Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van DURF Projectinrichting

Definities
Leverancier:
Afnemer:
Overeenkomst:
Voorwaarden:
Partij:
Product:
Dienst:
Werkzaamheden:

DURF Projectinrichting;
een natuurlijk persoon of rechtspersoon die producten en/of diensten afneemt
(of tracht af te nemen) van leverancier;
een overeenkomst tussen leverancier en afnemer;
deze algemene voorwaarden;
leverancier dan wel afnemer;
een zaak in de zin van art. 3:2 BW die leverancier onder de overeenkomst
levert of zal leveren aan afnemer;
een activiteit die leverancier onder de overeenkomst verricht of zal
verrichten ten behoeve van de afnemer;
montage-, installatie- of inrichtingswerkzaamheden.

Artikel 1 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (offerte), (initiële en
opvolgende) overeenkomsten, leveringen, verkopen, diensten en overige rechtsbetrekkingen,
gedaan of aangegaan door leverancier aan of met afnemer en vormen een integraal onderdeel
van elke overeenkomst.
1.2 Leverancier wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan
deze voorwaarden van de hand. Een afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien
dit schriftelijk is overeengekomen.
1.3 Indien afnemer een overeenkomst sluit met leverancier namens of ten behoeve van een
derde partij, dan zal afnemer die derde partij informeren over de voorwaarden en staat
afnemer ervoor in dat die derde partij handelt overeenkomstig deze voorwaarden.
1.4 Leverancier is te allen tijde gerechtigd om deze voorwaarden aan te vullen en/of te
wijzigen en zal afnemer over dergelijke wijzigingen informeren. Een wijziging wordt in
ieder geval geacht te zijn aanvaard door afnemer, indien afnemer daar niet binnen tien (10)
dagen na te zijn geïnformeerd tegen protesteert of na te zijn geïnformeerd diensten en/of
producten afneemt.
1.5 Afnemer kan onder geen beding rechten ontlenen aan (incidentele) eerdere afwijkingen
van deze voorwaarden door leverancier.
Artikel 2 – Totstandkoming van overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen (offerte) van leverancier zijn geldig tot dertig (30) dagen na
uitbrengen en vervallen daarna automatisch, tenzij schriftelijk anders aangegeven door
Leverancier. Alle aanbiedingen van leverancier zijn schriftelijk en kunnen te allen tijde
weer worden ingetrokken.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat leverancier tijdig een ondertekend
exemplaar van een door haar uitgebrachte aanbieding ontvangt van afnemer, dan wel wanneer
leverancier een bestelling of opdracht schriftelijk bevestigt aan afnemer of feitelijk met
de levering begint.
2.3 Leverancier is te allen tijde gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk uit te besteden aan een derde partij.
2.4 Leverancier is te allen tijde gerechtigd om onderhandelingen met afnemer over een
aanbieding of overeenkomt af te breken, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.
2.5 Elke aanbieding is, tenzij anders uitdrukkelijk vermeld, gebaseerd op uitvoering onder
normale omstandigheden en gedurende de bij leverancier geldende werkuren. In geval van
levering of montage buiten de normale werkuren om, wordt op het normale uurtarief een
toeslag berekend. (ma-vr tussen 17.00 en 00.00 = toeslag 30%; ma-vr tussen 00.00 en 07.00 =
toeslag 60%; za tussen 07.00 en 17.00 = toeslag 50%; za tussen 17.00 en 00.00 = toeslag
75%; zo = toeslag 100%;
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Artikel 3 – Levering
3.1 Onder levering wordt verstaan: de feitelijke terbeschikkingstelling aan de
opdrachtgever of personen, die in de risicosfeer van de opdrachtgever liggen.
3.2 Alle door leverancier gedane opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen
(offerte), bevestigingen en/of overeenkomsten zijn naar beste weten vastgesteld op basis
van gegevens, die bij het aangaan van de overeenkomst bij leverancier bekend waren en
zullen steeds zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn niet bindend.
3.3 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de opdrachtgever de leverancier derhalve
schriftelijk in gebreke te stellen. Bij overschrijding van enige termijn zullen de
opdrachtgever en de leverancier zo spoedig met elkaar in overleg treden.
3.4 Bij leveranties ter waarde van meer dan € 1500,00 door leverancier aan de opdrachtgever
geldt “levering franco”. Leverancier heeft aan zijn leveringsvoorwaarden voldaan, indien
zij de producten in Nederland, “franco thuis” (hal begane grond) en buiten Nederland,
“franco Nederlandse grens” heeft geleverd, onverminderd de nakoming van eventuele andere
overeengekomen verplichtingen.
3.5 De bepaling van de wijze van transport, alsmede het aanwijzen van de transporteur
geschiedt bij uitsluiting door leverancier, mede in verband met het feit dat de aard van de
door leverancier geleverde goederen zorgvuldig transport noodzakelijk maakt. Leverancier
behoudt zich het recht voor om na overleg met de opdrachtgever de opdracht in gedeelten te
leveren en deze deelleveringen te factureren.
3.6 Bij overschrijding van de vermoedelijke danwel vast overeengekomen levertijd is
leverancier in geval van een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor
gevolgschade, hoe dan ook genaamd. Bij een overeenkomst met een consument is de leverancier
ter zake slechts gehouden die schade te vergoeden, die in een zodanig verband met de
overschrijding staat, dat zij de leverancier mede gezien het feit van aansprakelijkheid en
de aard van de schade kan worden toegerekend.
3.7 De opdrachtgever is verplicht tot afname van de gekochte producten op de overeengekomen
plaats. Bij gebreke daarvan is leverancier gerechtigd om zonder ingebrekestelling betaling
van de overeengekomen koopprijs van de niet afgenomen producten te vorderen en worden deze
producten geacht door de opdrachtgever van leverancier te zijn afgenomen, waarna zij voor
rekening en risico van de opdrachtgever en tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende
kosten worden opgeslagen, een en ander onverminderd de aan leverancier verder toekomende
rechten.
3.8 Leverancier is in geen geval tot enige nalevering verplicht.
3.9 Alle door leverancier geleverde producten blijven eigendom van leverancier tot het
moment dat afnemer volledig aan de daarop betrekking hebbende betalingsverplichtingen
(inclusief eventuele werkzaamheden of aanvullende verplichtingen ingevolge enige
tekortkoming door afnemer) heeft voldaan. Tot dat moment heeft afnemer ten aanzien van die
producten slechts het recht deze voor eigen gebruik binnen het kader van de normale
bedrijfsuitoefening aan te wenden. Afnemer zal die producten met de grootst mogelijke zorg
behandelen en nimmer met enig recht bezwaren, verkopen of op andere wijze aan derden ter
beschikking stellen.
3.10 Leverancier is onherroepelijk gemachtigd om zonder dat ingebrekestelling is vereist de
geleverde producten die zij in eigendom heeft terug te nemen door deze weg te (doen) halen
van de plaats waar ze zich bevinden, indien:
- Afnemer langer dan twee (2) maanden in verzuim is met enige betaling;
- Afnemer niet langer in staat kan worden geacht tot spoedige nakoming;
- Afnemer surséance van betaling of faillissement heeft aangevraagd;
- Afnemer in staat van faillissement is verklaard;
- Afnemer haar onderneming staakt of overgaat tot ontbinding/liquidatie;
- beslag word gelegd op een of meer eigendommen van Afnemer.
Artikel 4 – Werkzaamheden
4.1 Uitsluitend wanneer partijen zulks zijn overeengekomen verricht leverancier
werkzaamheden ten behoeve van afnemer. De werkzaamheden van leverancier beperken zich
uitsluitend tot de door haar geleverde producten, tenzij partijen schriftelijk zijn
overeengekomen dat leverancier aanvullend of als afzonderlijke dienst specifieke
werkzaamheden zal verrichten.
4.2 Montage wordt geacht te kunnen geschieden onder normale werkomstandigheden en gedurende
voor de montagedienst van leverancier geldende normale werkuren. Indien de werkzaamheden
geheel - of ten dele - moeten plaatsvinden buiten de normale werkuren, dan zal hiervoor aan
de opdrachtgever de toeslag zoals vermeld in artikel 2 lid 5 in rekening worden gebracht.
4.3 Afnemer draagt zorg voor een goede bereikbaarheid en beschikbaarheid van de ruimte(n)
waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. Wanneer de werkzaamheden door oorzaken
buiten schuld van leverancier worden vertraagd, of op andere wijze onderbreking
ondervinden, is leverancier gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan afnemer in
rekening te brengen tegen de op dat moment gebruikelijke tarieven.
Afnemer zorgt:
-dat licht- en krachtstroom op redelijke afstand beschikbaar zijn en dat de ruimten, waarin
gewerkt dient te worden schoon, droog en voldoende verwarmd is;
-dat de aangevoerde producten met een voor plateauwagens of pallettrucks voldoende grote
lift naar de plaats van montage kunnen worden vervoerd.
-dat andere werkzaamheden door derden mogen een ongestoorde voortgang van het transport
door het gebouw en/of de aaneengesloten montage niet verhinderen;
-dat de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde producten, alsmede de gereedschappen, kunnen
worden opgeslagen in af te sluiten en uitsluitend voor leverancier toegankelijke ruimten,
welke geëigend zijn voor de opslag van deze producten en gereedschappen.
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4.4 Afnemer is verantwoordelijk voor de correcte aansluiting, doortrekking en aanleg van
kabels, leidingen en andere verbindingselementen en aansluitpunten voor (elektronische)
apparatuur alsmede voor alle overige infrastructurele voorzieningen ten behoeve van de
ruimte(n) waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Afnemer vrijwaart leverancier
voor door leverancier geleden schade als gevolg van gebreken in de hiervoor bedoelde
infrastructurele voorzieningen.
4.5 Klachten over uiterlijk waarneembare gebreken verband houdende met de werkzaamheden
dienen door de afnemer binnen acht (8) dagen na voltooiing van die werkzaamheden
schriftelijk aan leverancier te worden gemeld. Klachten over uiterlijk verborgen gebreken
verband houdende met de werkzaamheden dienen door afnemer binnen dertig (30) dagen na
voltooiing van die werkzaamheden schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld. Hierna
wordt de redelijke klachttermijn van artikel 6:89 BW geacht te zijn verstreken.
Artikel 5 – Termijnen en levertijd
5.1 Alle termijnen zijn indicatief en zo nauwkeurig mogelijk weergegeven door leverancier.
Termijnen zijn nimmer fataal, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij
overschrijding van een termijn door leverancier kan afnemer in geen geval aanspraak maken
op een schadevergoeding, noch de overeenkomst ontbinden.
5.2 Indien de voortgang van de levering van een product of dienst is vertraagd of
vertraging dreigt op te lopen, dan zal leverancier afnemer hiervan op de hoogte brengen,
onder vermelding van de oorzaak van de vertraging en een indicatie van de mate waarin de
vertraging de leveringsdatum beïnvloedt.
Artikel 6 – Prijzen en tarieven
6.1 Alle prijzen en tarieven zijn in Euro’s en exclusief BTW en/of andere heffingen van
overheidswege. Kosten voor het verpakken, transporteren en/of opslaan van producten worden
afzonderlijk in rekening gebracht aan afnemer.
6.2 Mogelijke reis- en verblijfskosten zullen eveneens afzonderlijk in rekening worden
gebracht, nadat afnemer hiervoor schriftelijk akkoord heeft gegeven.
6.3 Leverancier is te allen tijde gerechtigd om prijzen en tarieven aan te passen. Bij een
bestaande overeenkomst kan leverancier de prijzen en tarieven aanpassen met een percentage
gelijk aan de prijsindex zoals door het CBS of vergelijkbare organisatie in het land van
afnemer, met als basis jaar van aanvang = 100.
6.4 Voor leveringen met een financieel belang van onder EUR 1.500,- brengt leverancier een
bedrag van EUR 35,- aan levering- en administratiekosten in rekening.
6.5 Voor levering door een erkent vca monteur binnen Nederland brengt leverancier een
bedrag van EUR 75,- aan transportkosten in rekening (levering buiten Nederland op aanvraag)
(zie artikel 3 lid 4)
6.6 Voor inhuizen en montage (artikel 4 lid 1) brengt leverancier een bedrag van EUR
62,50,- aan arbeidsloon per persoon uur in rekening. Inhuizen en montage geschied tijdens
kantooruren (tussen 07.00 - 17.00 uur ma t/m vr) buiten kantoortijden zie artikel 2 lid 5.
6.7 Ontwerpkosten op aanvraag.
Artikel 7 – Facturering en betaling
7.1 Alle facturen dienen te worden betaald binnen tien (10) dagen na factuurdatum, tenzij
de bewuste factuur of de overeenkomst anders bepaalt. Betaaltermijnen zijn fatale
termijnen, waarna afnemer direct in verzuim is.
-Tot EUR 7.500,- exclusief omzetbelasting: 100% facturatie bij levering.
-Vanaf EUR 7.500,- meer exclusief omzetbelasting: 60% bij opdracht en 40% bij levering.
7.2 Bij gebreke van een tijdige betaling door afnemer is leverancier gerechtigd om over het
totaal openstaande bedrag buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen van 15% met een
minimum van EUR 750,- en een contractuele boete van 1% per maand, waarbij geen
ingebrekestelling is vereist. Tevens is leverancier in dat geval gerechtigd om haar
verplichtingen op basis van de overeenkomst op te schorten, nadat zij dit schriftelijk
heeft aangekondigd.
7.3 Betalingen door afnemer dienen te geschieden zonder korting of verrekening, tenzij
partijen schriftelijk expliciet anders zijn overeengekomen. Elke betaling strekt steeds
primair ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de
opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht de vermelding van afnemer dat
betaling betrekking heeft op een latere factuur. Bij facturen van gelijke datum geschiedt
betaling naar evenredigheid.
7.4 Ook al is voor een totale levering één bedrag als prijs overeengekomen dan heeft
leverancier niettemin het recht voor elke zending afzonderlijk een factuur te zenden en
voldoening daarvan binnen tien dagen na datum te verlangen.
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7.5 Indien en voor zover er volgens de opdrachtgever gebreken kleven aan een geleverd
product, is hij niet gerechtigd betaling te weigeren of zijn betalingsverplichting op te
schorten met betrekking tot producten uit dezelfde zending c.q. levering waaromtrent geen
klachten kenbaar zijn gemaakt. De volledige prijs is steeds geheel en onmiddellijk
opeisbaar in de navolgende gevallen:1) Indien de opdrachtgever in staat van faillissement
wordt verklaard, indien hij surseance van betaling heeft gevraagd, danwel een aanvraag tot
zijn onder curatelenstelling aanhangig is gemaakt; 2) Enig beslag op roerende en/of
onroerende zaken, vorderingen of andere bezittingen van de opdrachtgever; 3) Bij overlijden
van de opdrachtgever of indien zijn voornemen tot metterwoon verlaten van Nederland blijkt.
7.6 De door leverancier redelijkerwijs te maken kosten van invordering of van
rechtsuitoefening, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen evenals de in
rechte vastgestelde (proces) kosten zullen door de opdrachtgever worden vergoed.
7.7 Leverancier is gerechtigd het netto factuurbedrag, exclusief omzetbelasting met een
afzonderlijk op de factuur vermelde Boeterente van 2% te verhogen.
Artikel 8 – Duur van de Overeenkomst, opschorting, ontbinding en beëindiging
8.1 Een overeenkomst geldt voor de daarin bepaalde duur. Een Overeenkomst waarin niets is
bepaald over de duur ervan, blijft bestaan zolang daaruit voor ten minste een van beide
partijen nog een verplichting voortvloeit.
8.2 Indien afnemer tekortschiet in de strikte nakoming van haar verplichtingen onder de
overeenkomst, is leverancier gerechtigd om al haar eigen verplichtingen onder de
overeenkomst per direct op te schorten, zonder dat hiervoor eerst een ingebrekestelling is
vereist.
8.3 Leverancier is gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen zonder
dat hiervoor eerst een ingebrekestelling is vereist, indien:
-Afnemer langer dan twee (2) maanden in verzuim is met enige betaling;
-Afnemer niet langer in staat kan worden geacht tot spoedige nakoming;
-Afnemer surséance van betaling of faillissement heeft aangevraagd;
-Afnemer in staat van faillissement is verklaard;
-Afnemer haar onderneming staakt of overgaat tot ontbinding/liquidatie;
-Beslag wordt gelegd op een of meer eigendommen van afnemer.
In de gevallen genoemd onder artikel 8.2 en 8.3 is leverancier in geen geval gehouden tot
het vergoeden van enige schade aan afnemer en blijft leverancier onverminderd gerechtigd
tot betaling van al haar facturen en behoudt zij recht op volledige vergoeding van de door
haar geleden schade.
Artikel 9 – Kwaliteit, garantie en aansprakelijkheid leverancier
9.1 Leverancier staat in voor redelijk gangbare kwaliteitseisen bij normaal gebruik van de
door leverancier geleverde producten en diensten, voor zover deze kwaliteitseisen
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Leverancier garandeert nimmer, ook niet
indien vooraf een monster van het geleverde aan afnemer is verstrekt, dat het geleverde
geschikt is voor verwezenlijking van het doel waarvoor afnemer het geleverde wenst aan te
wenden. Leverancier is niet aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte
adviezen, gegevens, berekeningen of andere opgaven.
9.2 Voor zover een klacht van afnemer met betrekking tot kwaliteitseisen of
kwaliteitsnormen gegrond is, zal leverancier, naar eigen keuze, het geleverde product
repareren of vervangen door een gelijksoortig product, dan wel de dienst alsnog conform de
kwaliteitseisen (doen) leveren.
9.3 Leverancier en haar personeel zijn op geen enkele andere wijze dan in artikel 9.1 en
9.2 bedoelde aansprakelijk voor door afnemer, in welke vorm dan ook, geleden schade,
behoudens voor zover deze schade het gevolg is van opzet of bewuste rookloosheid aan de
zijde van leverancier. Het is in alle gevallen aan de afnemer om te bewijzen dat sprake is
van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van leverancier.
9.4 Eventuele aansprakelijkheid van leverancier voor een gebeurtenis, waarbij een serie van
gebeurtenissen kwalificeert als één gebeurtenis, is te allen tijde beperkt tot directe
schade en tot een maximaal bedrag gelijk aan de prijs die in de overeenkomst is bepaald
voor het bewuste product of dienst, althans het bedrag waarvoor in voorkomend geval de
leverancier van leverancier op haar beurt aansprakelijk is jegens leverancier en voor zover
het desbetreffende schadebedrag door leverancier is ontvangen.
9.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: redelijke kosten die afnemer heeft
gemaakt om te bewerkstelligen dat de uitvoering van de overeenkomst door leverancier alsnog
beantwoordt aan de overeenkomst. Leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte schade of
andere schade.
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9.6 Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van
de overeenkomst, zolang afnemer leverancier niet per aangetekende brief in gebreke heeft
gesteld, onder nauwkeurige opgave van waar de tekortkoming in bestaat en met het gunnen van
een redelijke termijn voor leverancier om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
9.7 Het recht op schadevergoeding voor afnemer ontstaat nooit zonder dat aan leverancier
nauwkeurig schriftelijk opgave is gedaan van de schade, direct nadat deze is geleden of aan
afnemer bekend is geworden of had kunnen worden, in ieder geval binnen zes (6) weken na
ontstaan van de schade.
9.8 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door het opvolgen
van instructies van afnemer of enige publiekrechtelijke instantie of schade die een direct
gevolg is van onjuiste/onvolledige door afnemer verstrekte informatie of onjuist gebruik
van producten door afnemer.
Artikel 10 – Reclamatie
10.1 De opdrachtgever dient het geleverde bij aflevering –of zo spoedig mogelijk daarna- te
(laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de
overeenkomst beantwoordt te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de geleverde zaken
wat betreft kwaliteit overeenstemmen met het hetgeen is overeengekomen; of de afgeleverde
zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen; –indien deze ontbreken- aan de eisen,
die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
10.2 Reclamering ter zake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch
uiterlijk acht dagen na de feitelijke overdracht, aan de opdrachtgever in een schriftelijke
gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan leverancier te geschieden. Reclamering
ter zake van niet-zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen
48 uur na het verstrijken van de in de artikelen 10.3 en 10.4 bedoelde garantietermijn, in
een schriftelijk gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan leverancier te
geschieden. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen
leverancier ter zake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen
één jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
10.3 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat leverancier in voor zowel de
deugdelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor
gebruikte en/of geleverde materiaal bij normaal gebruik, zulks gedurende een termijn van
twaalf maanden na de levering met uitsluiting van zichtbare gebreken.
10.4 Artikelen 10.2 en 10.3 zijn van overeenkomstige toepassing op gebreken, die hun
oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door
leverancier. Indien montage/installatie van het product door leverancier plaatsvindt, gaan
de in de artikelen 10.2 en 10.3 bedoelde termijnen in op de dag dat de montage/installatie
door leverancier is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in
ieder geval eindigt indien twaalf maanden na levering zijn verstreken.
10.5 Indien de garantie van toepassing is en de zaken gebreken tonen, is leverancier
verplicht binnen veertien dagen, nadat de opdrachtgever haar het gebrek heeft gemeld, het
gebrek te herstellen danwel indien herstel op bezwaren stuit, de zaak te vervangen.
10.6 De opdrachtgever kan ter vervanging van de zaak of ontbinding van de overeenkomst
vorderen indien: leverancier tot twee maal toe een poging heeft gedaan het gebrek zelf te
herstellen, deze pogingen vruchteloos zijn gebleken en het gebrek voldoende ernstig is om
vervanging of ontbinding te rechtvaardigen; of, Indien de opdrachtgever aantoont dat de
zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond, dat deze niet aan de overeenkomst
beantwoordt en dat deze gebreken of ontbinding rechtvaardigen.
10.7 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of
gedeeltelijk het gevolg zijn van: de niet-inachtneming door opdrachtgever van bediening
eisen/of onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik; Normale
slijtage; montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de
opdrachtgever; de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van
de toegepaste materialen; in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen
respectievelijk zaken; materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan leverancier ter
bewerking zijn verstrekt; materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op
uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de
opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken; door leverancier van derden betrokken
onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan leverancier heeft verstrekt.
10.8 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige
verplichting, die voor hem uit de met leverancier gesloten overeenkomst of uit een daarmee
samenhangende overeenkomst voortvloeit, is leverancier met betrekking tot geen van deze
overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden. Indien de opdrachtgever
zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van leverancier tot demontage, reparatie of
andere werkzaamheden ter zake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke
aanspraak uit hoofde van garantie.
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Artikel 11 – Overmacht
11.1 In aanvulling op hetgeen geldt op grond van wettelijke bepalingen, is leverancier niet
gehouden tot nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomst, voor zover leverancier
daarin wordt gehinderd door overmacht. Hierbij geldt in ieder geval als overmachtssituatie
het niet voldoen aan hun verplichtingen door haar eigen leveranciers, kortsluiting, staking
of ziekte van personeel, belemmeringen van overheidswege, overstroming, brand, terrorisme
en oorlogssituaties.
11.2 Indien een overmachtssituatie voortduurt voor meer dan zestig (60) dagen, dan heeft
afnemer het recht om de overeenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende brief,
zonder dat afnemer gerechtigd is tot enige schadevergoeding. Reeds geleverde producten en
diensten en door afnemer betaalde bedragen zullen pro rata onder partijen worden verdeeld.
Artikel 12 – Intellectueel eigendom
12.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten (waaronder merkrechten,
modellenrechten, auteursrechten, handelsnamen en patenten) verbonden aan producten en
diensten zijn en blijven eigendom van leverancier of haar leveranciers. De overeenkomst
doet geen van deze rechten overgaan.
12.2 Afnemer vrijwaart leverancier voor aanspraken van rechthebbenden op deze intellectuele
eigendomsrechten, die het gevolg zijn van enige inbreuk op deze rechten door of onder
invloed van Afnemer.
Artikel 13 – Huur
13.1 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade aan het gehuurde. Indien herstel
onmogelijk is, is de huurder de nieuwwaarde verschuldigd. Het is verboden om in of aan het
gehuurde een wijziging aan te brengen en/of aan het gehuurde enige reparatie te verrichten,
dan wel deze handelingen door derden te doen verrichten. Eventuele reparatiekosten welke
voortvloeien uit schade en/of verkeerd gebruikt zullen worden doorbelast aan de huurder.
De huurder is verplicht het gehuurde in eigen beheer te houden en het te behandelen en te
bewaren als een goed huisvader. leverancier is niet aansprakelijk voor goederen die achter
blijven in retour genomen gehuurd meubilair.
Artikel 14 – Algemene bepalingen
14.1 Indien een of meer van de bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk
ongeldig, nietig of vernietigbaar mocht blijken te zijn, tast dit de geldigheid van de
overige bepalingen niet aan en zullen partijen in overleg treden over een vervangende
bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de ongeldige,
nietige of vernietigbare bepaling.
14.2 Voor zover sprake is van enige tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en de
overeenkomst, zullen de bepalingen van de overeenkomst prevaleren.
14.3 Elke vordering jegens leverancier vervalt in ieder geval door het enkele verloop van
één (1) jaar na het ontstaan ervan.
Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 De volledige rechtsverhouding tussen leverancier en afnemer wordt beheerst door
Nederlands recht.
15.2 Geschillen over en voortvloeiend uit de overeenkomst, een aanbieding daartoe of deze
voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.
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