ALGEMENE VERKOOP - EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN BROKX PROJECTINRICHTING B.V.
Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Breda op 26 januari 2001 onder nr. 75/2000.
ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
1. Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden, hierna te noemen de "voorwaarden" zijn van toepassing op alle - ook toekomstige - verkoop- en
leveringsovereenkomsten die Brokx projectinrichting B.V., hierna te noemen: "opdrachtnemer", sluit en op alle - ook toekomstige - diensten die
opdrachtnemer verleend.
2. Tevens zijn deze voorwaarden van toepassing op offertes die opdrachtnemer in dit kader doet.
3. De toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper(s) en/of afnemers, hierna ook wel te noemen de "opdrachtgever", hoe ook genaamd en op welke
wijze dan ook aan opdrachtnemer kenbaar gemaakt, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Door het enkel geven van een opdracht aan opdrachtnemer verklaart opdrachtgever bekend te zijn met deze voorwaarden van opdrachtnemer en de
gelding van deze voorwaarden van opdrachtnemer te hebben geaccepteerd, met uitsluiting van andere voorwaarden.
5. Voorzover bij uitzondering goederen worden verhuurd door opdrachtnemer aan opdrachtgever, zullen deze voorwaarden eveneens gelden.
6. Deze voorwaarden treden in de plaats van de eerder door opdrachtnemer gedeponeerde algemene leveringsvoorwaarden.
ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING EN INHOUD VAN DE OVEREENKOMST EN ONTBINDING
1. Aanbiedingen blijkende uit de door opdrachtnemer verstrekte catalogi of prijslijsten zijn slechts geldend voor de daarin aangeduide duur en bij gebreke
van aanduiding gedurende één maand na verzending.
2. Aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer zijn in alle gevallen vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de
door opdrachtgever bij de eventuele aanvrage verstrekte gegevens, tekeningen etc. van de juistheid waarvan opdrachtnemer mag uitgaan. Indien
opdrachtnemer de opdrachtgever een model, afbeelding of tekening heeft getoond, dan staat tussen opdrachtnemer en opdrachtgever vast dat
daardoor een aanduiding van het aangeboden artikel wordt gegeven zonder dat het te leveren daaraan, ook wat betreft maat, gewicht en kleur, behoeft
te beantwoorden. Hetzelfde geldt ten aanzien van de technische uitvoering van het geleverde artikel. Het vorenstaande geldt niet indien opdrachtnemer
heeft toegezegd dat het te leveren artikel overeenkomt met de getoonde modellen, afbeeldingen of tekeningen.
3. De door opdrachtnemer ter informatie verstrekte tekeningen blijven, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, eigendom van opdrachtnemer. Het is
opdrachtgever verboden om kopieën achter te houden.
4. Opdrachtnemer heeft het recht om een offerte binnen zeven werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen
5. Orders die door vertegenwoordigers worden opgenomen zijn voor opdrachtgever, respectievelijk opdrachtnemer bindend, met dien verstande dat
opdrachtnemer het recht heeft om binnen drie werkdagen na totstandkoming daarvan aan opdrachtgever schriftelijk mede te delen dat opdrachtnemer
de order niet of niet ongewijzigd kan uitvoeren. Indien opdrachtnemer van deze bevoegdheid gebruik maakt is de overeenkomst ontbonden en heeft
opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding.
6. Indien opdrachtnemer de overeenkomst wegens een toerekenbaar tekortschieten door de opdrachtgever ontbindt - of de overeenkomst door de
Rechter wordt ontbonden - dan wel de uitvoering daarvan opschort, heeft opdrachtnemer tevens het recht om anderen tussen opdrachtnemer en
opdrachtgever lopende overeenkomsten te ontbinden, respectievelijk de uitvoering daarvan op te schorten. Tevens heeft de opdrachtnemer in dat geval
het recht om van opdrachtgever al hetgeen hij (opdrachtgever) aan opdrachtnemer verschuldigd is in één keer op te eisen. Een ontbinding van de
overeenkomst heeft terugwerkende kracht en zakelijke werking.
7. Door opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen
pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door opdrachtnemer. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van
opdrachtnemer, dan wel uit het feit dat hij uitvoering geeft aan de overeenkomst.
8. Toezeggingen dan wel afspraken met personeelsleden van opdrachtnemer binden deze laatste niet, voorzover deze niet door opdrachtnemer nadien
schriftelijk zijn bevestigd.
ARTIKEL 3: MONTAGE
1. Eventuele montage- of installatiewerkzaamheden komen, tenzij anders overeen-gekomen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever dient een
vrije en geschikte ruimte voor het verrichten van bedoelde werkzaamheden en zo nodig voor opslag aan opdrachtnemer aan te bieden.
2. Opdrachtnemer aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor zaken die door opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld. Opdrachtnemer
aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid voor een door of namens opdrachtgever uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding
van dat ontwerp.
3. Voor de functionele geschiktheid van de door opdrachtgever voorgeschreven materialen is opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Onder functionele
geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid voor het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van opdrachtgever is
bestemd.
ARTIKEL 4: PRIJZEN
1. Tenzij anders overeengekomen gelden de prijzen van opdrachtnemer franco aflevering op het in de orderbevestiging aangegeven adres en exclusief
B.T.W.
2. Tenzij anders overeengekomen, komen alle met betrekking tot de koopovereenkomst verschuldigde vrachten, in- en uitvoerrechten, belastingen en
andere overheidsheffingen voor rekening van de opdrachtgever.Indien bedoelde heffingen en/of de kosten die de prijzen van de producten of diensten
beïnvloeden (zoals salarissen die opdrachtnemer aan het personeel verschuldigd is) na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd, dan heeft
opdrachtnemer, onverminderd de overige aan hem toekomende rechten, het recht om, indien de levering geschied meer dan drie maanden na het
sluiten van de overeenkomst, de overeengekomen prijs aan die verhoging(en) aan te passen.
3. Opdrachtnemer heeft het recht om vooruitbetaling van de koopsom te vragen. Voor leveranties beneden een totaalbedrag van e 450,-- per order kan
opdrachtnemer verzend- en behandelingskosten extra in rekening brengen.
4. Indien door opdrachtnemer prijzen zijn verstrekt op basis van voorlopige maten, die in het werk moeten worden gemeten c.q. gecontroleerd, is de door
opdrachtgever daadwerkelijk te betalen koopsom de prijs die wordt berekend aan de hand van definitieve maten bij levering.
ARTIKEL 5: BETALING
1. Indien opdrachtnemer zulks wenst, dient opdrachtgever de koopprijs, of een percentage daarvan, bij vooruitbetaling te voldoen. In alle andere gevallen
dient betaling der factuurbedragen zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op de door
opdrachtnemer aan te geven wijze.
2. Voor goederen die opdrachtnemer op termijn of afroep verkoopt, geldt, tenzij anders overeengekomen, dat opdrachtnemer iedere levering kan
factureren voor de op het moment van de levering geldende prijs.
3. Betaling dient te geschieden door overmaking op één van de giro- en of bankrekeningen van opdrachtnemer, tenzij een andere wijze van betaling wordt
verlangd of wordt overeengekomen. In geval van overmaking geldt als de dag van betaling de datum waarop de bank de rekening van opdrachtnemer
crediteert.
4. Indien opdrachtgever niet binnen de in de vorige alinea genoemde termijn betaalt, is opdrachtgever zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling
noodzakelijk is in betalingsverzuim en wordt opdrachtgever vanaf de 15e dag na factuurdatum over het eindbedrag van de factuur een rente
verschuldigd van 1% per maand naar rato of gedeelte daarvan. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend
vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde renten.5. Geschillen over de levering laten de betalingsverplichting van opdrachtgever onverlet.
6. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer - onverminderd de gerechtelijke kosten - alle buitengerechtelijke kosten die opdrachtnemer bij derde maakt
verschuldigd indien opdrachtgever de door hem verschuldigde som niet tijdig, dat wil zeggen niet binnen de gestelde factuurtermijn voldoet. Deze
buitengerechtelijke kosten worden geacht te zijn vastgesteld op minimaal 15% der hoofdsom, vermeerderd met de daarover verschuldigde
omzetbelasting, zonder dat opdrachtnemer gehouden is aan te tonen dat opdrachtnemer in die kosten is vervallen. Onder de buitengerechtelijke kosten
worden begrepen alle kosten, die derden aan opdrachtnemer terzake van de invordering in rekening brengen.
7. Indien opdrachtnemer genoodzaakt is het faillissement van opdrachtgever aan te vragen, dan is deze behalve de hoofdsom, rente en
buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten verbonden aan de faillissementsaanvrage verschuldigd.
8. Indien opdrachtgever met enige betaling jegens opdrachtnemer in gebreke is, worden alle vorderingen die opdrachtnemer op opdrachtgever heeft,
terstond opeisbaar.
9. Ingediende reclames op facturen ontslaan opdrachtgever niet van de verplichting het verschuldigde binnen de gestelde termijn te voldoen, tenzij na
overleg met de opdrachtnemer anders is overeengekomen.
10. Tevens is opdrachtnemer bevoegd, bij niet tijdige betaling, de uitlevering van goederen, welke dan ook, op te schorten. Verder is opdrachtnemer steeds
gerechtigd alvorens te leveren of met de levering voort te gaan, te verlangen dat opdrachtgever binnen een door opdrachtnemer te bepalen termijn,
naar het oordeel van opdrachtnemer voldoende zekerheid verschaft voor het nakomen van de betalingsverplichtingen. Het nalaten van de
opdrachtgever om binnen de door opdrachtnemer bepaalde termijn de verlangde zekerheid te verschaffen, geeft opdrachtnemer het recht de
overeenkomst als ontbonden te beschouwen en het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd het recht op schadevergoeding.
11. Betalingen van opdrachtgever strekken eerst in mindering op de in lid 6 genoemde verschuldigde kosten, respectievelijk in mindering op de in lid 4
genoemde verschuldigde renten.
ARTIKEL 6: LEVERING
1. Opgave van de levertijd geschied bij benadering; de opdrachtnemer spant zich in om zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden.
2. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, zal de opdrachtgever nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst
of niet nakoming van enige verplichting, welke voor opdrachtgever uit deze overeenkomst mocht voortvloeien.
3. De door opdrachtgever gekochte goederen zijn vanaf het ogenblik der verzending door of namens opdrachtnemer voor rekening en risico van
opdrachtgever. Opdrachtnemer is gerechtigd de order in gedeelten uit te voeren, indien hij hiertoe door omstandigheden buiten zijn schuld gedwongen
zou worden.
4. De kosten van aflevering en opstelling der goederen zijn, tenzij anders vermeld, voor rekening van opdrachtnemer, tenzij opdrachtnemer daarbij gebruik
moet maken van hijswerktuigen en speciale montage- apparatuur. De kosten van zodanige werktuigen en/of apparatuur zijn voor rekening van
opdrachtgever en zullen hem afzonderlijk gespecificeerd in rekening worden gebracht.
5. Wanneer een opdrachtgever weigert de door opdrachtnemer aan hem onbeschadigd aangeboden goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen zijn de
daaruit voortvloeiende vrachtkosten, kosten van opslag en dergelijke voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever na in gebreke te zijn
gesteld gedurende één maand in gebreke blijft met de in ontvangstneming van de door hem gekochte zaak, kan opdrachtnemer de overeenkomst
ontbinden en opdrachtgever terzake schadevergoeding aanspreken. Indien in de koopovereenkomst leveringsbedingen worden opgenomen die worden
gedefinieerd in de incoterms, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel, dan zijn die definities voor opdrachtnemer en opdrachtgever
bindend. Ten aanzien van het risico van de zaak geldt evenwel steeds het bepaalde in het navolgende lid:
6. Het risico van de zaak is voor opdrachtgever vanaf het moment dat deze de opslagplaats van opdrachtnemer of van de door opdrachtnemer voor
opslag ingeschakelde derde verlaat. Dit ongeacht of wel/geen betaling door opdrachtgever is verricht. Hetzelfde geldt indien een zaak wordt
teruggenomen die door de opdrachtgever is geweigerd of zonder instemming aan opdrachtnemer door hem is teruggezonden.
7. Indien naar het oordeel van opdrachtgever een overeengekomen levertijd niet is nagekomen, dient opdrachtgever de opdrachtnemer schriftelijk in
gebreke te stellen en opdrachtnemer een redelijke termijn te bieden voor de levering. Een overeengekomen uiterste c.q. fatale levertermijn kan - tenzij
uit de overeenkomst en de in verband daarmee aan opdrachtgever verschafte informatie blijkt dat dit de belangen van de opdrachtgever onevenredig
zou benadelen - door opdrachtnemer zonder dat deze schadeplichtig wordt éénmaal met drie weken worden verlengd.
8. Ingeval van een afroepcontract dient afroep of - waar nodig - specificering van deelleveringen steeds zodanig tijdig te geschieden dat tijdige levering
door opdrachtnemer binnen het raam van de overeenkomst mogelijk is. Het gestelde in dit artikel alsmede in de artikelen 7 en 10 van deze
voorwaarden is met betrekking tot iedere (deel-)levering afzonderlijk van toepassing. Indien terzake één of meer leveringen niet op tijd worden
afgeroepen of gespecificeerd en of geen tijdige betaling plaatsvindt, heeft opdrachtnemer onverminderd het aan hem toekomende recht op basis van de
wet om zelf tot specificering over te gaan, het recht om na vruchtloze aanmaning de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte door een
schriftelijke mededeling te ontbinden en schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen, dan wel de uitvoering van verdere leveringen op te schorten
totdat opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
ARTIKEL 7: GARANTIE
1. Onverminderd de aanspraken van opdrachtgever op de door de fabrikant verstrekte garantie op het gekochte, staat opdrachtnemer voor de
deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken niet verder in dan de fabrikant ten opzichte van opdrachtnemer verplicht is in te staan.
2. Onverminderd het vorenstaande staat opdrachtnemer er gedurende drie maanden na levering voor in dat de afgeleverde zaken aan de overeenkomst
beantwoorden, in dier voege dat indien in deze periode de afgeleverde zaken, of een gedeelte daarvan, niet aan de overeenkomst beantwoorden en dit
aan opdrachtnemer kan worden toegerekend - tenzij de aflevering te gering is om dit te rechtvaardigen - ter keuze van opdrachtnemer kosteloos tot
herlevering van de gebrekkige zaken kan worden overgegaan of, indien de zaak redelijkerwijze kan worden hersteld, de betreffende zaak wordt
hersteld door opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer tot herlevering overgaat dient opdrachtgever de eerder geleverde zaak uiterlijk op het moment van
het herlevering aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen. De opdrachtgever draagt op dat moment het risico van de zaak. Het gestelde in dit lid
geldt niet indien de opdrachtgever de overeenkomst op rechtmatige wijze ontbindt.
3. Opdrachtnemer staat niet in voor de absolute overeenkomst van de in zijn catalogi opgenomen afbeeldingen met de afgeleverde goederen. Eventueel
hieruit voort-vloeiende schade is in geen enkel opzicht voor rekening van opdrachtnem
4. Breukschade komt niet voor rekening van opdrachtnemer.
5. De voldoening aan fabrieksgarantie geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitdrukkelijk
uitgesloten.

6. Terstond nadat de gekochte goederen het magazijn van opdrachtnemer of het magazijn van de door opdrachtnemer ingeschakelde derden hebben
verlaten, draagt opdrachtgever het risico voor deze goederen en voor alle directe en indirecte schade die door of aan deze goederen voor
opdrachtgever of voor derden mocht ontstaan.
7. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na
wijziging of reparatie door of namens opdrachtgever zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie.
8. De garantie geldt slechts indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan, dan wel
daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld.
ARTIKEL 8: OVERMACHT EN TOEREKENBARE TEKORTKOMING IN DE NAKOMING.
1. Bij intreden van omstandigheden die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te
verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige
omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijde opgeschort.
2. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet van opdrachtnemer kan
worden gevergd - daaronder mede begrepen het geval, dat opdrachtnemer door eigen leveranciers ongeacht de reden niet tot levering in staat wordt
gesteld - zal de leveringsplicht worden opgeschort en de levertijden worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die
omstandigheden.
3. Mocht de verlenging van die levertijd meer gaan belopen dan drie maanden, dan is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst voor het nog niet
uitgevoerde deel geheel of gedeeltelijk te annuleren. In geen van deze gevallen zal opdrachtnemer tot enige vergoeding van direct of indirecte schade
gehouden zijn.
4. Indien sprake is van een gedeeltelijke uitvoering zal opdrachtgever een evenredig deel van de totale prijs verschuldigd zijn.
5. Opdrachtgever kan geen rechten die aan een tekortkoming zijn verbonden jegens opdrachtnemer hanteren indien de geleverde zaken onder andere
aan vocht, oververhitting of verdroging door bijvoorbeeld een centrale verwarming worden of zijn blootgesteld of indien, in het algemeen gesproken, de
zaak aan zodanige klimatologische omstandigheden werd blootgesteld die beschadigingen kunnen veroorzaken. Dit geldt ook bij niet aan
opdrachtnemer te verwijten waterschade. Hetzelfde geldt verder indien bij montage of installatie van harde of zachte vloerbedekking en/of tapijt- en/of
wandbekleding de ondervloeren of wanden niet vlak, glad, droog of plakschoon zijn, respectievelijk onderhevig zijn aan optrekkend vocht. Verder dient
de zaak met inachtneming van behoorlijke gebruiksnormen te zijn gebruikt. Kleurafwijkingen of verkleuringen die vanuit technisch oogpunt
redelijkerwijze niet zijn te voorkomen en, voorts, ondergeschikte afwerkingen van andere aard verhinderen eveneens dat opdrachtgever jegens
opdrachtnemer bedoelde rechten kan hanteren.
6. Indien opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de overeenkomst enige toerekenbare tekortkoming valt te verwijten en opdrachtgever daardoor
schade lijdt, dan zal opdrachtnemer ongeacht de aard van de schade, slechts gehouden zijn om deze te vergoeden tot maximaal het beloop van de met
opdrachtgever overeengekomen koopsom voor de betreffende levering.
7. Ingeval van niet of niet tijdige nakoming door opdrachtgever van zijn verplichtingen zal opdrachtnemer steeds bevoegd zijn, zonder dat een aanmaning
of ingebrekestelling nodig is, de overeenkomst, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, ontbonden te verklaren, onverminderd de aanspraken
van opdrachtnemer op schadevergoeding en zonder dat de opdrachtgever tot enige schadevergoeding gerechtigd is, terwijl opdrachtnemer alsdan
voorts bevoegd is ook alle andere met de betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten, voorzover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarde
te annuleren; elke annulering heeft steeds de opeisbaarheid van al het aan opdrachtnemer nog verschuldigde ten gevolge .
8. Mocht één van partijen surseance van betaling aanvragen of failliet gaan,dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomst door
schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel (te zijner keuze) om de nakoming van de verplichtingen op te schorten. Alle van de tot
opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten terzake van niet nakoming van
de verbintenis(sen) onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.
9. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die het rechtstreeks uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer
toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is,
dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht
worden genomen:
A. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten en dergelijke) door welke oorzaak ook
ontstaan.Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
B. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan of
waarmee wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt, behoudens en voorzover opdrachtnemer
daarvoor verzekerd is.
C. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is opdrachtnemer niet aansprakelijk.
D. De door opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang
van de door opdrachtgever geleden schade.
E. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor afwijkingen in de haar door opdrachtgever toegezonden tekeningen.
F. Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens opdrachtnemer terzake van het gebruik van
de door opdrachtgever toegezonden tekeningen.Gelijk opdrachtgever tevens aansprakelijk is voor alle kosten die daaruit voortvloeien.
10. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door opdrachtnemer niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die
opdrachtnemer bij het totstandkomen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft opdrachtnemer het recht te vorderen dat de inhoud van de
overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
11. Daarnevens heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en is hij niet in verzuim, indien hij ten gevolge van
veranderingen in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer
liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedsfeer
van opdrachtnemer liggen wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van opdrachtnemer aan hun verplichtingen, brand, stakingen of
werkonderbrekingen of het verloren gaan van modellen, modelplaten, gereedschappen of van de te verwerken materialen, import en of
handelsverboden e.a..
ARTIKEL 9: WIJZIGING VAN AANGENOMEN WERK
1. Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging in het ontwerp of
veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering, of doordat van geschatte hoeveelheden of afmetingen
wordt afgeweken, behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk, en voorzover daaruit minder kosten
ontstaan als minder werk.
2. Meerwerk zal worden berekend op basis van prijsbepalende factoren die gelden op een moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal
worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.
3. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaal van het reeds verrekende en het nog te verrekenen minderwerk, dat van het reeds
verrekende en het nog te verrekenen meerwerk overtreft, heeft opdrachtnemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van deze totalen,
tenzij het verzoek tot minderwerk afkomstig was van opdrachtnemer.
ARTIKEL 10: RECLAME
1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie van opdrachtnemer geen beroep meer doen indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek
heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij opdrachtnemer terzake schriftelijk heeft geprotesteerd. Onder bekwame tijd wordt verstaan
binnen veertien dagen na aflevering van een zaak.
2. Opdrachtgever dient alsdan gespecificeerd te reclameren. Opdrachtgever dient in dat geval de gelegenheid aan opdrachtnemer te geven om de
eventuele tekortkoming te onderzoeken, en, indien opdrachtnemer zulks wenst, een expertise te laten uitvoeren.
3. Is er sprake van afwerkingen die in geen geval binnen de voornoemde termijn redelijkerwijs hadden kunnen worden ontdekt, dan dient opdrachtgever
deze binnen 8 dagen nadat hij de afwerking heeft ontdekt, of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij opdrachtnemer aan te melden. Op opdrachtgever
rust de bewijslast dat de zaak ten aanzien waarvan hij reclameert dezelfde is als welke door opdrachtnemer is geleverd en dat het geleverde in haar
toestand niet is achteruitgegaan in vergelijking met moment dat het risico daarvan op opdrachtgever is overgegaan.
4. Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hiervoor
vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij opdrachtnemer niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen. Mocht opdrachtnemer
evenwel onverhoopt een dergelijke reclame nadien toch in behandeling nemen dan dienen deze inspanningen van opdrachtnemer, tenzij anders is
overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance, zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid terzake.
5. Indien mocht blijken dat de reclame ten onrechte is geuit en opdrachtnemer in het kader van die reclame ten onrechte werkzaamheden heeft verricht
c.q. zaken heeft geleverd, dan heeft opdrachtnemer het recht om dit in rekening te brengen bij opdrachtgever.
6. Klachten over facturen dienen op straffe van verval van rechten binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.
ARTIKEL 11: TRANSPORT
1. Alle zaken reizen vanaf het ogenblik van verzending voor rekening en risico van opdrachtgever. Ook indien opdrachtnemer voor het transport
zorgdraagt, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die verband houdt met het vervoer. Opdrachtgever dient zich tegen dit risico behoorlijk te
verzekeren.
2. Mocht het beroep op het gestelde in het lid voornoemd niet opgaan dan is opdrachtnemer nooit tot verdere schadevergoeding gehouden dan tot het
bedrag dat hij in verband met het verloren gaan of door beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en of verzekeraar kan verkrijgen en zal op
verzoek van opdrachtgever zijn vordering op vervoerder, dan wel verzekeringsmaatschappij aan opdrachtgever cederen.
ARTIKEL 12: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT
1. Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarden eigenaar van de door opdrachtnemer geleverde of nog te leveren zaken.
Opdrachtnemer blijft eigenaar van de geleverde en/of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de vorderingen van opdrachtnemer terzake van de
tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft.
2. Opdrachtnemer blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden
uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang opdrachtgever vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanig
overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boeten, renten en kosten.
3. Opdrachtgever is zolang hij genoemde vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd om op de door opdrachtnemer geleverde zaken een (bezitloos)
pandrecht te vestigen en verbindt zich om tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen ,op eerste verlangen van opdrachtnemer, te
verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt opdrachtgever zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij
(bezitloos) pandrecht op de zaak wordt gevestigd in welk geval opdrachtgever zich aan verduistering zal schuldig maken.
4. Ingeval opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaak of uit te voeren werk jegens opdrachtnemer niet
nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaak, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuw gevormde zaak, terug te
nemen.Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
5. Opdrachtnemer verschaft aan opdrachtgever op het moment dat opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten
heeft voldaan het eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van opdrachtnemer, ten behoeve van andere aanspraken die
opdrachtnemer op opdrachtgever heeft. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van opdrachtnemer zijn medewerking verlenen aan handelingen die in
dat kader vereist zijn.
6. Opdrachtgever is verplicht de goederen voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen iedere vorm van schade en diefstal te verzekeren en de
polissen van deze verzekeringen aan opdrachtnemer op eerste aanzegging ter inzage te verstrekken. Alle aanspraken van opdrachtgever op de
verzekeraars der goederen uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra opdrachtnemer zulks wenst, aan opdrachtnemer worden gecedeerd
tot meerdere zekerheid voor de voldoening van de vordering op opdrachtgever.
7. Bij terugneming der goederen door opdrachtnemer zal opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde (welke in geen geval hoger zal kunnen
zijn dan de oorspronkelijke koopprijs) verminderd met de op de terugneming gevallen kosten, schade aan de goederen inbegrepen en onverminderd
het recht op de aanspraak van interest en gederfde winst door opdrachtnemer.
ARTIKEL 13: RESERVERING
Goederen welke op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever bij opdrachtnemer worden gereserveerd staan voor rekening en risico van opdrachtgever in de
magazijnen van opdrachtnemer. Zij worden onmiddellijk op rekening gesteld.
ARTIKEL 14: RETOURZENDINGEN
Opdrachtnemer aanvaardt retourzendingen slechts nadat hij daartoe schriftelijke toestemming heeft verleend.
ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
1. Op alle met opdrachtnemer gesloten (voor)overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige regeling inzake koop van roerende lichamelijke
zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
3. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de
burgerlijke rechter die bevoegd is in de feitelijke vestigingsplaats van de opdrachtnemer tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.
Gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Breda.

