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De besloten vennootschap Horecakaars B.V. (hierna: "Leverancier") is
ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken
te Utrecht onder nummer 60128003
___________________________________________________________________________________
1.

Toepasselijkheid

1.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Leverancier aan
Afnemer en overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer terzake van levering van zaken,
diensten en adviezen alsmede het verlenen van bepaalde (gebruiks-)rechten door Leverancier
aan Afnemer.
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover
uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. Afwijkingen hebben slechts betrekking op de
Overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.
Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Afnemer zijn niet van toepassing
op de rechtsverhouding tussen Afnemer en Leverancier en worden reeds thans uitdrukkelijk van
de hand gewezen.

1.2

1.3

2.

Definities

Tenzij uit de context anders blijkt, zullen de onderstaande met een beginhoofdletter geschreven
woorden de volgende betekenis hebben:

Diensten

de door Leverancier te leveren diensten zoals nader omschreven in de
Overeenkomst;

Intellectuele Eigendom octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere
(intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis
rechten op databanken of andere voortbrengselen, alsmede - al dan niet
octrooieerbare - technische en/of commerciële know how, methoden en
concepten;

Afnemer

de wederpartij van Leverancier bij aanbiedingen, overeenkomsten en daaruit
voortvloeiende verbintenissen;

Overeenkomst

overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer waarin de wederzijdse rechten en
verplichtingen ten aanzien van de Zaken en/of Diensten zijn vastgelegd;

Vertrouwelijke

iedere mondeling of schriftelijk door een der partijen verstrekte informatie
waarvan
direct duidelijk is dat deze vertrouwelijk is alsmede iedere zulke informatie
waarvan de betreffende partij aanduidt dat deze als vertrouwelijk dient te
worden behandeld;

Informatie

Zaken

de door Leverancier te leveren zaken zoals nader omschreven in de
Overeenkomst.
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3.

Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1.

Alle aanbiedingen door Leverancier gedaan zijn dertig dagen geldig en geheel vrijblijvend, tenzij
scriftelijk anders is aangegeven. Leverancier behoudt zich het recht voor om een door haar
gedaan aanbod binnen tien (10) dagen na aanvaarding daarvan te herroepen.
3.2. Indien bij aanvaarding wordt afgeweken van het door Leverancier gedane aanbod, wordt deze
aanvaarding door Leverancier aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
Indien zij daarop wil ingaan, doet Leverancier een nieuw aanbod, waarop de artikelen 3.1 en
3.2 van toepassing zijn.
3.3. Indien aanbiedingen van Leverancier mede gebaseerd zijn op door of namens Afnemer
verstrekte gegevens, materialen en bescheiden, mag Leverancier uitgaan van de juistheid en
volledigheid van deze gegevens, materialen en bescheiden.
3.4. Tenzij Leverancier haar aanbod herroept conform lid 1, komt een Overeenkomst tot stand door
schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de Leverancier aan de Afnemer.
3.5. Een opdracht van Afnemer aan Leverancier geldt steeds als een onherroepelijk aanbod.
3.6. Indien de Overeenkomst niet schriftelijk wordt vastgelegd en Leverancier niettemin met
instemming van de Afnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de
inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.
3.7. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting,
voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Leverancier niet tot het sluiten van een
overeenkomst met de Afnemer.
3.8. De door Leverancier verzonden opdrachtbevestiging of een door beide partijen ondertekende
overeenkomst geldt als bewijs van de overeenkomst en de inhoud daarvan, behoudens
tegenbewijs.
3.9. Ingeval overeenkomsten met de Afnemer een herhalend karakter hebben, zijn deze slechts
bindend voor het door de Leverancier vastgelegde tijdsbestek.
3.10. Informatie en prijzen vervat in folders of andere publicaties, via welk medium dan ook, binden
Leverancier niet en zijn louter informatief.
4.

Prijzen

4.1.

Tenzij anders overeengekomen, zijn de door Leverancier geoffreerde en/of tussen partijen
overeengekomen prijzen steeds af magazijn Leverancier en exclusief omzetbelasting en BTW en
andere door de overheid opgelegde heffingen. De prijzen zijn voorts gebaseerd op
ononderbroken uitvoering volgens de planning van Leverancier en in normale omstandigheden;
alle extra kosten voor overwerk zullen apart in rekening worden gebracht.
Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen conform de ten tijde van de Overeenkomst
geldende tarieven van Leverancier van toepassing.
Voor levering van Diensten worden de tarieven berekend die op het moment van het leveren
van de Diensten van toepassing zijn, tenzij anders overeengekomen.
Tenzij anders overeengekomen, zijn de door Leverancier geoffreerde en/of tussen partijen
overeengekomen prijzen steeds exclusief eventuele kosten van plaatsing, installatie,
inbedrijfstelling, terugneming van verpakkingsmateriaal e.d. en het treffen van maatregelen ter
voorkoming van schade aan op de installatieplaats aanwezige zaken. Deze werkzaamheden
worden apart gefactureerd.
De door leverancier geoffreerde en/of tussen partijen overeengekomen prijzen zijn gebaseerd
op uitvoering van de Overeenkomst binnen de bij Leverancier gewone werkuren op gewone

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
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werkdagen, tenzij anders is overeengekomen. De kosten die buiten de schuld van Leverancier
moeten worden gemaakt voor uitvoering van de Overeenkomst buiten gewone werkuren op
gewone werkdagen, worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht aan de Afnemer.
4.6. Transport-, order- en/of verpakkingskosten komen voor rekening voor Afnemer, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
4.7. Indien Leverancier transport voor Afnemer regelt of verzorgt, is artikel 4.1 van overeenkomstige
toepassing.
4.8. De Afnemer dient, voor zijn rekening, zorg te dragen dat er voor Leverancier voldoende
gelegenheid bestaat om Producten te lossen..
4.9. Leverancier is gerechtigd te allen tijde haar prijzen en/of tarieven aan te passen. Een voor
Afnemer nadelige wijziging van het toepasselijke tarief moet minimaal twee weken voorafgaand
aan het in werking treden van de wijziging ten aanzien van de Overeenkomst schriftelijk
worden aangekondigd. In dat geval heeft de Afnemer het recht om alsdan de lopende
Overeenkomst op te zeggen per de datum waarop de betreffende nadelige wijziging in werking
treedt.
4.10. Leverancier is gerechtigd om prijsstijgingen van prijsbepalende elementen waaronder doch niet
beperkt tot inkoopprijzen, transportkosten, verzekeringspremies, lonen, belastingen, sociale
premies, hogere kosten ten gevolge van nieuwe en/of gewijzigde regelgeving van
overheidswege, door te berekenen aan Afnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.

Levering en risico

5.1.
5.2.

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering steeds af magazijn Leverancier.
Leverancier heeft aan haar leveringsverplichting voldaan door de zaken eenmaal aan afnemer
aan te bieden.
Iedere deellevering wordt aangemerkt als een zelfstandige levering.
Het rapport van de vervoerder behelzende de weigering van acceptatie door Afnemer geldt als
volledig bewijs van aanbod tot levering.
Indien Afnemer nalatig blijft de geleverde Zaken feitelijk in ontvangst te nemen, zullen deze
Zaken voor kosten en risico van Afnemer door Leverancier in opslag genomen worden,
onverminderd de verplichting van Afnemer om zijnerzijds de Overeenkomst na te komen.
Leverancier is gerechtigd om de kosten van de retourvracht, opslag en andere (juridische)
kosten voor rekening van Afnmer te laten komen. Leverancier heeft het recht om na
deugdelijke kennisgeving aan Afnemer na verloop van tijd aan Afnemer ter keuze van
Leverancier de Zaken te vernietigen, aan derden te verkopen danwel aan Afnemer af te
leveren, een en ander voor kosten van Afnemer.
Bij levering op afroep is Afnemer gehouden de te leveren zaken af te nemen binnen de daartoe
afgesproken termijn of, bij gebreke van een dergelijke afspraak, binnen drie (3) maanden na
het tot stand komen van de Overeenkomst. Indien dit niet geschiedt, heeft de Leverancier het
recht het restant ineens af te leveren en in rekening te brengen.
Dadelijk nadat een Zaak als geleverd geldt, draagt Afnemer het risico voor alle directe, indirecte
en gevolgschade, die aan of door de geleverde Zaken mocht ontstaan, behoudens voor zover
aan opzet of grove schuld van Leverancier te wijten.

5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

6.

Eigendomsvoorbehoud
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

De eigendom van de Zaken wordt door Leverancier uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige
betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere
leveringen en diensten alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming,
heeft plaatsgevonden.
Tot aan het tijdstip van betaling is Afnemer gehouden deze Zaken op redelijke wijze te beheren
alsmede, indien Leverancier zulks schriftelijk verlangt, deze Zaken gescheiden te houden en op
te slaan op een wijze waardoor deze als eigendom van Leverancier kenbaar zijn.
Het staat de Afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Leverancier de Zaken te
vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te
verpanden dan wel anderszins te bezwaren, voordat de eigendom van de door Leverancier
geleverde zaken ingevolge de voorgaande leden op de Afnemer is overgegaan.
Indien de Afnemer na schriftelijke toestemming van Leverancier Zaken die nog conform lid 1
eigendom zijn van Leverancier aan derden wil verkopen en afleveren, is Leverancier verplicht
om aan deze derden in een schriftelijke overeenkomst een eigendomsvoorbehoud te bedingen
overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 6.
Leverancier kan haar eigendomsrecht door eenvoudige kennisgeving aan de Afnemer en zonder
dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, uitoefenen. De Afnemer verplicht zich in dat geval om
de Zaak op eerste verzoek aan Leverancier ter beschikking te stellen en verleent reeds nu
onherroepelijk machtiging aan Leverancier of de door Leverancier aan te wijzen persoon of
personen om de plaats waar die Zaken zich bevinden, te betreden of te berijden teneinde die
Zaken weer onder zich te nemen.
Leverancier’s eigendomsrecht kan worden uitgeoefend bij niet betaling van de volledige prijs of
van een gedeelte daarvan op de vervaldag en zelfs in gevallen dat de betalingen nog niet
vervallen zijn.
Leverancier kan zich eveneens op haar eigendomsrecht beroepen indien zij zulks noodzakelijk
acht gezien de financiële of andere situatie van de Afnemer en wel zonder enige verplichting
voor Leverancier om zich te dien aanzien te verantwoorden. De Afnemer verplicht zich dan, en
wel op het eerste verzoek van Leverancier, om al het mogelijke te verrichten om de uitoefening
van het recht van Leverancier tot behoud van eigendom te vergemakkelijken, hierbij
overgaande tot inventarisatie, tot scheiding van de Zaken van de door andere leveranciers
geleverde zaken, tot terugzending van de Zaken aan Leverancier.
Beschadiging of verlies van door Afnemer aan Leverancier ter reparatie, bewerking of
anderszins ter beschikking gestelde Zaken, voor zover niet het gevolg van onzorgvuldig
handelen van de Leverancier, blijft voor rekening en risico van Afnemer.

7.

Termijnen

7.1.

Overeengekomen leveringstermijnen gelden als streeftermijnen. De levertingstermijnen gaan
eerst in:
• daags na de totstandkoming van de overeenkomst; of
• nadat Afnemer alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste inlichtingen,
tekeningen, goedkeuringen e.d. heeft verstrekt en alle eventueel vereiste voorbereidingen
zijn getroffen; en/of
• binnen een termijn van twintig (20) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag waarop
Leverancier een door de Afnemer verschuldigde aanbetaling volledig heeft ontvangen;
Leverancier is nimmer in verzuim door het enkele verstrijken van overeengekomen
(op)leveringstermijnen. Daarvoor is steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij

7.2.
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7.3.

aan Leverancier een redelijke termijn om alsnog na te komen wordt gegund, welke minstens
30% van de overeengekomen levertermijn met een minimum van 30 dagen zal belopen.
Het overschrijden van overeengekomen termijnen door Leverancier kan nimmer, ook niet na
ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding. Dit is slechts anders in geval van
opzet of bewuste roekeloosheid van Leverancier of haar leidinggevend personeel.

8.

Betaling

8.1.

De voor de (op)levering van Diensten en/of Zaken overeengekomen bedragen zijn verschuldigd
op de in de Overeenkomst vastgelegde wijze.
Voor zover niet anders bepaald, moet ieder aan Leverancier verschuldigd bedrag worden
voldaan binnen acht (8) dagen na factuurdatum.
Leverancier is bevoegd Diensten en/of Zaken in gedeelten af of op te leveren en daarmee
corresponderende deelfacturen toe te zenden.
Een girale betaling is eerst voltooid op de dag waarop het bedrag op de bankrekening van
Leverancier is bijgeschreven.
Afnemer is verplicht op eerste verzoek van Leverancier en naar het oordeel van Leverancier
passende zekerheid te verschaffen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn
betalingsverplichtingen. Bij weigering de gevraagde zekerheid te stellen, is Leverancier
gerechtigd naar eigen keuze de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten danwel de
Overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden. Afnemer heeft in dat geval geen recht op
schadevergoeding. Alle voor Leverancier uit deze opschorting en/of ontbinding voortvloeiende
schade dient door de Afnemer te worden vergoed.
Ieder beroep op verrekening en/of opschorting van de betalingsverplichtingen door de Afnemer
is uitgesloten, tenzij het beroep op verrekening en/of opschorting een vordering op Leverancier
betreft welke Leverancier onvoorwaardelijk schriftelijk heeft erkend.
Indien een Overeenkomst met meerdere Afnemers is gesloten, is elk der Afnemers hoofdelijk
verbonden tot voldoening van hetgeen men op grond van de Overeenkomst aan Leverancier
verschuldigd is.

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

8.6.

8.7.

9.

Niet of niet tijdige betaling

9.1.

Indien Afnemer niet tijdig heeft betaald, is Afnemer van rechtswege in verzuim op de
vervaldatum van de betreffende factuur, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
Bij niet of niet-tijdige betaling door Afnemer heeft Leverancier het recht verdere nakoming van
de overeenkomst op te schorten onverminderd de verplichting van Afnemer om de krachtens de
overeenkomst verschuldigde betalingen op de overeengekomen tijdstippen te voldoen.
Bij niet of niet-tijdige betaling door Afnemer is deze vanaf de dag waarop de betaling aan
Leverancier uiterlijk plaats diende te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het
openstaande bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de alsdan geldende wettelijke rente
met een minimum van 1% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand
wordt gerekend.
Bij niet of niet-tijdige betaling door Afnemer, zijn alle bedragen die de Afnemer nog
verschuldigd is terzake van reeds (af)geleverde zaken c.q. verrichte Diensten, onmiddellijk
opeisbaar, onverminderd het bepaalde in artikel 12 van deze voorwaarden.
Betalingen strekken steeds eerst in mindering op voorbedoelde kosten en rente en vervolgens
op de oudste factuur.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.

De vordering tot betaling van de aan Leverancier verschuldigde bedragen is direct van
rechtswege opeisbaar zodra de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surséance
van betaling aanvraagt, een aanvraag tot zijn ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt,
beslag op (een deel van) zijn goederen wordt gelegd, alsmede indien bewind over (een deel
van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn
vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer de Opdrachtgever - indien deze is
een vennootschap onder firma of besloten vennootschap - in liquidatie verkeert of wordt
ontbonden.
Ten laste van Afnemer komen tevens alle kosten, waaronder maar niet beperkt tot kosten voor
juridische bijstand, de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die
Leverancier als gevolg van niet c.q. niet-tijdige nakoming door Afnemer van diens
verplichtingen jegens Leverancier heeft moeten maken of zal moeten maken. De
buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met
rente vanaf factuurdatum, zulks met een minimum van € 750,--.
Indien partijen zijn overeengekomen dat een derde de betaling ten behoeve van de Afnemer
geheel of gedeeltelijk zal verrichten, dan is en blijft Afnemer onvoorwaardelijk aansprakelijk
voor de betaling.
Bij niet, of niet-tijdige betaling heeft Leverancier een retentierecht ten aanzien van alle zaken
die hij voor bewerking en/of reparatie voor Afnemer onder zich heeft.
Inhoud en wijziging van de overeenkomst

10.1. Afnemer draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de
Overeenkomst, indien deze redelijkerwijs voor risico van de Afnemer behoren te komen c.q.
hun oorzaak vinden in door Leverancier niet, niet juist, niet-tijdig of onvolledig ontvangen
specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door Afnemer daartoe
aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch
middel zoals bijvoorbeeld telefoon, fax, e-mail en soortgelijke transmissiemedia.
11.

Intellectuele eigendom

11.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, blijft Leverancier c.q. haar toeleverancier de
eigenares c.q. uitsluitend rechthebbende ten aanzien van alle rechten van intellectuele
eigendom rustende op de door Leverancier geleverde producten en/of onderdelen daarvan.
11.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, blijft Leverancier, c.q. haar toeleverancier de
eigenares c.q. uitsluitend rechthebbende ten aanzien van al haar rechten van intellectuele
eigendom op alle aan de Afnemer verstrekte stukken of voortbrengselen zoals handleidingen,
ontwerpen, schetsen, tekeningen, afbeeldingen, programmatuur, berekeningen, bestanden,
afbeeldingen, foto’s, schetsen, monsters, modellen, clichés, stempels, matrijzen en offertes, ook
indien deze in opdracht van Afnemer zijn gemaakt.
11.3. De in lid 2 genoemde stukken mogen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
Leverancier niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt,
ongeacht of door de Leverancier daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Afnemer is
gehouden deze zaken op eerste verzoek aan opdrachtgever te retourneren op straffe van een
boete van € 455,00 per dag.
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11.4. Indien Afnemer geen order plaatst na het bestellen van een ontwerp dan wordt dit na een
maand op rekening gesteld. Leverancier krijgt in dit geval het recht tot verveelvoudiging- en
reproductierecht van het ontwerp.
12.

Reclames

12.1. Eventuele reclames, zowel op levering van Zaken of Diensten van Leverancier als op
factuurbedragen, dienen binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk en aangetekend bij
Leverancier te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame
betrekking heeft. Daartoe dient het aan Afnemer ter beschikking gestelde claimformulier te
worden ingevuld. In behandeling genomen reclames geven geen recht op betalingsuitstel of
gedeeltelijke betaling.
12.2. Gebreken die bij een zorgvuldig onderzoek niet binnen bovenvermelde termijn hadden kunnen
worden opgemerkt, alsmede geconstateerd binnen zes maanden na de dag van levering,
moeten onmiddellijk na constatering aan Leverancier worden gemeld met inachtneming van het
bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel.
12.3. Indien de in de voorafgaande leden genoemde termijnen door Afnemer niet in acht worden
genomen, kan deze niet meer reclameren en wordt hij geacht het geleverde te hebben
goedgekeurd en/of de facturen als juist te hebben erkend.
12.4. Leverancier is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de
betrokken Afnemer op het ogenblik van indienen van zijn reclame aan al zijn alsdan jegens
Leverancier bestaande verplichtingen, uit welke overeenkomst tussen hem en Leverancier dan
ook voortvloeiende, heeft voldaan. Dit alles behoudens het gestelde omtrent
garantiebepalingen.
12.5. Wanneer Leverancier van oordeel is dat een klacht terecht is ingediend, heeft Leverancier het
recht naar eigen keuze de zaak te herstellen of te vervangen. Herstel dat onder deze bepaling
in Nederland wordt uitgevoerd, gebeurt kosteloos. Het transport van de Zaken alsmede
eventuele verplaatsing c.q.
(de-)montage van andere Zaken geschiedt voor rekening en risico van Afnemer. Een nieuwe
levering van Zaken en/of onderdelen daarvan gebeurt onder de verplichting van de Afnemer
alsdan het verkeerd of ondeugdelijk geleverde aan Leverancier te retourneren. De aldus
geretourneerde Zaken en/of onderdelen worden eigendom van Leverancier.
12.6. Bij klachten zal Leverancier na ontvangst van het voornoemde claimformulier binnen een
redelijke termijn stelling nemen.
13.

Garantie

13.1. Voor Zaken met fabrieksgarantie gelden de door de fabrikant vastgestelde garantiebepalingen.
Iedere verdere of andere garantie is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
overeengekomen. In geen geval zal de garantie verder strekken dan vervanging van de onder
de garantie vallende Zaken en/of onderdelen van die Zaken, zulks naar keuze van Leverancier,
gedurende een periode van 6 (zes) maanden na levering.
13.2. Garantie op door Afnemer of namens Afnemer door derden geleverde zaken of onderdelen
wordt uitdrukkelijk uitgesloten, zelfs indien die zaken door Leverancier zijn goedgekeurd.
13.3. Door vervanging van Zaken die overeenkomstig het bovenstaande onder de garantie vallen,
wordt de garantietermijn niet verlengd.
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13.4. Alle door Leverancier vervangen Zaken zijn vanaf het moment van vervanging eigendom van
Leverancier.
13.5. Iedere aanspraak onder garantie vervalt indien onderhoud, wijziging of reparatie is uitgevoerd
door anderen dan Leverancier of indien sprake is van onoordeelkundig gebruik of een van
buiten komende oorzaak (waaronder waterschade, brand e.d.). Evenmin heeft Afnemer
aanspraak op garantie indien hij zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet of niet
geheel heeft voldaan, waaronder met name alle betalingsverplichtingen.
14.

Aansprakelijkheid

14.1. Behalve tot nakoming van de garantieverplichting en reclame-aanspraken zoals omschreven in
de artikelen 11 en 12, zijn noch Leverancier noch derden, die Leverancier ten behoeve van de
totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst heeft betrokken, aansprakelijk voor
tijdens of ten gevolge van de Zaken, Diensten en/of uitvoering van de Overeenkomst door
Afnemer of derden geleden schade of veroorzaakte dood of persoonlijk letsel, ongeacht wat
daarvan de oorzaak is.
14.2. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet, indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid
zijdens Leverancier alsmede in het geval de wet dwingend rechtelijk anders bepaalt.
14.3. Leverancier sluit voor zover wettelijk mogelijk alle aansprakelijkheid voor handelingen en/of
nalatigheid van bij haar in dienst zijnde werknemers of door haar ingeschakelde derden uit.
14.4. De aansprakelijkheid van Leverancier beperkt zich in ieder geval tot het bedrag dat door de
aansprakelijkheidsverzekeraar van Leverancier in het specifieke geval wordt uitbetaald, doch zal
in geen geval meer bedragen dan het factuurbedrag dat is gemoeid met de Zaken en/of
Diensten waaruit de schade is voortgevloeid. In geval van een duurovereenkomst zal de
aansprakelijkheid van Leverancier in ieder geval beperkt zijn tot de bedongen prijs (exclusief
BTW) voor de prestatie van Leverancier in de periode van twee maanden voorafgaande aan het
verzuim.
14.5. Afnemer zal Leverancier vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Leverancier.
14.6. Zelfs indien Leverancier aansprakelijk is, dan is Leverancier in ieder geval niet aansprakelijk
voor door Afnemer of derden geleden indirecte schade, waaronder met name bedrijfsschade,
vertragingsschade en gederfde winst.
14.7. Afnemer dient geleden schade binnen 20 (twintig) kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan
Leverancier mee te delen en alle medewerking te verlenen bij een eventueel onderzoek dat
door Leverancier wordt gestart naar de aard, omvang en oorzaak van de schade, een en ander
op straffe van verval van het recht op schadevergoeding en onverminderd het onder artikel
14.9 bepaalde.
14.8. Een aan Afnemer toekomende vordering tot schadevergoeding verjaart met het verstrijken van
een termijn van 12 (twaalf) kalendermaanden na de schade veroorzakende gebeurtenis.
14.9. Afnemer vrijwaart Leverancier tegen alle schadevorderingen van derden in verband met door
Leverancier aan of voor Afnemer geleverde Zaken of werk, voor zover deze schade niet voor
rekening en risico van Leverancier komt.
14.10. Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijk uit welke hoofde dan ook voor op basis van de
uitvoering van de Overeenkomst.
14.11. Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor tekeningen, ontwerpen,
berekeningen, aanwijzingen, materialen e.d. die inzake de uitvoering van de Overeenkomst aan
Afnemer zijn verstrekt.
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15.

Overmacht

15.1. Ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming ("overmacht") door buiten de macht van
partijen gelegen omstandigheden (zoals terrorisme, brand, storingen, watersnood, vorst,
bliksem, arbeidsgeschil, staking zowel bij Leverancier als bij haar toeleveranciers, mobilisatie,
inbeslagname van goederen, handelsblokkade, het ontbreken van transportmiddelen en een
algemeen gebruik van voorraden) welke de levering van Diensten en/of Zaken verhinderen of
onredelijk kostbaar maken, zal een eventuele verplichting tot nakoming worden opgeschort
voor een periode gelijk aan de duur van voornoemde omstandigheden.
15.2. Het vorige lid laat het recht van Leverancier om de Overeenkomst te ontbinden onverlet.
15.3. Afnemer heeft in geval van overmacht als bedoeld in dit artikel geen aanspraak op vergoeding
van eventuele schade door Afnemer en/of diens afnemer geleden.
15.4. Partijen zullen in overleg treden over aanpassing van de Overeenkomst. Indien binnen 30
(dertig) dagen geen overeenstemming is bereikt en (verdere) uitvoering van de Overeenkomst
blijvend onmogelijk is, dan is iedere partij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
15.5. Van blijvende onmogelijkheid van uitvoering is sprake wanneer uitvoering van de Overeenkomst
gedurende meer dan 60 (zestig) aaneengesloten dagen niet mogelijk is geweest, of duidelijk te
voorzien is dat de uitvoering van de Overeenkomst gedurende genoemde periode niet mogelijk
zal zijn.
15.6. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing ongeacht of Leverancier in verzuim was op het
moment van intreden van de overmachtstoestand.
16.

Beëindiging van de Overeenkomst

16.1. Leverancier heeft het recht om een Overeenkomst met Afnemer door een schriftelijke
verklaring aan de Afnemer zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te
ontbinden en alle aan Leverancier toebehorende Zaken welke zich bij de Afnemer bevinden
terug te nemen, indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet:
a.
de Afnemer blijft in gebreke met (tijdige) betaling of komt een andere verplichting uit de
Overeenkomst niet op tijd of niet stipt na;
b.
roerende en/of onroerende zaken van de Afnemer worden in beslag genomen of
verbeurd verklaard, terwijl dit een deugdelijk nakomen van de Overeenkomst belemmert
of in gevaar brengt;
c.
betreffende Afnemer vraagt surséance van betaling of faillissement zelf aan of wordt
door anderen aangevraagd of op diens verzoek uitgesproken;
d.
de Afnemer besluit tot ontbinding of liquidatie van zijn onderneming of tot feitelijke
staking daarvan, danwel tot vervreemding van een substantieel onderdeel daarvan;
e.
door de Afnemer gestelde zekerheden worden op enigerlei wijze aangetast of
ingetrokken;
f.
de Afnemer kan niet (langer) in staat of bereid worden geacht haar verplichtingen
voortvloeiend uit de Overeenkomst na te komen;
g.
er is sprake van een zodanige situatie bij de Afnemer, dat het risico van Leverancier
terzake van de normale nakoming van de Overeenkomst aanmerkelijk wordt verzwaard
danwel dat de normale afwikkeling van deze Overeenkomst ernstig in gevaar wordt
gebracht
16.2. Door ontbinding worden de over en weer verschuldigde vorderingen onmiddellijk en geheel
opeisbaar.
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16.3. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde geldt onverminderd de rechten die de wet en de
Overeenkomst aan Leverancier overigens toekennen bij niet-nakoming door de Afnemer.
16.4. Bij beëindiging van de Overeenkomst zal Afnemer aan Leverancier alle in haar bezit zijnde
documentatie betreffende de Overeenkomst, behalve de Overeenkomst zelf, aan Leverancier
retourneren en geen kopieën behouden.
17.

Geheimhouding

17.1

Ieder der partijen zal alle redelijkerwijs te nemen maatregelen treffen teneinde de
geheimhouding van Vertrouwelijke Informatie te waarborgen voor zover zulks mogelijk is in
verband met de uitvoering van de Overeenkomst en zal met name geen stukken of andere
voortbrengselen openbaarmaken, aan derden ter hand stellen of ter inzage geven.

18.

Slotbepaling

18.1 De Overeenkomst met alle bijlagen bevat alle afspraken tussen partijen en treedt in de plaats
van alle andere afspraken, toezeggingen en overeenkomsten terzake tussen partijen.
18.2 Wijzigingen en aanvullingen op de Overeenkomst tussen partijen zijn slechts geldig, indien en
voorzover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
18.3 Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst of deze voorwaarden onverbindend of
ongeldig mocht blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen
verbinden zich om alsdan in onderhandeling te treden teneinde vervangende bepalingen
overeen te komen welke de bedoeling van partijen zo dicht mogelijk benaderen.
18.4 Leverancier is bevoegd om voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
18.5 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst
voort te duren, zullen ook na het einde van de Overeenkomst blijven gelden.
18.6 Op de Overeenkomst en daardoor beheerste verbintenissen is Nederlands recht van toepassing.
18.7 Terzake van eventuele geschillen is de Rechter te Utrecht bevoegd, behoudens indien de wet
dwingend rechtelijk een andere Rechter aanwijst.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel te Utrecht.

