringe afwijkingen van de 
in de catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen 
worden eveneens voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de Opdracht-
gever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Bij bestellingen dient 
de Opdrachtgever eventuele bijzondere kwaliteiten uitdrukkelijk te vermelden. 

4.4 De door Opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog 
verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de Opdrachtgever 
tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Worden ze 
mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging 
van de wijziging voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen 
schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd. 
4.5 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of 
mondeling door of namens de Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten 
veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of orderbevestiging kon worden 
gerekend, worden Opdrachtgever extra in rekening gebracht. Opdrachtnemer is 
gerechtigd meer werkzaamheden dan gemeld in de schriftelijke opdracht of in de 
orderbevestiging uit te voeren en aan Opdrachtgever in rekening te brengen, 
indien deze werkzaamheden geen uitstel kunnen lijden en noodzakelijk zijn voor 
de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk 
op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden. 
4.6 Opdrachtnemer is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de 
Opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten 
verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening 
van Opdrachtnemer een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert. 
4.7 Opdrachtnemer verplicht zich de hem opgedragen werkzaamheden naar 
beste weten en kunnen uit te voeren, doch hij aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de Opdrachtgever 
beoogde doel. Indien tijdens de uitvoering van een door Opdrachtnemer 
aangenomen werk blijkt, dat ten gevolge van aan Opdrachtnemer onbekende 
omstandigheden of door overmacht het werk niet uitvoerbaar is, heeft 
Opdrachtnemer het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, 
dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke 
wijziging gemaakte meer- of mindere kosten zullen tussen partijen worden ver-
rekend, terwijl de Opdrachtgever gehouden is de door Opdrachtnemer reeds 
verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden en toeleveringen te 
vergoeden.  
 
Artikel 5. Prijzen 
5.1 Alle prijsopgaven zijn exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, 
heffingen en rechten en exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, 
vervoer en verzekering, tenzij uitdrukkelijk anders door Opdrachtnemer vermeld. 
5.2 Alle prijsopgaven aan de Zakelijke Opdrachtgever geschieden onder 
voorbehoud van prijswijzigingen. Opdrachtnemer is gerechtigd nog na de 
totstandkoming van een overeenkomst maar vóór levering de overeengekomen 
prijzen te verhogen met de meerkosten, die voor Opdrachtnemer ontstaan 
doordat prijsbepalende elementen zijn gestegen zoals bijvoorbeeld stijgingen van 
de grondstoffen, transportkosten, opslagkosten, verpakkingskosten, 
douanetarieven, belastingen, lonen, sociale premies, verzekeringspremies e.d. 
5.3 Behoudens het bepaalde in artikel 6.2 geldt voor prijsverhogingen bij 
overeenkomsten met Consumenten, optredend na het sluiten van de 
overeenkomst maar vóór levering, dat prijsverhogingen door BTW-verhogingen en 
andere wettelijke maatregelen altijd kunnen worden doorbelast, doch andere 
prijsverhogingen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst mogen 
niet aan de Consument worden doorberekend. Andere prijsverhogingen mogen 
na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst worden doorberekend als 
bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal 
plaatsvinden, waarbij de Consument geen recht heeft op ontbinding van de 
overeenkomst. 
5.4 Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst door bijvoorbeeld 
opruimingen, opheffingsuitverkopen, acties of korting op showmodellen geven de 

Opdrachtgever geen recht op prijsvermindering.  
5.5 Indien Opdrachtnemer meerkosten in rekening brengt zoals in artikel 4.5, 5.2, 
5.3 en 6.15 bedoeld, is Opdrachtgever aan deze meerprijs gehouden.  
5.6 De betaling van een eventuele meerprijs/prijsverhoging op grond van dit 
artikel zal dienen te geschieden gelijk met de hoofdsom. 
5.7 Als Opdrachtnemer zijn verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen is hij 
gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van 
de verrichte werkzaamheden en de gemaakte kosten. 
5.8 Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere 
eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. 
 
Artikel 6. Levering(stermijnen) 
6.1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering, zijn niet bindend voor 
Opdrachtnemer en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.  
6.2 Indien de vermoedelijke leveringstermijn niet wordt gehaald is de 
Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer nog een mogelijkheid te geven tot 
levering. De extra termijn is nooit langer dan de oorspronkelijke levertijd, doch 
maximaal een maand. Eventuele prijsverhogingen binnen deze termijn mogen 
Consumenten niet worden doorberekend. 
6.3 Overschrijding van de (extra) levertijd bij een Zakelijke Opdrachtgever kan 
nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de 
overeenkomst, tenzij er sprake is van overmacht ex artikel 13 en tenzij de 
Zakelijke Opdrachtgever Opdrachtnemer bij het geven van de opdracht schriftelijk 
over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door Opdrachtnemer 
schriftelijk is bevestigd. 
Bij een overeenkomst met een Consument moet Opdrachtnemer bij overschrijding 
van de extra levertijd onverwijld alle van de Consument ontvangen betalingen 
restitueren, tenzij partijen nadere (lever)afspraken maken.  
6.4 Indien Opdrachtnemer gegevens van de Opdrachtgever nodig heeft voor de 
uitvoering van de overeenkomst dan wel indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is 
bedongen, vangt de levertijd pas aan nadat de juiste en volledige gegevens 
respectievelijk de vooruitbetaling door Opdrachtnemer zijn ontvangen.  
6.5 Als de levering wordt vertraagd door omstandigheden die voor risico van 
Opdrachtgever komen (bijvoorbeeld afwezigheid van Opdrachtgever ten tijde van 
de aflevering of het niet afhalen van het gereedstaande product of het niet 
(volledig) toezenden van het door Opdrachtgever aan te leveren materiaal) dan 
wordt de levertijd verlengd. 
6.6 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring 
van de gehele geleverde prestatie.  
6.7 De levering van producten geschiedt af bedrijf/magazijn van Opdrachtnemer; 
vervoer van producten geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever, 
tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. 



6.8 Zodra aan de Opdrachtgever is bericht, dat de door hem bestelde goederen 
voor hem ter beschikking liggen of de afgesproken werkzaamheden zijn verricht, 
dienen de  goederen c.q. het product waaraan de werkzaamheden zijn verricht 
binnen tien dagen na berichtgeving door Opdrachtgever te worden afgenomen c.q 
te worden opgehaald, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer het recht heeft aan 
Opdrachtgever opslagkosten in rekening te brengen of de overeenkomst van 
rechtswege als ontbonden te beschouwen met behoud van het recht op 
schadevergoeding. Indien Opdrachtgever de goederen niet binnen de gestelde 
termijn afneemt c.q. ophaalt, gaat het risico van deze producten over op de 
Opdrachtgever en komen alle schaden aan de goederen voor rekening van de 
Opdrachtgever. 
6.9 Onder leverantie wordt verstaan de feitelijke aanbieding aan de 
Opdrachtgever. Wanneer overeengekomen is waar en wanneer de levering van 
de producten zal geschieden (anders dan af bedrijf/magazijn van 
Opdrachtnemer), heeft de Opdrachtgever op straffe van kosten en schade te 
zorgen; 
a.: dat de plaats waar de producten opgeborgen moeten worden, of de leveringen 
moeten geschieden zodanig is, dat beschadiging op welke wijze dan ook, niet 
plaats zal vinden; 
b.: dat de toegang tot het terrein, woonhuis of bedrijfsruimte waar de aflevering 
moet gebeuren onbelemmerd is en  
c.: voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering mogelijk te 
doen zijn; 
6.10 Schade bij aflevering ontstaan is voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij 
de schuld van Opdrachtnemer komt vast te staan. 
6.11 De aflevering wordt verricht in normale werktijden, tenzij anders is 
overeengekomen. 
6.12 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van 
onderdelen van een samengestelde opdracht, kan door Opdrachtnemer worden 
gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich 
staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 11. 
6.13 Het eventueel door Opdrachtnemer te verwerken of in te bouwen materiaal 
dient tijdig te worden afgeleverd aan het door haar aangegeven adres. De 
gemaakte vrachtkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever of worden aan de 
Opdrachtgever in rekening gebracht (franco), onverminderd het recht van 
Opdrachtnemer een niet-franco zending te weigeren. De door Opdrachtnemer te 
leveren of te ontvangen producten reizen immer voor rekening en risico van de 
Opdrachtgever. 
6.14 In het geval van aanlevering van materialen door de Opdrachtgever is 
Opdrachtnemer, behoudens ingeval van door de Opdrachtgever te bewijzen 
schuld of opzet aan de zijde van Opdrachtnemer, niet aansprakelijk voor het 
ontbreken van voldoende hoeveelheid in de toegezonden kisten, dozen of pakken 
en kunnen de kosten van opslag van de materialen en de daarover te voeren 
administratie en controle aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht tegen 
het gebruikelijke tarief. 
6.15 Overeengekomen levertermijnen gelden slechts indien en voor zover het te 
verwerken of in te bouwen materiaal van Opdrachtgever op de overeengekomen 
tijd bij Opdrachtnemer wordt afgeleverd. Indien ten gevolge van niet-tijdige 
levering door Opdrachtgever de fabricage/montage slechts kan worden uitgevoerd 
door inschakeling van extra-transport, overwerk, spoedbestelling e.d., zal 
Opdrachtnemer daartoe, zonder voorafgaand overleg met Opdrachtgever, 
gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane meerkosten voor rekening van 
Opdrachtgever komen. Bij niet- tijdige levering door de Opdrachtgever is 
Opdrachtnemer gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te 

stellen. 
 
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud 
7.1 Zolang Opdrachtnemer geen volledige betaling met betrekking tot de 
uitvoering van de overeenkomst (koop/verkoop van geleverde of nog te leveren 
producten of (nog te) verrichten (van) werkzaamheden) heeft ontvangen blijven de 
producten, hetzij verwerkt hetzij onverwerkt, eigendom van Opdrachtnemer.  
7.2 De Zakelijke Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de 
geleverde producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden 
te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van 
Opdrachtnemer de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen 
aan Opdrachtnemer zal cederen. De Zakelijke Opdrachtgever verleent 
Opdrachtnemer reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van 
de betreffende vordering(en) over te gaan. 
7.3 Het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer blijft bestaan, indien hij uit 
anderen hoofde nog enige vordering op de Opdrachtgever heeft waaronder 
begrepen vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden, boete, rente en 
kosten. 
7.4 Opdrachtnemer heeft het recht de in artikel 7.1 genoemde producten terug te 
vorderen en tot zich te nemen, indien Opdrachtgever liquideert, surséance van 
betaling aanvraagt/heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard, 
onder de WSNP komt te vallen of beslag op zijn producten wordt gelegd. 
7.5 Alle daden van beschikking met betrekking tot verkochte en geleverde 
producten, waaronder mede te verstaan het verbinden van die producten ten 
behoeve van derden b.v. bankinstellingen door middel van verpanding of 
eigendomsoverdracht tot zekerheid of anderszins, zijn de Opdrachtgever 
verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 
7.6 In geval de Opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met 
betrekking tot de verkochte producten c.q. het verrichten van werkzaamheden 
jegens Opdrachtnemer niet nakomt, is de door Opdrachtgever verschuldigde 
koopprijs direct en volledig opeisbaar en is Opdrachtnemer zonder 
ingebrekestelling gerechtigd de geleverde producten terug te nemen. De 
Opdrachtgever machtigt Opdrachtnemer hierbij de plaats (gebouwen, terrein(en) 
etc) te betreden waar deze zaken zich bevinden.  
7.7 Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer terstond schriftelijk op de hoogte te 
stellen, indien derden rechten doen (laten) gelden op de producten waarop het 
eigendomsvoorbehoud rust. 
 
Artikel 8. Reclame en garantie 
8.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (af)levering van de producten het 
geleverde grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan 
Opdrachtnemer terstond schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien de 

Opdrachtgever niet binnen acht dagen na de dag van levering Opdrachtnemer 
schriftelijk wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden 
opgemerkt, dan wordt de Opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte 
is geleverd in te stemmen, de levering wordt geacht te zijn geschied conform de 
overeenkomst en vervalt ieder recht op reclame of aansprakelijkheid.  
8.2 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in artikel 8.1 vermelde termijn 
hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering -doch 
uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking – schriftelijk aan Opdrachtnemer 
worden gemeld. 
8.3 Klachten, waarvan Opdrachtnemer niet op deze wijze en tijdig in kennis is 
gesteld, hoeven door Opdrachtnemer niet in behandeling te worden genomen en 
kan nimmer tot aansprakelijkheid van Opdrachtnemer (uit welke hoofde dan ook) 
leiden.  
8.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om producten, waarbij gebreken en/of 
kwaliteitsverschillen en/of andere verschillen zijn geconstateerd te gebruiken, te 
vermengen, te bewerken en/of te verkopen.  
8.5 Opdrachtnemer dient door Opdrachtgever in staat te worden gesteld reclames 
te controleren. Opdrachtgever zal alle door Opdrachtnemer voor onderzoek van 
de reclame gewenste medewerking verlenen, o.a. door Opdrachtnemer in de 
gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen 
naar de kwaliteit en/ of kwantiteit van de geleverde prestatie. 
8.6 De beoordeling of de producten of verrichte werkzaamheden beantwoorden 
aan hetgeen tussen partijen is overeengekomen, dient plaats te vinden naar de 
toestand op het tijdstip van de (af)levering door Opdrachtnemer. 
8.7 Indien Opdrachtnemer een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij 
de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken prestatie kosteloos te 
herleveren, hetzij de Opdrachtgever een vast te stellen korting op de koopprijs te 
verlenen. Bij herlevering zal rekening worden gehouden met het profijt, hetwelk de 
Opdrachtgever inmiddels van het geleverde heeft gehad en kan daarvoor een 
billijke vergoeding aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 
Opdrachtnemer is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd 
verplicht. 
8.8 Reclames geven de Opdrachtgever geen recht ontbinding van de 
overeenkomst te vorderen of betaling geheel/gedeeltelijk na te laten of uit te 
stellen. 
8.9 Opdrachtnemer is nimmer gehouden een verdergaande garantie te 
verstrekken, dan de door de fabrikant van de geleverde producten aan 
Opdrachtnemer verstrekte garantie. 8.10 Bij reparatie wordt slechts garantie 
verleend op de vervangen onderdelen, voor zover de fabrikant van de 
desbetreffende onderdelen hierop garantie verleent. Op de reparatie zelf wordt 
nimmer garantie gegeven.  
8.11 De garantie vervalt indien:  
- de gebruikers- en onderhoudsvoorschriften niet nagekomen worden;  
- de Opdrachtgever het onderhoud of de reparatie, dan wel de plaatsing of 
verplaatsing aan derden heeft toevertrouwd, tenzij deze derden hiertoe door 
Opdrachtnemer zijn aangesteld;  
- schade aan en/of gebreken in de constructie van het geleverde zijn 
ontstaan door schuld, opzet, onachtzaamheid en/of nalatigheid van de 
Opdrachtgever en/of derden.  
8.12 Afwijkingen ten aanzien van de hierboven omschreven garantiebepalingen 
zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd.  
8.13 Vervangen materialen en/of goederen (ook tijdens garantiewerkzaamheden) 
worden alleen aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze zulks 
uitdrukkelijk wenst en deze wens vóór de reparatie aan Opdrachtnemer te kennen 
geeft. In het andere geval worden de materialen eigendom van Opdrachtnemer, 

zonder dat Opdrachtgever ter zake enige vergoeding aan Opdrachtnemer in 
rekening kan brengen.  
 
Artikel 9. Toerekenbare tekortkoming en ontbinding 
9.1. Indien de Opdrachtgever op enigerlei wijze toerekenbaar tekortschiet in de 
nakoming van zijn verplichtingen, zal hij daarvoor direct in verzuim zijn zonder dat 
enige ingebrekestelling of sommatie vereist is. 
9.2. Onverminderd het bepaalde in het B.W. en overige rechten uit hoofde van 
deze Voorwaarden zal Opdrachtnemer in geval van een toerekenbare 
tekortkoming van Opdrachtgever ook het recht hebben de nakoming van de 
gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel, of ten dele zonder 
rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze. 
Opdrachtnemer zal zijn keuze schriftelijk kenbaar maken aan Opdrachtgever. 
9.3. De in artikel 9.2 vermelde rechten heeft Opdrachtnemer eveneens, indien de 
Opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard, of zijn 
faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft 
aangevraagd of heeft verkregen, indien hij onder de WSNP komt te vallen, zijn 
onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden 
of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het 
voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen 
alle vorderingen die Opdrachtnemer op de Opdrachtgever heeft, terstond en in 
zijn geheel opeisbaar zijn. 
9.4 Opdrachtgever dient te allen tijde Opdrachtnemer een redelijke termijn van 
tenminste zeven werkdagen te bieden om alsnog zijn verplichtingen na te laten 
komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen 
Opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden. 
9.5 Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te 
ontbinden of zijn verplichting op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was 
met de nakoming van zijn verplichtingen. 
  
Artikel. 10 Annuleren 
10.1 Indien de Opdrachtgever de opdracht vóór een door Opdrachtnemer aan 
Opdrachtgever gemelde aflevering wenst te annuleren, en Opdrachtnemer kan 
hiermee instemmen, is Opdrachtgever verplicht de door Opdrachtnemer reeds 
aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de 
kostende prijs inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen, voorts zal hij 
Opdrachtnemer bij wege van schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 
1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is bovendien verplicht 
Opdrachtnemer te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de 
annulering der opdracht en/of weigering der producten. 



10.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt 
Opdrachtnemer zich alle rechten voor om volledige nakoming van de 
overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen. 
 
Artikel 11. Betaling 
11.1 Opdrachtnemer is gerechtigd, alvorens te leveren c.q.  voor of tijdens de 
uitvoering van de werkzaamheden, voldoende zekerheid te bedingen voor de 
nakoming van de betalingsverplichting van Opdrachtgever, waaronder een 
aanbetaling. Bij Consumenten is de hoogte van het maximumpercentage voor 
aanbetaling 25%. Weigering van Opdrachtgever om de verlangde zekerheid te 
stellen geeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst door middel van een 
schriftelijke verklaring buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat Opdrachtnemer 
aansprakelijk is voor de uit de ontbinding voortvloeiende c.q. hiermee verband 
houdende schade en/of gevolgen.  
11.2 Betaling moet binnen vijftien dagen na factuurdatum geschieden in euro’s op 
een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening en zonder enige 
mogelijkheid tot aftrek, verrekening of korting (behoudens het bepaalde in artikel 
11.1). Na overschrijding van deze termijn verkeert de Opdrachtgever van 
rechtswege in verzuim zonder daartoe in gebreke te hoeven worden gesteld. 
11.3 Opdrachtnemer is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde niet 
binnen de in artikel 11.2 genoemde termijn door hem is ontvangen, aan de 
Zakelijke Opdrachtgever een rente van 1% per maand (te berekenen over het in 
rekening gebrachte bedrag) door te belasten en aan de Consument de wettelijke 
rente, waarbij bij beiden rente over een gedeelte van een maand wordt berekend 
over een gehele maand en gerekend wordt vanaf de dag van verzending der 
facturen totdat alles is voldaan. 
11.4 Opdrachtnemer is ook gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de 
Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten, die door de niet (tijdige) betaling zijn 
veroorzaakt, te vorderen. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de 
hoofdsom met een minimum van € 250,00, onverminderd het recht van 
Opdrachtnemer om de werkelijke door Opdrachtnemer gemaakte 
buitengerechtelijke kosten ter zake van inschakeling van een raadsman en 
deskundige(n) te verhalen op Opdrachtgever.  
11.5 Een door Opdrachtgever gedane betaling strekt in de eerste plaats in 
mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op de 
opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever 
dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.  
11.6 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht tot verrekening voor. 
11.7 Indien Opdrachtnemer goederen van de Opdrachtgever onder zich heeft, is 
hij gerechtigd die goederen onder zich te houden, totdat alle kosten die 
Opdrachtnemer gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde 
Opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of 
op andere goederen van de Opdrachtgever, geheel door Opdrachtgever zijn 
voldaan, tenzij de Opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft 
gesteld. Het recht tot retentie heeft Opdrachtnemer ook in geval de 
Opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren. 
 
Artikel 12. Aansprakelijkheid 
12.1 Onverminderd het anders bepaalde in deze Voorwaarden is Opdrachtnemer 
alleen aansprakelijk voor de directe schade geleden door Opdrachtgever die het 
rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van aan Opdrachtnemer toe te rekenen 
handelingen c.q. gedragingen, tegen welke schade Opdrachtnemer verzekerd is 
èn verzekeraar tot uitkering overgaat, met een maximum van € 25.000 per 
gebeurtenis (maximaal twee keer per jaar) met dekkingsgebied Europa.  
12.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade of zaken als gevolg van 

gebruik van door hem geleverde producten, al dan niet als gevolg van een gebrek 
aan het product, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van 
Opdrachtnemer. 
12.3 Voor schade als gevolg van het niet meer naar behoren functioneren van 
door Opdrachtnemer geleverde producten, als gevolg van het niet op juiste wijze 
opvolgen van bij het betreffende product gevoegde instructies of anderszins 
handelen of nalaten van Opdrachtgever dat de werkzaamheid of de houdbaarheid 
van het product negatief beïnvloedt, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.  
12.4 Indien Opdrachtnemer niettegenstaande de bepalingen van deze 
Voorwaarden op grond van wettelijke bepalingen dan wel in rechte aansprakelijk 
wordt geacht voor directe schade, die de Opdrachtgever mocht lijden en die niet 
door een verzekering wordt gedekt, dan beperkt Opdrachtnemer deze 
aansprakelijkheid (inclusief boetes) te allen tijde tot het totale factuurbedrag 
exclusief BTW van de betreffende gebrekkige of ondeugdelijke producten en/of 
verrichte prestatie. 
12.5 Opdrachtnemer zal nimmer gehouden zijn de door Opdrachtgever geleden 
indirecte en/of gevolgschade te vergoeden, waaronder (doch niet uitsluitend) 
begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door 
bedrijfsstagnatie. In geval van een overeenkomst met een Consument strekt de 
beperking ten aanzien van productaansprakelijkheid niet verder dan die welke is 
toegestaan ingevolge artikel 7: 24 lid 2 BW. 
12.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten 
die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van overmacht, zoals in artikel 
13 in deze Voorwaarden omschreven. 
12.7 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden op 
Opdrachtnemer ter zake van enig feit, waarvoor aansprakelijkheid in deze 
Voorwaarden is uitgesloten. 
12.8 Informaties en/of adviezen worden door Opdrachtnemer naar beste weten en 
geheel te goeder trouw verstrekt, doch hij aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de 
inhoud van de door hem verstrekte informaties en/of adviezen.  
12.9 Opdrachtnemer verplicht zich de door Opdrachtgever ter verwerking of 
inbouw geleverde materialen alsmede de van Opdrachtgever ontvangen 
tekeningen/ontwerpen als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voor 
zover niet door de verzekering gedekt. Opdrachtnemer aanvaardt generlei 
verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het 
geleverde door schuld of toedoen van Opdrachtgever of derden, ofwel door van 
buiten komende oorzaken. 
12.10 Bij schilder/lakwerken is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor schade 
op welke manier dan ook ontstaan door problemen voortvloeiende uit de 
onderlaag/onderlagen, een en ander ter beoordeling aan Opdrachtnemer.  

 
Artikel 13. Overmacht 
13.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien Opdrachtnemer door een 
overmachtssituatie wordt belemmerd om zijn verplichtingen (tijdig) na te komen; 
Opdrachtnemer is dan gerechtigd haar verplichtingen op te schorten. Van 
overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer is onder meer sprake indien 
Opdrachtnemer wordt verhinderd aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst of 
aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, 
burgeroorlog, oproer, terrorisme, molest, brand, waterschade, overstroming, 
epidemie, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, beslaglegging, in- en 
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, 
storing in de levering van energie of water, gebrek aan materialen, grond- en of 
hulpstoffen, defecten aan transportmiddelen en/of vervoersbelemmeringen, alles 
zowel in het bedrijf van Opdrachtnemer als van haar (toe)leveranciers en degene 
die met opslag of transport zijn belast en voorts alle overige oorzaken, buiten de 
schuld of risicosfeer van Opdrachtnemer ontstaan. 
13.2 Zodra zich bij Opdrachtnemer een overmachtstoestand voordoet, zal hij zo 
spoedig mogelijk daarvan mededeling doen aan Opdrachtgever. 
13.3 Indien Opdrachtnemer in geval van overmacht tijdelijk verhinderd is zijn 
verplichtingen uit de overeenkomst na te komen is hij bevoegd de uitvoerings- dan 
wel leveringstijd met de duur van de belemmering te verlengen. Deze verlenging 
kan echter nooit langer zijn dan vier maanden. 
13.4 Opdrachtnemer is gerechtigd het reeds uitgevoerde deel van de opdracht (in 
verhouding tot het afgewerkte gedeelte) te factureren aan Opdrachtgever.  
13.5 Indien Opdrachtnemer na de periode van vier maanden door overmacht nog 
steeds verhinderd is zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen of als 
vaststaat dat de overmachtstoestand langer dan vier maanden zal duren, is ieder 
der partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds en per direct te ontbinden. De 
Opdrachtgever is ook na een zodanige beëindiging van de overeenkomst 
gehouden de door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde vergoedingen, welke 
betrekking hebben op de periode vóór de overmachtstoestand, aan 
Opdrachtnemer te betalen.   
13.6 Opdrachtnemer is tijdens de overmachtstoestand niet gehouden tot 
vergoeding van enigerlei schade van of bij de Opdrachtgever, noch is hij daartoe 
gehouden na beëindiging van de overeenkomst als in artikel 13.5 bedoeld.  
 
Artikel 14. Auteursrecht  
14.1 Opdrachtnemer behoudt het auteursrecht van de door hem ontworpen c.q. 
tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer 
Opdrachtgever op basis hiervan  een opdracht geeft. Opdrachtgever verplicht zich 
de geleverde ontwerpen, tekeningen, schetsen en calculaties slechts aan te 
wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen 
vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen.  
14.2 Indien en voor zover Opdrachtnemer producten vervaardigt op grond van 
uitdrukkelijke aanwijzingen van de Opdrachtgever, zoals door Opdrachtgever 
aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de 
Opdrachtnemer ervoor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. 
De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake 
en vergoedt alle door Opdrachtnemer in verband met deze aanspraken gemaakte 
kosten.  
 
Artikel 15. Boetebeding 
Indien Opdrachtgever in strijd handelt met de verplichtingen uit hoofde van het 
bepaalde onder de artikelen 7.5, 7.6, 7.7 en 14 zal de Opdrachtgever aan 
Opdrachtnemer, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, voor iedere 

overtreding een boete verbeuren ten bedrage van € 10.000 (zegge: tienduizend 
euro) alsmede een boete ten bedrage van € 1.000 (zegge: duizend euro) voor 
elke dag dat de overtreding heeft plaatsgevonden en voortduurt. In plaats daarvan 
is Opdrachtnemer ook gerechtigd om volledige schadevergoeding te vorderen.  
 
Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
16.1 Op alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen, gesloten 
overeenkomsten of verbintenissen, en/of verrichtte werkzaamheden ter uitvoering 
daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
16.2 De toepasselijkheid van de bepalingen van het Weens Koopverdrag dan wel 
van enig andere (toekomstige) Internationale Regeling inzake koop van roerende 
goederen wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
16.3 Alle geschillen voortvloeiend uit aanbiedingen, overeenkomsten, en 
verbintenissen hoe ook genaamd zullen worden onderworpen aan het oordeel van 
de Nederlandse rechter. 
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