
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden 
 
1 Algemeen 
In deze voorwaarden wordt onder “wij”en “ons” verstaan de besloten vennootschap Slangen Service 
Span Someren BV, gevestigd te Someren. 
 
2 Toepassing 
1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en 
opdrachtbevestigingen, alsmede op alle door ons gesloten overeenkomsten en de totstandkoming 
daarvan. 
2) Eventuele aanvullingen of wijzigingen van deze voorwaarden zijn alleen van kracht, indien deze 
schriftelijk door ons zijn bevestigd. 
3) Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt op eerste aanvraag gratis door ons 
verstrekt. 
 
3 Aanbiedingen en orders 
1) Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel bepaald is. De 
aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de offerte verstrekte tekeningen en specificaties. 
2) Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgave van maten en capaciteiten zijn zo nauwkeurig 
mogelijk, doch niet strikt bindend. Kleine verschillen zijn bij de uitvoering toelaatbaar, indien althans 
het betrokken onderdeel of maatgegeven niet uitdrukkelijk is gespecificeerd. Details omtrent de 
uitvoering worden bij de aanbieding niet verstrekt. 
3) Eerst na onze schriftelijke bevestiging van een geplaatste bestelling is de overeenkomst van koop 
en verkoop perfect. Onze bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist weer te geven tenzij binnen 
5 dagen na verzending hier schriftelijk bezwaar is ontvangen. 
4) Afspraken met onze vertegenwoordigers en/of andere personeelsleden die geen procuratie 
hebben, binden ons niet dan nadat en voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. 
5) Mondelinge afspraken betreffende wijziging, aanvulling of annulering van een overeenkomst zijn 
slechts verbindend nadat en voor zover wij deze schriftelijk hebben bevestigd. 
 
4 Prijzen 
1) Al onze prijzen zijn bruto, exclusief BTW, voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen. 
2) Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende valutaverhoudingen, de 
geldende materiaalprijzen en loonkosten 
3) Indien na de aanbieding of na het sluiten van de overeenkomst wij geconfronteerd worden met 
meerkosten wegens verhoging van materiaalprijzen, loonkosten, invoer- en/of uitvoerrechten en/of 
heffingen van welke aard dan ook, of kosten veroorzaakt door valutawijzigingen, zijn wij gerechtigd 
deze verhoging door te berekenen. 
4) Indien de wederpartij een in Nederland woonachtig natuurlijk persoon is die niet handelt in de 
uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals in artikel 236 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, deze 
persoon hierna te noemen – de consument -, dan is deze Consument gerechtigd de overeenkomst te 
ontbinden indien wij gebruik maken van het in artikel 4, punt 3, genoemde rechten binnen 3 maanden 
na het sluiten van de overeenkomst. De consument dient binnen 8 dagen na bedoelde wijziging van 
dit recht gebruik te maken, op verval van haar recht zulks te doen. Indien wij de prijsverhoging 3 
maanden na het sluiten van de overeenkomst doorberekenen, is de wederpartij niet gerechtigd op 
grond van deze doorberekening de opdracht te annuleren. 
 
5 Omvang van door ons aangenomen werk 
1) Indien de montage van de te leveren producten of onderdelen daarvan is overeengekomen, is de 
prijs berekend voor bedrijfsklaar gemonteerd en op de plaats in de aanbieding genoemd. Tenzij in de 
aanbieding uitdrukkelijk anders vermeld, behoren niet bij de montage, noch vallen onder deze 
verantwoordelijkheid: 

- De kosten voor meer mankracht voor het verplaatsen van die delen, welke niet door 
mankracht, die wij ter beschikking stellen, te verplaatsen zijn, alsmede de hiertoe te bezigen 
hijs- en hefwerktuigen en takels. 

- Het tot stand brengen van de aansluiting van de installaties aan de elektrische-, gas- of 
waterleidingnetten, alsmede de aansluiting van afvoerleidingen. 



- Het leveren en monteren van de schakel- en beveiligingsapparaten en elektrische leidingen 
voor door ons te leveren elektromotoren en andere elektrische toestellen, met uitzondering 
van de bij de elektromotoren behorende aanloop- en regelweerstanden. 

- De levering van gas, water, elektriciteit, perslucht etc. nodig voor beproeving en in bedrijf 
stellen. 

- Werkzaamheden, nodig om onderdelen van de producten, welke op het werk vuil en/of 
beschadigd zijn geworden, weer in goede staat te brengen. 

 
6 Verplichtingen wederpartij 
1) De wederpartij dient er voor zorg te dragen dat de werkzaamheden, die niet behoren tot de aan 
ons opgedragen werkzaamheden, naar de eis van het werk zo tijdig zijn verricht dat de uitvoering van 
aan ons opgedragen montage van de producten daardoor geen vertraging ondervindt. 
2) De wederpartij draagt er zorg voor dat voldoende mankracht aanwezig is voor het verplaatsen van 
die delen waarbij de door ons ter beschikking gestelde mankracht niet voldoende is. 
3) De wederpartij draagt er zorg voor dat voor verticaal transport van materialen en gereedschap 
kosteloos gebruik kan worden gemaakt van de eventueel op het werk aanwezige hijs- of 
hefwerktuigen en takels.  
4) De wederpartij draagt er voor zorg dat de aansluiting van de installaties aan de elektrische-, gas- 
of waterleidingnetten, alsmede de aansluiting van afvoerleidingen tot stand worden gebracht.  
5) De wederpartij draagt er zorg voor te dragen dat de schakel- en beveiligingsapparaten en 
elektrische leidingen voor door ons te leveren elektromotoren en andere elektrische toestellen, met 
uitzondering van de bij elektromotoren behorende aanloop- en regelweerstanden, worden geleverd en 
gemonteerd. 
6) De wederpartij draagt er zorg voor dat ter plaatse gas, water en elektriciteit en perslucht 
beschikbaar zijn, zonder daarvoor enige vergoeding te verlangen. 
7) De wederpartij draagt er zorg voor om de onderdelen van de producten welke op het werk vuil dan 
wel beschadigd worden, weer in goede staat te brengen. 
8) De wederpartij draagt er zorg voor dat wij tijdig kunnen beschikken over de voor de uitvoering van 
het werk benodigde tekeningen en andere gegevens en goedkeuringen, zoals vergunningen, 
ontheffingen en dergelijke. 
9) De wederpartij is verantwoordelijk voor de door of namens haar voorgeschreven instructies en 
werkwijzen, alsmede voor de door ons namens haar gegeven orders en aanwijzingen. 
10) De wederpartij draagt er zorg voor dat wettelijk voorgeschreven beveiligingen ten aanzien van de 
geleverde zaken worden aangebracht. 
11) De wederpartij draagt er zorg voor dat voor de aanvoer van materialen een behoorlijke 
toegangsweg voor handen is. 
12) De wederpartij is verplicht de door ons aangevoerde materialen afdoende te verzekeren bij een te 
goeder naam en faam bekend staande maatschappij, met name tegen beschadigingen, verlies, 
diefstal of het tenietgaan door brand, bliksem, inslag of welke oorzaak dan ook. 
13) De wederpartij is desgevraagd verplicht om de betreffende polissen aan ons ter inzage te stellen. 
 
7 Levertijd, levering 
1) Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de producten 
moeten worden geleverd. De levertijd wordt door ons zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze 
opgaven zijn niet als bindend te beschouwen. 
2) De levertijd is vastgesteld onder de conditie dat de omstandigheden, waaronder werken door ons 
kunnen worden uitgevoerd en/of leveringen door ons verricht worden, dezelfde blijven als ten tijde 
van het afsluiten der overeenkomst en dat nodige materialen en/of onderdelen ons tijdig worden 
geleverd. Indien vertraging ontstaat, doordat de bedoelde omstandigheden worden gewijzigd of de 
nodige materialen en/of onderdelen, hoewel tijdig besteld, niet tijdig aan ons zijn geleverd, wordt de 
levertijd verlengd met de tijdsduur van deze vertraging. 
3) Vertraagde levertijd geeft de wederpartij geen recht om afname te weigeren. 
4) Vertraging in de levering – om welke reden dan ook – geeft de wederpartij niet het recht om de 
uitvoering van op jegens ons rustende verplichtingen op te schorten, tenzij de wederpartij is aan te 
merken als een Consument, zoals bedoeld in artikel 4 lid 4. De wederpartij, de Consument, is bevoegd 
bij overschrijding van de levertijd van 3 maanden of meer de overeenkomst te annuleren. Wij zijn 
alsdan niet tot enige schadevergoeding gehouden. Indien de Consument van dit recht gebruik maakt, 
dient hij dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken. 



5) Wij behouden het recht voor, opdrachten in gedeelten af te leveren waarbij de hierna omschreven 
betalingsvoorwaarden ook van kracht zijn voor elke deellevering. 
6) Als tijdstip van aflevering geldt het ogenblik, waarop de product(en) ons terrein verlaat of verlaten 
of indien verzending door oorzaken buiten onze schuld niet mogelijk is, het ogenblik waarop de 
product(en) ter verzending gereed staat of staan. 
7) Voor zover levering op afroep is overeengekomen, kunnen wij, bij niet of niet tijdig afroepen, te 
weten 2 maanden nadat wij de wederpartij hebben medegedeeld dat de zaken gereed zijn, de zaken 
voor rekening van de wederpartij op (doen) slaan, waarbij wij gerechtigd zijn een opslagpercentage in 
rekening te brengen. 
8) Levering vindt plaats af ons bedrijf. De kosten van eventueel vervoer van de gekochte zaken naar 
het adres van de wederpartij zijn niet bij de koopprijs inbegrepen en zijn voor rekening van de 
wederpartij. 
9) Levering van de zaken is voltooid: 

a) op dat moment dat die zaken door ons aan de vervoerder voor vervoer zijn aangeboden, 
indien wij met de wederpartij overeengekomen zijn dat die zaken worden vervoerd naar het door 
de wederpartij opgegeven adres. 
b) op het moment dat wij aan de wederpartij meedelen dat de zaken voor vervoer gereed staan. 
In zodanig geval dient de wederpartij de zaken binnen 7 dagen na bedoelde mededeling af te 
halen aan ons adres, bij gebreke waarvan wij  gerechtigd zullen zijn de zaken voor rekening van 
de wederpartij op te (doe) slaan. 

 
8 Oplevering bij installatie/montage    
1) In geval de wederpartij ons heeft opgedragen de door haar gekochte zaken te 
installeren/monteren, wordt geacht definitief te zijn opgeleverd, indien zij geheel bedrijfsklaar ter 
beschikking van de wederpartij zijn gesteld. Mocht buiten onze verantwoordelijkheid enig onderdeel, 
zonder het welk de zaken toch behoorlijk kunnen functioneren, niet tegelijk met de overigens gereed 
gekomen zaken geleverd kunnen worden, dan wordt de definitieve oplevering hierdoor niet 
opgeschort. De bij definitieve oplevering vervallende betalingstermijn zal echter in dat geval worden 
verminderd met de prijs van het nog niet geleverde. 
2) Voor de definitieve oplevering zal de wederpartij ons in de gelegenheid stellen de zaken te 
beproeven en hiertoe al de benodigde materialen en diensten, voor zover niet tot onze eigen 
voorzieningen behorende, zoals elektrische energie enz. kosteloos ter beschikking stellen. Uitsluitend 
in geval bij de beproeving wordt vastgesteld dat het product niet behoorlijk functioneert, zal het 
tijdstip der definitieve levering worden opgeschort, tot de nodige verbeteringen zijn aangebracht. 
 
9 Risico 
1) Op en vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de wederpartij. 
2) In geval het betreft een verkoop uit voorraad, gaat het risico van de verkochte zaken over op de 
wederpartij door de enkele afzondering daarvan te zijnen behoeve. 
3) De zaken worden op risico van de wederpartij geladen en reizen op risico van de wederpartij. 
4) Indien er sprake is van Consumentenkoop en de zaak bij de wederpartij wordt bezorgd door ons of 
een door ons aangewezen vervoerder, is de zaak pas voor risico van de wederpartij vanaf de 
bezorging, zelfs al was zij reeds eerder afgeleverd in de zin van dit artikel. 
 
10 Betaling 
1) Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk andere 
betalingscondities zijn overeengekomen. 
2) De betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen 
rente en daarna in mindering van de oudste openstaande hoofdsom en de lopende rente. 
3) Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde termijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en 
is deze per maand contractuele rente verschuldigd die wordt vastgesteld op het percentage van de op 
dat moment geldende wettelijke rente over het volledige factuurbedrag ingaande op de datum van 
opeisbaarheid de koopprijs. 
4) De wederpartij is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door haar gestelde 
tegenvordering op ons in mindering te brengen, tenzij de wederpartij is aan te merken als een 
Consument, zoals bedoeld in artikel 4.4. 



5) Alle kosten van invordering, nadat de wederpartij in verzuim is, zowel gerechtelijk als 
buitengerechtelijke, komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden 
vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom en rente, met een minimum van € 250,00, exclusief 
BTW, onverminderd ons recht de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit vastgestelde bedrag te 
boven gaan, te vorderen van de wederpartij, zoals deze kunnen blijken uit de door ons overgelegde 
nota’s van onder andere onze advocaat. 
6) Indien de wederpartij niet voldoet aan enige op hem jegens ons rustende verplichting uit de 
overeenkomst, daarmee samenhangende overeenkomst, daarvoor of daarna gesloten 
overeenkomsten, of indien wij in redelijkheid mogen vermoeden dat de wederpartij in de toekomst 
niet aan enige verplichting als hierboven bedoeld, zal voldoen of zal kunnen voldoen, hebben wij naar 
keuze het recht: 
a) betaling vooraf, of behoorlijke zekerheid voor de betaling, dan wel onmiddellijke betaling bij 
levering te eisen voor betalingsverplichtingen uit alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten 
b) leveringen (als ook de aanmaak en de bewerking van voor levering bestemde zaken) op te 
schorten onverminderd ons recht gelijktijdige in latere zekerheidstelling voor de betaling te vorderen 
c) de desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te 
ontbinden 
d) èèn of meer of alle lopende koopovereenkomsten ten aan zien waarvan de wederpartij niet in 
gebreke is, geheel of voor zover niet uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden, 
onverminderd ons recht om van de wederpartij volledige vergoeding van schade te vorderen. 
7) Indien de levering wordt vertraagd op verzoek van de wederpartij, of doordat de wederpartij haar 
verplichtingen niet tijdig nakomt, dan wel ons niet tijdig in staat stelt de goederen gereed te maken, 
zijn wij gerechtigd betaling van de nog niet voldane termijnen van de koopsom te vorderen op de 
tijdstippen, waarop deze termijnen bij normale uitvoering van de opdracht opeisbaar zou zijn 
geworden. 
 
11 Klachten 
1) Klachten omtrent het geleverde dienen binnen 8 dagen na ontvangst van zaken door de 
wederpartij schriftelijk bij ons te worden ingediend, bij gebreke waarvan wordt geacht de zaken 
onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. 
2) Klachten op andere wijze of aan tussenpersonen gedaan of later tot ons gekomen kunnen geen 
effect sorteren ten aanzien van de acceptatie. Bij tijdige ingediende klachten zal de wederpartij ons in 
gelegenheid stellen ten kantore c.q. in het bedrijf van de wederpartij zijn klacht te controleren, bij 
gebreke waar van deze niet voor behandeling in aanmerking komt. 
3) Indien de klacht door ons gegrond wordt bevonden, zal ons de nodige tijd gegeven worden om ons 
inziens vereiste voorzieningen te treffen, dan wel de afgekeurde zaken door andere te vervangen. Bij 
vervanging van de afgekeurde zaken kan rekening worden gehouden met het profijt het welk de 
wederpartij intussen daarvan heeft gehad en kan door ons daarvoor een billijke vergoeding worden 
gebracht. 
4) Behoudens bepalingen van dwingend recht, inzake (producten) aansprakelijkheid zijn wij niet 
gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder 
bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan aan personen, zowel bij de wederpartij als bij 
derden. Dit is eveneens van toepassing indien er sprake is van nalatigheid bij de productie door èèn 
onzer toeleveringsbedrijven of onderaannemers. 
5) Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde, zijn wij in ieder geval niet aansprakelijk 
voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik 
daarvan, voor een ander doel dan waarvoor maatstaven geschikt is. 
6) Ook tijdig ingediende klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat derden 
iets aan de zaken hebben veranderd of gerepareerd, behoudens in het geval dat dit met voorkennis 
van ons is geschied en in noodgevallen, waarin de wederpartij zich vooraf onmogelijk met ons heeft 
kunnen verstaan, doch hij niettemin ons terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld. 
7) Retourzendingen worden niet aangenomen, tenzij tevoren schriftelijk overeengekomen. 
8) Bij niet tijdige of onjuiste klachtmelding wordt het geleverde geacht conform de overeenkomst te 
zijn. Indienden van een klacht ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichting ten 
opzichte van ons. 
 



12 Garantie 
1) Voor zaken, welke door ons worden geleverd, verlenen wij niet meer garantie dan door onze 
leverancier van die zaken aan ons wordt gegeven. 
2) Indien geleverde zaken fouten mochten vertonen waarvoor verantwoordelijk zijn, verplichten wij 
ons echter naar onze keuze, deze zaken terug te nemen, te vervangen of te repareren. 
3) Indien de wederpartij op eigen initiatief reparaties verricht en/of wijzigingen aanbrengt of laat 
verrichten of laat aanbrengen, zijn onze garantieverplichtingen daarmee vervallen. 
4) Het beweerlijk niet nakomen van onze garantieverplichting ontheft de wederpartij niet van de 
verplichtingen welke hem uit deze of uit enige andere met ons gesloten overeenkomst mochten 
voortvloeien. 
 
13 Aansprakelijkheid 
1) Behalve tot nakoming van onze garantieplicht overeenkomstig het in het vorige artikel bepaalde en 
behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede in het geval wij aansprakelijk geacht moeten 
worden voor enige door de wederpartij geleden schade, gevolgschade daaronder begrepen, zal onze 
aansprakelijkheid niet verder reiken dan tot vergoeding van het bedrag dat de wederpartij aan ons 
verschuldigd is ingevolge de betreffende overeenkomst met de wederpartij. 
2) De wederpartij is verantwoordelijk voor het aanbrengen van wettelijk voorgeschreven beveiligingen 
en voor de gevolgen van het eventueel ontbreken van beveiligingen, alsmede voor het opvolgen van 
alle geldende wettelijke voorschriften ten aanzien van de zaken. 
 
14 Eigendomsvoorbehoud 
1) Al de door ons aan de wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van ons zolang wij nog enig 
bedrag, verband houdende met de geleverde zaken, te vorderen hebben. 
2) Het is de wederpartij niet toegestaan de geleverde zaken, zolang geen algehele betaling van het 
aan ons toekomende heeft plaatsgevonden, te vervreemden, belenen, verpanden, verhuren, uitdelen, 
of op welke wijze of onder welke titel ook uit haar bedrijf te brengen, tenzij dit uitdrukkelijk door ons 
schriftelijk wordt toegestaan. 
3) De wederpartij is verplicht alle door ons aan haar verkochte en geleverde zaken in haar kantoor 
c.q. haar bedrijf separaat en duidelijk identificeerbaar op te slaan. Wij zijn ten allen tijde bevoegd 
deze zaken bij de wederpartij we te (laten) halen, terug te nemen en elders op te slaan indien de 
wederpartij, niet volledig en/of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens ons zal kunnen voldoen. Met 
name – doch niet uitsluitend – bestaat dit recht indien aan de wederpartij surseance van betaling is 
verleend, indien diens faillissement is aangevraagd of uitgesproken, of indien de wederpartij enige 
betalingsregeling met èèn of meer zijner crediteuren treft of heeft getroffen. 
4) De wederpartij dient ons er onmiddellijk van op de hoogte te stellen indien derden rechten 
pretenderen ten aanzien van door ons aan de wederpartij geleverde zaken, indien wij nog enig bedrag 
van de wederpartij te vorderen hebben. Wij zijn in dat geval gerechtigd om de desbetreffende zaken 
bij de wederpartij weg te (laten) halen en terug te nemen en deze elders op te slaan. 
5) In geval wij de zaken in overeenstemming met dit artikel terug wensen te nemen, zal de 
wederpartij ons voor dat doel toegang tot haar kantoor c.q. bedrijf verlenen. De wederpartij is 
aansprakelijk voor alle kosten die het terugnemen en opslaan van de zaken met zich meebrengt. Wij 
zijn eerst verplicht de zaken weer uit te leveren nadat wij volledig zijn betaald of ter zake van onze 
vorderingen adequate zekerheid is gesteld. 
6) Vanaf het moment van levering, in de zin van artikel 7, draagt de wederpartij het risico voor het 
verloren gaan, beschadigd raken of welke andere waardevermindering van de geleverde zaken.  
 
15 Intellectuele eigendomsrechten 
1) De door ons vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, 
gereedschappen en dergelijke blijven ons eigendom, ook al hebben wij daarvoor aan de wederpartij 
kosten in rekening gebracht. 
2) De intellectuele eigendomsrechten op door ons vervaardigde ontwerpen, tekeningen, 
berekeningen, modellen en dergelijke blijven uitdrukkelijk bij ons berusten. 



3) De wederpartij is gehouden tot strikte geheimhouding betreffende alle gegevens, zoals onder meer 
tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en/of voorwerpen die hem uit hoofde van het 
contract met ons ter kennis zijn gekomen. Het is de wederpartij niet toegestaan deze gegevens en/of 
voorwerpen te kopiëren, aan derden te tonen, bekend te maken of te gebruiken op welke wijze dan 
ook en in de ruimste zin des woord, tenzij wij de wederpartij daartoe uitdrukkelijk schriftelijk 
toestemming hebben gegeven. 
4) De bovengenoemde verplichtingen gelden onverminderd voor personeelsleden/medewerkers van 
de wederpartij. De wederpartij zal deze ter zake instrueren. De wederpartij is aansprakelijk voor het 
tekort schieten daarin van zijn personeelsleden of medewerkers. 
 
16 Overmacht 
1) Ingeval van overmacht zijn wij naar keuze gerechtigd de gesloten overeenkomst te annuleren, dan 
wel het moment van levering op te schorten tot het moment, waarop de overmacht heeft opgehouden 
te bestaan, zonder dat de wederpartij jegens ons aanspraak heeft op enige vergoeding. 
2) Van overmacht aan onze zijde is in ieder geval sprake, indien wij na het sluiten van de 
overeenkomst verhinderd worden volledig en/of tijdig aan onze verplichting uit deze overeenkomst, of 
aan de voorbereiding daarvan, te voldoen, tengevolge van oorlog, oorlogsschade, burgeroorlog, 
oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en 
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering 
van energie, niet tijdige afneming van gekochte zaken, daarvoor benodigde grondstoffen en/of 
hulpmaterialen, alles zowel in ons bedrijf als bij derden van wij de zaak en/of de benodigde materialen 
en/of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, evenals bij opslag of gedurende het 
transport, al dan niet in eigen beheer en voorts alle overige oorzaken, buiten onze schuld of risico 
ontstaan. 
3) Wij zullen zo spoedig mogelijk de wederpartij op de hoogte brengen van het moment van het 
intreden van overmacht. 
4) Wij zijn gerechtigd betalingen te verlangen van de kosten, welke zijn gemaakt voor arbeid en 
leveranties welke door ons zijn verricht voordat de overmacht is ingetreden. 
 
17 Geschillen 
1) De overeenkomst met de wederpartij wordt uitsluitend beheerd door het Nederlandse recht. 
2) Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de 
wederpartij in het buitenland gevestigd is en een verdragsregeling een buitenlandse rechter als 
bevoegd zal aanwijzen. Wij behouden ons het recht voor het geschil met een buitenlandse wederpartij 
te doen beslissen voor een buitenlandse bevoegde rechter. Indien dit geschil behoort tot de absolute 
competentie van de Rechtbank, is de Rechtbank te Arnhem bevoegd, tenzij de wederpartij een 
Consument is, zoals in deze voorwaarden bedoeld. 
3) De consument dient in het artikel 13.2 genoemde geval binnen èèn maand nadat wij ons 
schriftelijk jegens de Consument op artikel 8.2 hebben beroepen, schriftelijk mede te delen dat de 
beslechting van het onderhavige geschil door de volgende de wet bevoegde rechter dient te 
geschieden. 
  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


