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Artikel 1 | Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.
1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden, verder te noemen AV, ongeacht de vorm waarin deze
kenbaar worden gemaakt (bijvoorbeeld via de website van Verkoper).
2. Annulering: de schriftelijke mededeling dat van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden
gemaakt, dan wel dat de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet uitgevoerd zal worden.
3. Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige onderhandeling, aanbieding, offerte,
Overeenkomst of andere (rechts)handeling in de relatie tussen Verkoper en Klant.
4. Klant: de (rechts)persoon aan wie het aanbod van Verkoper is gericht, met wie Verkoper een Overeenkomst heeft
gesloten en/of ten behoeve van wie de (rechts)handeling is/wordt verricht.
5. Levering: de levering Ex Works conform Incoterms 2010.
6. Overeenkomst: iedere verbintenis tussen Verkoper en Klant.
7. Verkoper: Klassehout B.V. en/of Klassehout Inrichtingsconcepten B.V.
8. Zaken: alle objecten die voorwerp zijn van enige onderhandeling, aanbieding, offerte, overeenkomst of andere (rechts)
handeling in de relatie tussen Verkoper en Klant.

Artikel 2 | Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. De AV zijn van toepassing op en maken deel uit van alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en
andere (rechts)handelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan,
betreffende levering door Verkoper van Zaken en/of Diensten aan Klant.
2. De AV zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten die Verkoper geheel of ten dele met derden heeft gesloten,
alsmede op Overeenkomsten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere (rechts)handeling via
of middels Verkoper door een derde aan Klant worden geleverd.
3. Verkoper wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Klant af.
4. Indien een bepaling uit de tussen Verkoper en Klant gesloten Overeenkomst(en) strijdig is met de AV, dan prevaleren
de bepalingen van de Overeenkomst(en).
5. Indien en voor zover enige bepaling van de AV, dan wel een gedeelte van een bepaling, nietig wordt verklaard of
vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen, dan wel het overige gedeelte van de (ver)nietig(d)e bepaling, van de AV
onverminderd van kracht blijven. Verkoper en Klant treden alsdan met elkaar in overleg over een nieuwe bepaling ter
vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling
in acht wordt genomen.
6. Deze AV komen in de plaats van eventuele eerder geldende algemene voorwaarden. Wanneer deze AV worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie deel uit van elke tussen partijen bestaande Overeenkomst, tenzij Klant binnen acht
dagen na ontvangst van de gewijzigde versie, dan wel binnen acht dagen na het moment waarop Klant van de gewijzigde
In dat geval blijven de oorspronkelijke AV, dus zoals deze golden voordat de wijziging plaatsvond, deel uitmaken van elke
tussen partijen op dat moment bestaande Overeenkomst.

Artikel 3 | Aanbiedingen, offertes en Overeenkomst
1. Alle aanbiedingen (ook wel offertes genaamd) van Verkoper - in welke vorm dan ook - zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk
anders is vermeld. Verkoper kan haar aanbod ook direct na aanvaarding daarvan door Klant nog herroepen.
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versie redelijkerwijs kennis had kunnen nemen, Verkoper schriftelijk bericht niet met de gewijzigde versie akkoord te gaan.

2. Offertes van Verkoper zijn geldig gedurende de in de offerte aangegeven termijn. Indien geen termijn is aangegeven, is
de offerte geldig tot dertig dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3. Overeenkomsten komen tot stand nadat Verkoper de door Klant verstrekte opdracht schriftelijk aanvaardt, dan wel op
het moment dat Verkoper tot uitvoering van een opdracht overgaat.
4. Afwijkingen van de AV en van de tussen Verkoper en Klant gesloten Overeenkomsten zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk door Verkoper zijn bevestigd, dan wel indien Verkoper aan deze gewijzigde Overeenkomst uitvoering geeft.
5. Indien in de aanvaarding door Klant van een door Verkoper afkomstige offerte/aanbieding voorbehouden of wijzigingen
ten opzichte van het aanbod zijn aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde, de Overeenkomst
eerst tot stand indien en zodra Verkoper aan Klant schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijkingen van het aanbod in te
stemmen, dan wel op het moment dat Verkoper tot uitvoering van de gewijzigde Overeenkomst overgaat.
6. Er bestaat geen verplichting voor Verkoper tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen Zaken en/of
Diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs. Evenmin kan Klant op basis van deze aanbieding
rechten doen gelden voor nabestellingen.
7. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de aanbieding getoond, gevoegd of medegedeeld zijn, geven
een algemene voorstelling van de aangeboden Zaken en/of Diensten. Wijzigingen daarin, waardoor de werkelijke uitvoering afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt
gebracht in de technische en esthetische uitvoering van de Zaken en/of Diensten, verplichten Verkoper niet tot enige
vergoeding en geven Klant niet het recht om Levering of betaling van de geleverde Zaken en/of Diensten te weigeren of
op te schorten.
8. Door Verkoper verstrekte afbeeldingen en tekeningen blijven te allen tijde eigendom van Verkoper en dienen op eerste
verzoek van Verkoper onverwijld aan Verkoper te worden teruggegeven.
9. Aanbiedingen in de vorm van begrotingen, offertes, prijslijsten of andere bescheiden mogen, tenzij expliciet voor eigen
gebruik, niet vermenigvuldigd of aan derden ter inzage gegeven worden.
10. Wanneer de Overeenkomst(en) door Verkoper is/zijn gesloten met meerdere (rechts)personen dan Klant, zijn al die
(rechts)personen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de Overeenkomst(en).

Artikel 4 | Wijziging van de opdracht
1. Klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de Overeenkomst kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds bepalen
de aanpak, werkwijze of omvang van de Overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden
en/of te wijzigen.
2. Indien wordt afgeweken van de oorspronkelijke Overeenkomst tussen Verkoper en Klant, zullen de daaruit voortvloeiende kosten tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan Klant in rekening worden
gebracht.
3. Zonder daarmede in gebreke te komen en/of schadeplichtig te worden, kan Verkoper een verzoek tot wijziging van de
Overeenkomst weigeren indien dit naar de mening van Verkoper gevolg zou kunnen hebben voor de uitvoering van de
Overeenkomst.
4. De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Verkoper ontstaat ten gevolge van het
niet voldoen door Klant aan enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking
met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 5 | Prijzen, tarieven en betaling
1. Alle vermelde prijzen en tarieven gelden in Euro’s, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
2. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn - tenzij schriftelijk anders is vermeld - exclusief omzetbelasting (BTW) en enige
andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief bezorg-, vervoers-, Leverings-, installatie-, reis- en
verblijfskosten, kosten van derden en meerwerk en gebaseerd op uitvoering in normale werktijden, tenzij schriftelijk
3. Verkoper is gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijzen/tarieven, indien zich tussen het moment van
aanbieding en Levering prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van bijvoorbeeld materiaal, grondstoffen, valuta
en/of lonen of andere factoren, ondanks dat deze voorzienbaar waren ten tijde van het opstellen van de offerte c.q. de
vaststelling van prijzen.
4. Slechts indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft Klant het recht de Overeenkomst met Verkoper te
ontbinden. De ontbinding dient uiterlijk binnen acht dagen nadat Verkoper Klant bericht heeft omtrent de prijsverhoging
schriftelijk te geschieden. Klant is dan slechts de door Verkoper te bepalen som van het tot op dat moment door Verkoper
uitgevoerde deel van de Overeenkomst verschuldigd.
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anders is vermeld. Bij de vermelde prijzen en specificaties worden druk- en/of zetfouten uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Betaling door Klant dient zonder korting of verrekening te geschieden op de door Verkoper aangegeven wijze en binnen
acht dagen na levering, in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij tussen partijen anders schriftelijk is overeengekomen.
6. Alle door Klant verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Verkoper en/of ingeschakelde derden gemaakte (invorderings)kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande factu(u)r(en).
7. Indien Verkoper na het sluiten van de Overeenkomst bekend is geworden met omstandigheden die goede grond
geven om te vrezen dat Klant zijn verplichtingen niet (geheel) zal nakomen - ook nadat Verkoper een opdracht geheel of
gedeeltelijk heeft uitgevoerd - heeft Verkoper het recht vooruitbetaling van de prijs te vorderen en/of te vorderen dat Klant
binnen een door Verkoper te bepalen termijn en op de wijze zoals door Verkoper zal worden aangegeven, genoegzame
zekerheid stelt voor de nakoming van zijn (verdere) betalingsverplichting(en). Zolang de geëiste vooruitbetaling niet is
geschied of de geëiste zekerheid niet is gesteld, is Verkoper niet tot (verdere) uitvoering van enige Overeenkomst verplicht,
zonder dat daaruit een verplichting voor Verkoper ontstaat tot vergoeding van schade en/of verschuldigdheid van een boete.
8. Indien Klant niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is deze van rechtswege in verzuim. Klant is in dat
geval zonder nadere sommatie of ingebrekestelling over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment tot aan de datum
van algehele voldoening, een rente verschuldigd van 1,5% per maand (waarbij een deel van een maand als gehele maand
wordt gerekend) of de wettelijke handelsrente indien deze hoger is, één en ander onverminderd de verdere rechten die
Verkoper heeft.
9. Klant zal, indien Verkoper tot incasso overgaat, naast het verschuldigde bedrag, tevens gehouden zijn tot volledige
vergoeding van de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle door derden in rekening gebrachte kosten, verband houdende met de inning van de vordering of ter bewaring van haar rechten anderszins,
waarvan de hoogte wordt bepaald op ten minste 15% van de hoofdsom plus rente, vermeerderd met de verschuldigde
BTW.
10. Klant is verplicht terstond aan zijn betalingsverplichting te voldoen met vergoeding van zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, schade en interesten.
11. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden nadat een tekortkoming aan de zijde van Klant, dan wel een toerekenbare
tekortkoming aan de zijde van Verkoper, heeft plaatsgevonden en nadat een redelijke termijn voor herstel is geboden,
ontslaat dit Klant niet van enige betalingsverplichting ter zake van reeds door Verkoper geleverde Zaken en/of Diensten,
tenzij Verkoper ter zake van die bepaalde Zaak en/of Dienst in verzuim is. Aldus komt Klant niet de bevoegdheid tot
verrekening en/of opschorting toe.

Artikel 6 | Levering en termijn
1. Levering van Zaken geschiedt Ex Works (Incoterms 2010). De levertijd wordt door Verkoper bij benadering vastgesteld.
Deze is indicatief en nimmer fataal.
2. Bij de vaststelling van de levertijd gaat Verkoper ervan uit dat zij de Overeenkomst kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.
3. De levertijd gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, zoals definitieve tekeningen, in het bezit zijn van Verkoper, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke (operationele) voorwaarden is voldaan.
4. Klant is verplicht de Zaken af te nemen op het moment waarop deze door Verkoper in het kader van de Overeenkomst
aan hem ter beschikking worden gesteld.
5. Indien Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de
Levering, zullen de Zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van Klant. Klant zal in dat geval alle aanvullende
kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
6. Indien sprake is van uitvoering in verschillende, van elkaar te onderscheiden Leveringen van Zaken en/of Diensten als
onderdeel van een meeromvattende Overeenkomst, geldt een deeluitvoering als afzonderlijke Overeenkomst, welke deeluitvoering niet wordt getroffen door een tussentijdse beëindiging, dan wel ontbinding van de Overeenkomst.
7. Het is Verkoper toegestaan Zaken in gedeelten te leveren. Indien de Zaken in gedeelten geleverd worden, is Verkoper
bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
ringen van Verkoper volledig heeft voldaan.
9. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoering van de Overeenkomst geeft Klant in geen geval recht
op enige schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Verkoper.
10. Indien Verkoper de Zaken ter plaatse van de Levering monteert, worden de daaraan verbonden kosten afzonderlijk in
rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
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8. Verkoper is bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot op het moment dat Klant alle vorde-

Artikel 7 | Risico en aansprakelijkheid
1. Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik en het laten gebruiken van de geleverde Zaken en/of Diensten. Verkoper is nimmer aansprakelijk en Klant vrijwaart Verkoper voor eventuele ongevallen en/of schade die voortvloeien
uit het gebruik van de geleverde Zaken en/of Diensten.
2. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade (zoals schade wegens gederfde winst, extra inzet persoon, vertragingsschade), immateriële schade en/of bedrijfsschade. Verkoper is evenmin aansprakelijk voor schade die verband houdt met door Klant voorgeschreven constructies
of materialen of door Klant of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in Zaken en/of Diensten.
3. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Verkoper is uitgegaan van door Klant
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, ook al was Klant van deze onjuistheid en/of onvolledigheid niet op de
hoogte.
4. De aansprakelijkheid van Verkoper jegens Klant uit welke hoofde dan ook is beperkt tot de som van de Overeenkomst
exclusief BTW, dan wel de som van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In
alle gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Verkoper in voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico.
5. Indien Verkoper bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van (niet-)ondergeschikten, is de aansprakelijkheid van Verkoper, naast het overige wat hierover in deze AV wordt bepaald, beperkt tot de aansprakelijkheid voor het
eigen handelen en/of nalaten door Verkoper en haar (niet)ondergeschikten. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade
die het gevolg is van handelen en/of nalaten van haar ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten, welk handelen en/of
nalaten heeft te gelden als opzet en/of grove schuld.
6. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Verkoper, zal Klant Verkoper vrijwaren voor alle aanspraken van
derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met het
gebruik van de geleverde Zaken en/of Diensten.
7. Indien Verkoper, zonder daartoe opdracht te hebben, bij c.q. na de Levering hulp en/of bijstand - van welke aard ook verleent, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van Klant en kan Verkoper voor eventuele schade die hierdoor aan
of door de betreffende Zaken zou ontstaan, nimmer aansprakelijk zijn.

Artikel 8 | Melding en reclame
1. Alle vorderingen en/of verweren jegens Verkoper en de door Verkoper bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, vervallen één jaar na het sluiten van de Overeenkomst, tenzij Titel 3 Afdeling 3 Boek 6 BW van toepassing is
en op grond daarvan een langere termijn geldt.
2. Klant dient na Levering te controleren of het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en bij onvolkomenheden
dit schriftelijk te melden bij Verkoper. De controle en melding dient binnen 48 uur na Levering plaats te vinden. Controleert
en meldt Klant niet tijdig, dan vervalt het recht van Klant op garantie en/of reclame.
3. Reclames ter zake de hoogte van door Verkoper verzonden facturen dienen binnen acht werkdagen na factuurdatum
schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.
4. Iedere Levering is te beschouwen als een afzonderlijke transactie, dat wil zeggen dat reclames - die betrekking hebben
op een bepaalde Levering - geen invloed uitoefenen op voorgaande en/of volgende Leveringen.
5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper worden geretourneerd.
6. Ten aanzien van retourzendingen is Verkoper gerechtigd maximaal 10% van het totale factuurbedrag aan administratiekosten in rekening te brengen bij Klant.

Artikel 9 | Garantie
1. Garantie wordt door Verkoper verleend alleen op geleverde Zaken, waarvan Klant aantoont dat gebreken binnen vijf
jaar na Levering zijn opgetreden en niet reeds bij de controle bij Levering door Klant (ex artikel 8.2) waarneembaar waren.
Garantie wordt verleend als het gebrek een direct gevolg is van een onjuistheid in de door Verkoper toegepaste construcanders voortvloeit of partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Voor fabricagefouten, welke naar hun aard en pas na langere tijd kunnen worden ontdekt, geldt een garantietermijn
van vijf jaar na Levering.
3. Als Verkoper de Zaak heeft betrokken van een derde, geldt de garantie van Verkoper slechts voor zover Verkoper zelf
jegens haar leverancier aanspraak kan maken op garantie.
4. Indien de Levering reeds gebruikte Zaken betreft, wordt op deze Zaken geen garantie door Verkoper verstrekt.
5. Onder de in artikel 9.1, 9.2 en 9.3 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door Verkoper worden weggenomen voor
reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van Verkoper, of door toezending van een
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tie, dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking en/of gebruik van ongeschikt materiaal, tenzij uit de aard van de Zaken

onderdeel ter vervanging, één en ander steeds ter keuze van Verkoper. Alle kosten die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals, maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfskosten alsmede kosten
van demontage en montage, zijn voor rekening van Klant.
6. Verkoper is gerechtigd (onderdelen van) de geleverde Zaken bij onderhoud, reparatie, vernieuwing of in andere gevallen, te vervangen en/of te wijzigen, mits Verkoper vergelijkbare kwaliteit en/of functionaliteit levert aan Klant.
7. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften, dan wel anders dan het voorziene normale gebruik;
b. normale slijtage;
c. montage/installatie en/of reparatie door derden, waaronder begrepen Klant;
d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste
materialen;
e. in overleg met of op verzoek van Klant gebruikte, be- of verwerkte materialen en/of op uitdrukkelijk verzoek van Klant
gebruikte constructies en werkwijzen.
8. Indien Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die uit de met Verkoper gesloten Overeenkomst of uit een daarmee samenhangende Overeenkomst voortvloeit, is Verkoper met betrekking tot geen van deze Overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden. Indien Klant zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Verkoper tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van de Zaak overgaat of doet overgaan,
vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
9. Reclamering ter zake van gebreken - welke naar de mening van Klant aanspraak geven op garantie - dient zo spoedig
mogelijk na ontdekking van het gebrek, maar in elk geval binnen de garantietermijn, in schriftelijke vorm te geschieden.
Bij overschrijding van deze termijn voor reclamering vervalt elke aanspraak tegen Verkoper ter zake van die gebreken.
10. Indien Verkoper ter voldoening aan haar garantieverplichtingen Zaken vervangt, blijven/worden de vervangen Zaken
eigendom van Verkoper.
11. Ter zake van de door Verkoper uitgevoerde reparatie- en/of revisiewerkzaamheden wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden,
zulks voor een periode van twaalf maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van Verkoper om in geval van
ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten.
12. Het beweerdelijk niet-nakomen door Verkoper van haar garantieverplichtingen ontslaat Klant niet uit de voor Klant
geldende verplichtingen voortvloeiend uit enige met Verkoper gesloten Overeenkomst en/of de AV.

Artikel 10 | Tekortkoming en overmacht
1. Er is geen sprake van een tekortkoming aan de zijde van Verkoper wanneer Klant reeds tekortschiet in de nakoming
van zijn verplichting, dan wel indien sprake is van overmacht aan de zijde van Verkoper.
2. Onder overmacht wordt in deze AV verstaan elke van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheid - ook al was
deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst al te voorzien - die de nakoming van de Overeenkomst
blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede - voor zover daaronder niet reeds begrepen - oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog,
werkstaking, transportmoeilijkheden, stroomuitval, computerstoringen, oproer, ziekte van het personeel en alle van buiten
komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen.
3. In geval van overmacht of een tekortkoming heeft Verkoper het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden ofwel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
4. Indien de periode van overmacht langer dan zestig aaneengesloten dagen heeft geduurd, heeft Klant het recht om de
Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat Verkoper gehouden is tot enige vergoeding van de schade die
Klant lijdt ten gevolge van die ontbinding. Klant is gehouden tot betaling van alle Zaken en/of Diensten die tot het tijdstip
van ontbinding aan hem zijn geleverd.

1. Voor zover de tussen Verkoper en Klant gesloten Overeenkomst een duurovereenkomst betreft (waaronder bijvoorbeeld onderhoudsovereenkomsten kunnen worden begrepen), is Verkoper gerechtigd de tussen Verkoper en Klant
gesloten Overeenkomst(en) tussentijds op te zeggen. Dit dient schriftelijk te geschieden. De opzegging dient te
geschieden met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, welke ten minste zes maanden bedraagt.
2. Indien Verkoper gegronde vrees heeft dat Klant de Overeenkomst niet, althans niet correct, zal nakomen, is Verkoper gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van elk van deze
Overeenkomst(en) voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks
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Artikel 11 | Opschorting/einde Overeenkomst

zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende
rechten. Gedurende de opschorting is Verkoper bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering
dan wel voor een gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte Overeenkomst(en).
3. In geval van opschorting krachtens artikel 11.2 wordt de som van het reeds door Verkoper uitgevoerde deel van de
Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds verrichte betalingen, en is Verkoper bevoegd om de voor
de Overeenkomst benodigde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere Zaken voor rekening en risico van Klant te
doen opslaan.
4. Indien de Overeenkomst na de periode van opschorting alsnog wordt uitgevoerd, dan wel wordt ontbonden, is Klant
gehouden de door Verkoper geleden schade en gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 12 | Rechten van intellectuele en/of industriële eigendom
1. Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op alle krachtens offerte, Overeenkomst en/of rechtshandeling
geleverde en/of ontwikkelde Zaken (waaronder ook ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen) berusten uitsluitend bij Verkoper. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij de AV of anderszins uitdrukkelijk
worden toegekend. Klant verkrijgt niet het recht en het is Klant verboden om de Zaak na te maken, te kopiëren, te reproduceren, te vertalen, aan te passen, te de-assembleren, te wijzigen of te reconstrueren.
2. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van
intellectuele en/of industriële eigendom op de Zaken te verwijderen of te wijzigen.
3. Het is Klant slechts na schriftelijke toestemming van Verkoper toegestaan beeldmateriaal van Verkoper te publiceren.
4. Klant zal Verkoper vrijwaren tegen elke rechtsvordering jegens Klant welke gebaseerd is op de bewering dat door
Verkoper ontwikkelde Zaken en/of Diensten inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom. De eerste volzin van dit artikellid geldt slechts onder de voorwaarde dat Klant Verkoper onverwijld
schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de kwestie, waaronder
het treffen van eventuele minnelijke regelingen, geheel overlaat aan Verkoper. Klant zal daartoe de nodige volmachten,
informatie en medewerking aan Verkoper verlenen, opdat Verkoper zich, zo nodig in naam van Klant, tegen deze rechtsvorderingen kan verweren.
5. In het geval Klant het ontwerp en/of de gegevens/specificaties heeft aangeleverd, vrijwaart Klant Verkoper van elke
rechtsvordering jegens Verkoper welke gebaseerd is op de bewering dat door Verkoper ontwikkelde Zaken inbreuk maken
op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom. Klant dient, wanneer hij het ontwerp van een
Zaak en/of Dienst door Verkoper laat vervaardigen, zelf te onderzoeken of er geen gelijk ontwerp is welke auteursrechtelijk
is beschermd door een ander. Klant vrijwaart Verkoper voor alle eventuele aanspraken van derden betreffende intellectuele en/of industriële eigendomsrechten.
6. De verplichting tot vrijwaring van artikel 12.4 vervalt wanneer de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die
Klant in (het ontwerp van) de Zaken en/of Diensten heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.
7. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Verkoper ontwikkelde Zaken inbreuk maken op enig aan een
derde toebehorend recht van intellectuele en/of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Verkoper een gerede
kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Verkoper het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten, onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding, terugnemen, of ervoor zorg dragen dat Klant het geleverde, of
functioneel gelijkwaardige andere Zaken, ongestoord kan blijven gebruiken.

Artikel 13 | Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Verkoper aan Klant geleverde Zaken blijven eigendom van Verkoper totdat Klant alle vorderingen van Verkoper
jegens Klant uit welke hoofde dan ook, vermeerderd met rente en kosten, heeft voldaan.
2. Het is Klant niet toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud vallende Zaken te verkopen, verhuren, verpanden of op
enige andere wijze te verzwaren of uit zijn macht te brengen.
3. Klant geeft reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Verkoper dan wel aan een
te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich dan zullen of kunnen bevinden en die Zaken in haar bezit te stellen.
4. De aan de terugname verbonden kosten zullen aan Klant in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden
gecrediteerd op basis van de waarde die de Zaken bij terugname blijken te hebben. Deze beoordeling c.q. waardebepaling is uitsluitend voorbehouden aan Verkoper en/of een door haar ingeschakelde derde.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken, dan wel rechten daarop willen
vestigen of doen gelden, is Klant verplicht Verkoper zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan
op de hoogte te stellen.
6. Wanneer Klant uit de door Verkoper geleverde Zaken, waarop een eigendomsvoorbehoud rust, een nieuwe zaak vormt
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door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Verkoper haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen

of doet vormen, handelt Klant bij die vorming in opdracht van Verkoper en gaat Klant de zaak voor Verkoper houden. Klant
wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen omdat alle vorderingen - uit welke
hoofde dan ook - zijn voldaan. Klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal, en de polis van deze verzekering
op eerste verzoek aan Verkoper ter inzage te geven.
7. Klant is gehouden de geleverde Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust als goed huisvader te handelen.
8. Verkoper is gerechtigd de geleverde Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, te allen tijde in haar macht te
brengen en hiertoe zal Klant alle medewerking verlenen.
9. Alle eventuele verbonden kosten aan het vestigen en/of uitoefenen van alle benodigde handelingen in verband met het
eigendomsvoorbehoud, alsmede eventuele andere zekerheidstellingen, zijn voor rekening van Klant.
10. Voor zover Verkoper nog andere vorderingen op Klant heeft en Verkoper aan Klant Zaken heeft geleverd waarop geen
eigendomsvoorbehoud rust, vestigt Klant tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen ten gunste van Verkoper
een bezitloos pandrecht op deze Zaken gelijk Verkoper dit bezitloos pandrecht aanvaardt. Klant zal op eerste verzoek
van Verkoper een akte tot vestiging van het pandrecht tekenen. Klant zal er voor instaan dat hij tot verpanding van de
Zaken bevoegd is en dat op de Zaken, afgezien van de rechten van Verkoper, geen pand- en/of beperkte rechten rusten.

Artikel 14 | Boete en kosten gedaagde
1. Wanneer Klant tekortkomt in de nakoming van een van de verplichtingen voortvloeiend uit de AV en/of Overeenkomst, verbeurt Klant aan Verkoper, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere tekortkoming een boete van
€ 5.000,00 (zegge: vijfduizend Euro) voor iedere dag dat de tekortkoming voortduurt, onverminderd het recht van Verkoper
om - in afwijking van artikel 6:92 BW - in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen,
nakoming te vorderen en/of onverminderd de overige rechten van Verkoper voortvloeiend uit de AV en/of Overeenkomst.
2. In het geval Verkoper in rechte wordt betrokken als gedaagde partij door Klant en Klant wordt in het ongelijk gesteld
en/of de vordering van Klant wordt afgewezen of slechts ten dele toegewezen, komen alle kosten van rechtsbijstand van
Verkoper, zowel in als buiten rechte (door wie ook verleend), geheel voor rekening van Klant.

Artikel 15 | Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en andere (rechts)handelingen tussen Verkoper en
Klant is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht de plaats waar de Overeenkomst daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Geschillen tussen Verkoper en Klant die voortvloeien uit of betrekking hebben op onderhandelingen, aanbiedingen,
offertes, Overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende Levering door Verkoper, worden uitsluitend voorge-
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legd aan de bevoegde rechter te Breda.

