ALGEMENE VERKOOP-, AFLEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Van der Leegte Werkt
B.V., gevestigd te Eindhoven.
Artikel 1
Deze verkoop-, afleverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op en vormen een
onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten met een wederpartij (hierna aan te duiden als
opdrachtgever) betreffende de aanbieding, de verkoop en aflevering onder andere titel van producten
en diensten afkomstig van Van der Leegte Werkt B.V. te Eindhoven (hierna aan te duiden als
opdrachtnemer), alsmede op de uitvoering van loonopdrachten
door opdrachtnemer.
Opdrachtnemer zal aan belanghebbenden een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.
Artikel 2
ALGEMENE BEPALINGEN
Alle offertes, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en facturen van de opdracht-nemer zullen zijn
voorzien van een toepasselijkheidsverklaring van deze voorwaarden. Indien deze verwijzing ontbreekt
zijn de voorwaarden verder op de desbetreffende offerte/overeenkomst tenminste van toepassing
indien de opdrachtnemer aantoont dat door hem aan de betrokken opdrachtgever reeds eerder een
offerte is uitgebracht respectievelijk met hem een overeenkomst is gesloten terwijl in die eerdere
offerte is verwezen naar deze voorwaarden of van die voorafgaande overeenkomst deze voorwaarden
integraal deel uitmaakten, dan wel aannemelijk maakt dat de betrokken opdrachtgever ermee bekend
is dat de opdrachtnemer deze voorwaarden voert en de opdrachtgever deze heeft geaccepteerd.
Deze bekendheid wordt aangenomen indien opdrachtgever eerder facturen van opdrachtnemer heeft
ontvangen en betaald, op welke facturen wordt verwezen naar de toepasselijkheid van deze
algemene voorwaarden.
Artikel 3
Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan de opdrachtgever zich slechts beroepen indien
deze bedingen door de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk met de opdrachtgever zijn
overeengekomen. Dergelijke afwijkende bedingen zullen slechts betrekking hebben op de betrokken
offerte/opdracht/overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met de opdrachtgever is
overeengekomen. Eveneens zijn toezeggingen van vertegenwoordigers/acquisiteurs van de
opdrachtnemer afwijkend van deze voorwaarden pas bindend nadat zij schriftelijk door de
opdrachtnemer zijn bevestigd en gelden alleen voor de offerte/opdracht/ overeenkomst waarvoor
gemaakt.
Artikel 4
Tegenover deze voorwaarden worden door de opdrachtnemer alle andere en/of eerdere voorwaarden
door de opdrachtgever gesteld op bestelpapier, -orders enz. en/of gedeponeerd afgewezen en voor
de opdrachtnemer niet verbindend geacht, tenzij deze afwijkende voorwaarden door de
opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Deze aanvaarding zal slechts betrekking hebben
op de betrokken offerte/overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen met
de opdrachtgever.
Artikel 5
Elke tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomst is voor beide partijen
volledig bindend.
Indien de producten of diensten conform de overeenkomst niet ineens doch in gedeelten op
verschillende tijdstippen worden afgeleverd, staat elke (deel)aflevering voor de toepassing van deze
voorwaarden op zichzelf en zal dan ook als een aparte aflevering worden aangemerkt, in het bijzonder
voor wat betreft de werking van de artikelen 6 lid 4 en 11 lid 2.

Artikel 6 OFFERTES
1.
Alle offertes zijn vrijblijvend voor zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en hebben een geldingsduur van 30 werkdagen.
2.
De opdrachtnemer is eerst gebonden door zijn schriftelijk bevestiging van de opdracht
aan de opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor de aanvullingen als door de opdrachtgever verzocht ten
aanzien van een reeds aanvaarde opdracht. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en
omvang geen offerte c.q. opdracht wordt verzonden, geldt het afleveringsdocument en/of het
aanbiedingsdocument en/of de factuur als opdrachtbevestiging.
Risico’s voortvloeiende uit het niet schriftelijk vastleggen van de opdracht zijn geheel voor rekening
van de opdrachtgever.
3.
Schriftelijke prijsopgaven door de opdrachtnemer zijn bindend, tenzij schriftelijk
uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Alle door de opdrachtnemer genoemde prijzen luiden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in
euro’s. Indien de prijs is vermeld in vreemde valuta, dan heeft de opdrachtnemer het recht
koerswijzigingen door te berekenen aan de opdrachtgever.
In de prijzen is, tenzij schriftelijk anders bepaald, niet begrepen hetgeen ter zake is of zal zijn
verschuldigd op grond van omzetbelasting (BTW), invoerrechten of andere overeenkomstige
heffingen.
Alle kosten, door deze belastingen of heffingen veroorzaakt, komen ten laste van de opdrachtgever.
De prijzen zijn eveneens exclusief de kosten van in- en uitlading, vervoer en verzekering. De prijzen
door opdrachtnemer berekend gelden voor afleveringen “af magazijn/fabriek”.
Indien door opdrachtgever voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen en dergelijk zijn
overgelegd, is de opdrachtnemer niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs indien
achteraf blijkt dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meerkosten met zich brengt dan het wel
getoonde gedeelte.
4.
Door de opdrachtnemer worden slechts proefexemplaren of monsters vervaardigd
tegen een tevoren door de opdrachtnemer vastgestelde en bekendgemaakte uurvergoeding en
vergoeding voor de directe kosten. De opdrachtgever is aan de opdrachtnemer verschuldigd de aan
de productie van de betrokken proefexemplaren of monsters bestede uren en kosten en deze worden
aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Indien vooraf geen afspraken zijn gemaakt ten aanzien
van uurvergoeding en vergoeding van directe kosten worden de werkelijke kosten in rekening
gebracht.
5.
Kosten, verbonden aan door de opdrachtgever verzochte wijzigingen en aanvullingen
komen voor rekening van de opdrachtgever. Op aldus luidend schriftelijk verzoek van de
opdrachtgever zal de opdrachtnemer na bekendmaking van de gewenste wijzigingen en/of
aanvullingen, alvorens hieraan uitvoering te geven, aan de opdrachtgever bekend maken welke
kosten aan de uitvoering hiervan verbonden zullen zijn. Indien de opdrachtgever vervolgens niet
binnen 3 werkdagen na ontvangst van de opgave van de extra kosten bericht dat de uitvoering van de
wijzigingen en/of aanvullingen achterwege moeten blijven, is de opdrachtnemer gerechtigd de
uitvoering hiervan ter hand te nemen, onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 2. De in de
voorgaande zin genoemde termijn van 3 werkdagen geldt niet indien op schriftelijk verzoek van de
opdrachtgever de gewijzigde opdracht terstond moet worden uitgevoerd. Indien de opdrachtgever een
dergelijk verzoek aan de opdrachtnemer richt, is hij zonder meer gehouden alle daaruit voortvloeiende
extra kosten te voldoen, conform de opgave van de opdrachtnemer.
Alle overeengekomen wijzigingen welke leiden tot een hogere dan wel lagere prijs, zullen worden
beschouwd als meer- respectievelijk minderwerk en zullen, onverminderd de verplichting tot betaling
van de hoofdsom, worden verrekend.
6.
Indien na een op verzoek van de opdrachtgever uitgebrachte offerte opdracht uitblijft,
kunnen de kosten van calculatie, tekeningen en afgeleverde proefexemplaren of monsters door de
opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 7 ORDERS
1.
De opdrachtgever is aan zijn order gebonden gedurende een termijn van 30
werkdagen na afgifte of verzending van zijn order.
2.
Aan de opdrachtnemer gegeven orders zijn voor opdrachtgever en de
opdrachtnemer bindend indien de opdrachtnemer binnen de termijn van lid 1 de order heeft aanvaard
met inachtneming van artikel 6 lid 2 van deze voorwaarden.
3.
Indien de opdrachtnemer hiertoe aanleiding ziet, gezien de informatie
als door hem ontvangen met betrekking tot de kredietwaardigheid van de opdrachtgever, mag de
opdrachtnemer de uitvoering van de order(s) opschorten totdat de opdrachtgever ter zake van de
overeengekomen betalingsverplichtingen alsook andere verplichtingen zekerheid heeft gesteld.
Artikel 8
INHOUDSOPGAVEN, AFBEELDINGEN EN RECHTEN VAN INTELLECTUELE
EIGENDOM
1.
De in voorraadlijsten, folders, gidsen, catalogi, circulaires en dergelijke van de
opdrachtnemer afkomstige geschriften vermelde maten, gewichten, tekeningen, technische gegevens,
inhoudsopgaven en daarbij gegeven afbeeldingen, dienen ter illustratie en gelden derhalve slechts bij
benadering.
2.
De opdrachtnemer houdt zich uitdrukkelijk het auteursrecht en andere rechten van
intellectuele en industriële eigendom voor op door hem vervaardigde tekeningen, afbeeldingen,
ontwerpen, schetsen, modellen, monsters etc. Zonder toestemming van opdrachtnemer mogen voren
vermelde afbeeldingen, tekeningen e.d. niet worden verveelvoudigd, noch aan derden op enigerlei
wijze ter inzage of ter hand worden gesteld. De opdrachtgever is gehouden deze afbeeldingen,
tekeningen e.d. op eerste verzoek van de opdrachtnemer te retourneren op straffe van een geldboete
van € 500,– per werkdag, beginnende op de tweede werkdag na de dag van het verzoek.
3.
Het in het vorige lid vermelde geldt eveneens voor door de opdrachtnemer ten behoeve
van een opdracht specifiek vervaardigde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen e.d., tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders met de opdrachtgever is overeengekomen.
4.
De opdrachtgever geeft door het enkel verstrekken van de opdracht tot vervaardigen
van een werk met inachtneming van of naar bepaalde gegevens en/of aan wijzigingen, respectievelijk
gebruik van gepatenteerde werkwijzen, constructies of andere technische vindingen, aan dat door
uitvoering geen inbreuk zal worden gemaakte op auteurs- of andere rechten van intellectuele en/of
industriële eigendom.
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer uitdrukkelijk voor alle schadelijke gevolgen voor het
geval de opdrachtnemer op enigerlei moment geconfronteerd wordt met een situatie waarin een
dergelijke inbreuk, al dan niet terecht, wordt gepretendeerd. De opdrachtnemer is uitdrukkelijk niet
gehouden tot het uitvoeren van enig onderzoek in deze.
Ten aanzien van vrijwaring geldt eveneens hetgeen is gesteld in artikel 16 leden 2 en 3.
5.
Stempels, matrijzen, modellen of gereedschappen ter zake waarvan uitdrukkelijk
schriftelijk is overeengekomen dat deze toebehoren aan de opdrachtgever, blijven onder beheer van
de opdrachtnemer berusten. Wanneer gedurende twee achtereenvolgende jaren door de
opdrachtnemer ten aanzien van een bepaald artikel geen orders meer zijn ontvangen, heeft de
opdrachtnemer het recht de betrokken modellen, stempels, mallen en matrijzen te vernietigen indien
de opdrachtgever na een schriftelijk verzoek zich hierover uit te spreken, binnen 14 werkdagen na de
datum van verzending van het verzoek hierop niet reageert, tenzij reageert door het plaatsen van een
nieuwe order met betrekking tot de betrokken modellen e.d., tenzij het aanbod doet de betrokken
modellen e.d. onverwijld te komen ophalen.
Artikel 9
AFLEVERING
1.
Aflevering als in deze voorwaarden bedoeld, is de handeling waardoor de
opdrachtnemer aan zijn afleveringsverplichtingen voldoet. Mede met het oog op het in artikel 14
bepaalde, behoeft aflevering geen eigendomsovergang in te houden.
De aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
a.
Indien de zaken door of namens de opdrachtgever worden afgehaald: door de in
ontvangstneming van de zaken of zodra de opdrachtgever in kennis is gesteld dat de aflevering af
magazijn/fabriek kan plaatshebben. Zaken die door de opdrachtgever niet worden afgenomen, staan
bij de opdrachtnemer voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.
b.
Bij verzending door tussenkomst van de door opdrachtgever ingeschakelde
beroepsvervoerder: door overdracht van de zaken aan die vervoerder;
c.
In geval van dienstverlening bij voltooiing van de overeengekomen
werkzaamheden door de opdrachtnemer.

De opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen dat de
opdrachtnemer op kosten van de opdrachtgever zorgdraagt voor vervoer van de zaken naar een door
de opdrachtgever aangegeven plaats, hetzij via een beroepsvervoerder hetzij via eigen vervoer van
de opdrachtnemer. Aflevering wordt dan geacht te hebben plaatsgevonden op het moment van
inlading van de zaken in het vervoermiddel.
2.
De zaken reizen tot het ogenblik van feitelijke aflevering aan de opdrachtgever voor
rekening en risico van de opdrachtgever.
3.
Indien de opdrachtgever aflevering of afname van de zaken weigert, na aanbieding
door de opdrachtnemer, zal de opdrachtnemer niettemin het recht krijgen terstond betaling te vorderen
voor de aangeboden zaken op de wijze als nader in deze voorwaarden omschreven. De
opdrachtgever zal geen nieuwe afleveringen kunnen verzoeken, alvorens door hem de koopsom
vermeerderd met eventuele kosten als nader in deze voorwaarden bepaald, alsook de transportkosten
van retourzending, zal zijn voldaan.
4.
Retourzendingen vinden eveneens voor rekening en risico van de opdrachtgever
plaats, ondanks hetgeen aangaande de kosten is bepaald in artikel 11 lid 6 van deze voorwaarden.
5.
In geval opneming van een werk is overeengekomen, geschiedt de opneming na
schriftelijke mededeling door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever op welke dag het werk voltooid
zal zijn. De oplevering geschiedt zo spoedig mogelijk hierna. Nadat het werk is opgenomen, dient de
opdrachtgever binnen 8 werkdagen schriftelijk mede te delen of het werk al dan niet is goedgekeurd,
in het geval van niet goedkeuren met opgave van gebreken die de redenen van de ophouding van die
goedkeuring zijn. Wordt niet binnen 8 werkdagen na de opneming schriftelijk medegedeeld of het werk
al dan niet is goedgekeurd, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de opneming te zijn
goedgekeurd.
6.
Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat deze ten gevolge van de
opdrachtnemer niet bekende omstandigheden dan wel ten gevolge van overmacht niet uitvoerbaar is,
heeft de opdrachtnemer het recht te vorderen van de opdrachtgever dat de opdracht wordt omgezet in
een uitvoerbare opdracht.
Artikel 10 AFLEVERINGSTERMIJN OF –DATUM
1.
De aflevering van de bij de opdrachtnemer bestelde zaken geschiedt zo spoedig
mogelijk nadat door de opdrachtnemer de order is bevestigd conform artikel 6 van deze voorwaarden.
De overeengekomen afleveringstermijn geldt slechts bij benadering. Overschrijding van de
aangegeven afleveringstermijn geeft de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de
overeenkomst, noch recht op enige schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook.
2.
Het in lid 1 bepaalde geldt niet wanneer uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat
de zaken op het overeengekomen tijdstip zullen worden geleverd of voor verzending gereed zullen
staan. Indien sprake is van een te late aflevering overeenkomstig dit lid, zal de opdrachtnemer
gehouden zijn de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden tot maximaal 10% van de
factuurwaarde van de te laat geleverde zaken.
3.
Ten aanzien van de te verlenen diensten door de opdrachtnemer geldt de
overeengekomen uitvoeringstermijn alsmede het moment van aanvang van de uitvoering,
overeenkomstig hetgeen in de vorige leden van artikel 10 is bepaald.
Artikel 11
KLACHTEN
1.
Onder klacht wordt verstaan iedere opmerking van de opdrachtgever ter zake van de
hoedanigheid van de aflevering.
2.
Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt indien deze schriftelijk zijn
ingediend bij de opdrachtnemer, binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken, dan wel de diensten.
3.a.
Geringe in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen betreffende kwaliteit, kleur,
gewicht, vorm e.d. kunnen geen grond voor klachten opleveren. Geen klachten kunnen worden
ingediend ter zake van de door de opdrachtnemer, overeenkomstig de door of namens de
opdrachtgever verstrekte instructies en/of aanwijzingen, bewerkstelligde uitvoering of verrichte
diensten.
b.
Onverminderd het voren vermelde staat de opdrachtnemer slechts in voor de
deugdelijkheid van het gebruikte materiaal en/of voor de deugdelijkheid van het door hem daaruit
vervaardigde product.
De opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen ter zake uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
c.
Indien door of namens de opdrachtgever grondstoffen of producten ter verwerking
worden verstrekt, zal de opdrachtnemer alleen instaan voor de deugdelijkheid van de uitvoering van

de opgedragen bewerkingen, tenzij de ondeugdelijkheid van de uitvoering te wijten is aan duidelijk
zichtbare gebreken, aanwezig in het verstrekte materiaal.
4.
In geval van een gerechtvaardigde klacht heeft de opdrachtnemer steeds het recht de
gereclameerde producten of diensten te vervangen (remplacerecht), dan wel een schadeloosstelling
in geld aan de opdrachtgever aan te bieden tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van de
afgekeurde producten of diensten. Dit geldt slechts in het geval dat de opdrachtgever de zaken ter
zake waarvan hij heeft gereclameerd ter beschikking van de opdrachtnemer houdt en op diens eerste
verzoek overdraagt, indien de schadeloosstelling niet strekt ter betaling van noodzakelijk reparaties
door of in opdracht van de opdrachtgever te verrichten.
5.
Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting niet opgeschort. De
betaling wordt wel opgeschort vanaf het moment dat de klacht gerechtvaardigd is bevonden en wel tot
op het moment waarop de opdrachtnemer zijn keuze bekend maakt aangaande voren vermelde
mogelijkheden. Bij vervanging van de gereclameerde zaken door andere zaken zal op het moment
van bekendmaking van de gemaakte keuze voor vervanging de betalingstermijn als vermeld in artikel
13 opnieuw aanvangen.
6.
Retourzendingen, die niet zijn voorafgegaan of begeleid worden door een schriftelijke
omschrijving inzake de reden van de retourzending, zijn niet toegestaan. De kosten van niet
toegestane dan wel ongegronde retour-zendingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De
opdrachtnemer heeft in bedoelde gevallen het recht de zaken voor rekening en risico van de
opdrachtgever onder derden op te slaan of onder dezelfde voorwaarden deze zelf ter diens
beschikking te houden en/of te vernietigen, zulks ter
beoordeling van opdrachtnemer. Van een voorgenomen vernietiging zal tevoren schriftelijk kennis
worden gegeven aan de opdrachtgever.
De opdrachtgever is verplicht tot een zorgvuldige verpakking en verzending en tot verzekering van de
te retourneren zaken. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade door zijn nalatigheid ter zake
ontstaan.
Ten aanzien van de kosten verband houdende met niet toegestane retourzendingen en de naar
aanleiding daarvan door de opdrachtnemer genomen geoorloofde maatregelen, is de specificatie van
de opdracht-nemer bindend, behoudens tegenbewijs. Indien de klacht door de opdrachtnemer
gegrond wordt bevonden, zullen de aan de retourzending
verbonden kosten door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever worden vergoed.
7.
Ten aanzien van de uitgevoerde diensten gelden bovenstaande leden van artikel 11
onverkort, met dien verstande dat de termijn van lid 2 begint te lopen na voltooiing van de
werkzaamheden door de opdrachtnemer. Ten aanzien van de regeling als neergelegd in lid 4 geldt dat
de opdrachtnemer het recht heeft de diensten opnieuw te verlenen dan wel een schadeloosstelling in
geld aan de opdrachtgever aan te bieden tot
maximaal het bedrag van de factuurwaarde van de afgekeurde diensten.
Artikel 12
ZAKEN VAN DERDEN
1.
De opdrachtnemer is niet gehouden een verzekering af te sluiten met betrekking tot
zaken of delen daarvan en voorwerpen zich op of daaraan verbindend, die zich gedurende de periode
van bewerking zonder toezicht van de opdrachtnemer bevinden. De opdrachtnemer neemt deze
zaken onder zijn opzicht onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hij, behalve voor zover opzet of grove
schuld aan de zijde van de opdrachtnemer mocht worden bewezen, geen enkele aansprakelijkheid
aanvaardt voor verlies, diefstal of welke schade dan ook aan voormelde zaken en/of voorwerpen
geleden. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle schade en aansprakelijkheid van
derden in verband met bovenbedoeld opzicht.
Artikel 13
BETALING
1.
De factuurdatum is in het algemeen bepalend voor de aanvang van de
betalingstermijn. Alle betalingen moeten geschieden uiterlijk op de 30 ste dag na de factuurdatum.
2.
De opdrachtgever die op de dertigste dag na aanvang van de betalingstermijn nog niet
heeft betaald, wordt zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, geacht in gebreke
te zijn. De vordering is alsdan direct opeisbaar.
3.
Bij overschrijding van de termijn als genoemd in lid 1 is de opdrachtnemer gerechtigd
om met onmiddellijke ingang vanaf 30 dagen na de aanvang van de betalingstermijn aan de
opdrachtgever een rente in rekening te brengen over het factuurbedrag, welke rente gelijk zal zijn aan
de rente bepaald krachtens artikel 6:120 BW, tevens te vermeerderen met 1 /2 % van het
factuurbedrag terzake van interne administratiekosten.

4.
Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de
in gebreke zijnde opdrachtgever, met een minimum van
€ 250,–. Indien de opdrachtnemer genoodzaakt is het faillissement van de opdrachtgever aan te
vragen, zal de opdrachtgever tevens gehouden zijn, naast de hierboven genoemde kosten, de kosten
van de faillissementsaanvrage aan de opdrachtnemer te voldoen.
Artikel 14
EIGENDOMSVOORBEHOUD
1.
Alle afgeleverde zaken gaan eerst in eigendom op de opdrachtgever over indien de
opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer, welke
voortvloeien uit de overeenkomst die tot aflevering van betreffende zaken leidde of uit andere
overeenkomsten als met de opdrachtgever gesloten ter zake van de aflevering van producten of
diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van de nakoming van
dergelijke overeenkomsten. Tot aan het moment van volledige en behoorlijke nakoming door de
opdrachtgever van voornoemde verplichtingen blijven de afgeleverde zaken eigendom van de
opdrachtnemer teneinde tot zekerheid te strekken van bedoelde nakoming. De opdrachtgever is
overigens gerechtigd om zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening weder te verkopen of
te verwerken. De opdrachtgever is evenwel niet gerechtigd om bedoelde zaken aan derden in pand te
geven of als zekerheid, op welke wijze dan ook, voor derden te doen dienen. De opdrachtgever is
verplicht de hier bedoelde zaken op de eerste aanvrage van de opdrachtnemer aan deze te tonen en
om deze in geval van betalingsverzuim, desverlangd aan de opdrachtnemer terug te geven. De
opdrachtnemer heeft het recht de afgeleverde zaken terug te nemen in geval van niet nakoming.
Liquidatie, surséance van betaling of faillissement van de zijde van de opdrachtgever. Indien een
derde beslag onder de opdrachtgever wil leggen op zaken die nog eigendom zijn van de
opdrachtnemer dan is de opdrachtgever verplicht de opdrachtnemer onverwijld daarvan in kennis te
stellen en de opdrachtnemer te vrijwaren tegen alle schade en aansprakelijkheid jegens die derde.
Artikel 15
OVERMACHT
1.
De opdrachtnemer zal de opdrachtgever onverwijld waarschuwen indien zich bij hem
een geval van overmacht voordoet. De opdrachtnemer is alsdan niet gehouden de verplichting ten
aanzien waarvan zich een overmacht situatie voordoet na te komen, zolang de overmacht situatie
effect blijft hebben.
2.
In geval van overmacht kunnen partijen nimmer aanspraak maken op enige
schadevergoeding.
Artikel 16
AANSPRAKELIJKHEID
1.
Behoudens algemeen geldende regels van openbare orde, behoudens het in het
Burgerlijk Wetboek bijzonderlijk bepaalde aangaande productenaansprakelijkheid, geldt de voldoening
door de opdrachtnemer aan zijn verplichtingen steeds als enige en algehele schadevergoeding en is
elke andere vordering tot schade vergoeding aan de zijde van de opdrachtgever, niet zijnde
eindgebruiker/consument, uitgesloten.
2.
De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever, niet zijnde eindgebruiker, nimmer
gehouden tot vergoeding van kosten, schaden en interesten wegens persoonlijke ongevallen. De
opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever nimmer gehouden tot vergoeding van kosten, schaden en
interesten wegens schade aan roerende of onroerende zaken, het verloren gaan van aan geleverde
zaken toegevoegde waarde als gevolg van het geheel of gedeeltelijk onbruikbaar worden, hetzij direct,
hetzij indirect bij
de opdrachtgever of derden veroorzaakt, tenzij de opdrachtgever aantoont dat een en ander is te
wijten aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer, personeelsleden van de opdrachtnemer hier
uitdrukkelijk niet onder begrepen.
3.
De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor schaden die
de opdrachtgever lijdt ten gevolge van de aanspraken van derden, eigen personeelsleden hieronder
begrepen, naar aanleiding van schade van welke aard dan ook, als veroorzaakt hetzij door producten
waarin op enigerlei wijze de grondstof/het product als door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever
geleverd, is verwerkt, hetzij door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde of te zijnen
behoeve bewerkte producten zelve, alsook aanspraken ter zake van verrichte diensten. Onder de
hierboven bedoelde aanspraken van derden zijn begrepen aanspraken gebaseerd op de wettelijke
bepalingen inzake productenaansprakelijkheid.
4.
Onverminderd het in voorgaande en volgende leden bepaalde, zal de
opdrachtnemer ter zake van schade aan zaken of andere schade, anders dan die aan personen,
nimmer gehouden zijn tot vergoeding van een hoger bedrag dan de factuurwaarde van de levering

respectievelijk de geleverde dienst waar de schadeveroorzakende zaken respectievelijk de geleverde
dienst in opgenomen zijn geweest. Onverminderd het in de voorgaande zin bepaalde, alsmede
onverminderd hetgeen in voorgaande leden van dit artikel is bepaald, zal de opdrachtnemer nimmer
voor een groter bedrag tot schadevergoeding kunnen worden aangesproken, in het bijzonder in het
kader van letsel of dood van personen, dan het bedrag van de verzekerde som van zijn
aansprakelijkheidsverzekering. De opdrachtnemer zal op opdrachtgever op diens uitdrukkelijk verzoek
op de hoogte brengen van bovenbedoelde verzekerde som. De opdrachtnemer is eveneens bereid
aan iedere derde die meent aanspraken jegens de opdrachtnemer, uit welken hoofde dan ook, te
hebben in verband met een door de opdrachtnemer vervaardigd product of door de opdrachtnemer
verrichte dienst, op de hoogte brengen van bovenbedoelde verzekerde som.
Opdrachtnemer aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade, ontstaan aan haar toevertrouwde
zaken vanaf het moment van de in ontvangstneming tot aan het moment van de aflevering daarvan
aan de opdrachtgever of degene die deze daarvoor heeft aangewezen, ten belope van maximaal de
factuurwaarde van de zaken. Is die factuurwaarde niet vast te stellen, dan treedt de door de
opdrachtgever te bewijzen marktwaarde van de zaken ten tijde en ter plaatse van de ontvangstneming
van de zaken door opdrachtnemer daarvoor in de plaats. Voor andere schade, waaronder
begrepen immateriële schade, gederfde winst, bedrijfsschade, gevolgschade en ander financieel
nadeel, hoe ook ontstaan, daaronder tevens begrepen schade, veroorzaakt door onjuiste adviezen
van de opdrachtnemer, is opdrachtnemer niet aansprakelijk.
5.
De opdrachtgever verplicht zich ertoe jegens zijn afnemers niet bekend te maken dat in
de door hem tot stand gebrachte producten, producten van de opdrachtnemer zijn verwerkt,
behoudens voor zover de opdrachtnemer hiervoor per geval uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft
verleend.
6.
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor iedere schadeaanspraak van
derden, eigen personeelsleden van de opdrachtgever hieronder begrepen, naar aanleiding van
schaden, ontstaan ten gevolge van een product waarin het product van de opdrachtnemer is verwerkt
en/of naar aanleiding van schaden als door het product of dienst van de opdrachtnemer veroorzaakt,
hieronder begrepen schadeaanspraken gebaseerd op wettelijke bepalingen ter zake van
productenaansprakelijkheid.
De opdrachtgever verplicht zich ter zake van bovenbedoelde vrijwaring een verzekering af te sluiten,
terwijl hij zal bewerkstelligen dat de opdrachtnemer expliciet als begunstigde zal worden vermeld. De
opdrachtnemer is bevoegd doch niet verplicht inzage in de polis te verkrijgen en wordt tevens door de
opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd bij de betrokken verzekeraar te informeren of de
opdrachtgever de verschuldigde premie periodiek heeft voldaan.
7.
Voor zover de opdrachtnemer wordt aangesproken door derden als in voorgaande
leden bedoeld, die het gebrekkig product of het product waaraan de dienst van de opdrachtgever is
verricht, hebben verkregen door of namens de opdrachtgever, vergoedt de opdrachtgever de
opdrachtnemer volledig alle kosten van juridische en overige bijstand, die de opdrachtnemer moet
maken ter zake van de schadeaanspraken, zoals verweer voeren, onderhandelen etc. Deze kosten
worden geacht minstens 15% van het geclaimde schadebedrag te bedragen, onverminderd het recht
van de opdrachtnemer de werkelijk door hem gemaakte redelijke kosten van rechtsbijstand ter
vergoeding bij de opdrachtgever in te dienen.
8.
De opdrachtgever verplicht zich ertoe de bewerking en/of verwerking van de producten
als door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever te leveren, slechts door gekwalificeerd personeel uit
te laten voeren, dat ter zake van de bewerking en/of verwerking volledig op de hoogte is met de aard
en de natuur van de door de opdrachtnemer te leveren producten, alsmede met de risico’s verbonden
aan deze bewerking en/of verwerking, terwijl de bewerking en/of verwerking onder gekwalificeerd
toezicht plaatsvindt. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren voor alle schade,
ontstaan door niet naleving van de in voorgaande zin neergelegde verplichting.
9.
In ieder geval zal, onverminderd het hierboven bepaalde, de opdrachtgever de
opdrachtnemer vrijwaren voor iedere schadeclaim van derden, eigen personeelsleden van de
opdrachtgever daaronder begrepen, naar aanleiding van schaden ontstaan ten gevolge van een
product als vervaardigd door de opdrachtnemer conform de instructies van de opdrachtgever,
respectievelijk de schade ten gevolge van een gebrek
in een product waarin een conform de instructies van de opdrachtgever door de opdrachtnemer
vervaardigd product is verwerkt, hieronder begrepen schadeclaims gebaseerd op de wettelijke
bepalingen inzake productenaansprakelijkheid. Hetzelfde geldt indien door of namens de
opdrachtgever of door derden/niet eindgebruikers de oorspronkelijke verpakking en/of
gebruiksaanwijzing als door de opdrachtnemer
aangebracht, is verwijderd, veranderd of anderszins verwerkt om wat voor reden dan ook.

Artikel 17
GESCHILLENREGELING
1.
Op de overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht betreffende het Rijk in Europa
van toepassing.
2.
Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de met de opdrachtnemer
gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde rechter in het
arrondissement van de woonplaats van de opdrachtnemer, behoudens voor zover de Wet anders
bepaalt.
Artikel 18
SLOTARTIKEL
Voor zover enig tussen partijen geldend beding wegens strijd met enig rechts-voorschrift onwerkzaam
zou worden, blijven de rechten en verplichtingen tussen partijen overigens onaangetast, met dien
verstande dat partijen in ieder geval gehouden zijn om zich te gedragen overeenkomstig
verbintenissen die het effect van de onwerkzaam blijkende
verplichting zoveel mogelijk benaderen, zonder op hun beurt met enig rechtsvoorschrift in strijd te zijn.

