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Artikel 1. Begrippen: 
 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
de leverancier: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de levering van het product is 
opgedragen of aan wie daartoe een offerte wordt gevraagd; 
de adviseur: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de opdracht is gegeven tot het leveren 
van advies en/of ontwerp, of aan wie daartoe een offerte wordt gevraagd; 
de afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de opdracht voor levering van het product 
verstrekt, of de opdracht voor levering van advies en/of ontwerp verstrekt, dan wel daartoe een offerte 
vraagt; 
producten: Modules, prefab badkamers, systeemelementen, met inbegrip van andere bijbehorende 
producten; hetgeen in de offerte wordt aangeboden; 
advies en/of ontwerp: het resultaat van de werkzaamheden van de adviseur; 
de overeenkomst: de tussen leverancier en afnemer tot stand gekomen overeenkomst tot koop en 
verkoop van producten, dan wel de tussen de adviseur en afnemer tot stand gekomen overeenkomst 
van opdracht tot het leveren van advies en/of ontwerp; 
af fabriek: de leverancier voldoet aan zijn leveringsplicht voldoet bij ter beschikking stellen van de 
producten aan de afnemer op het eigendom (de fabriek) van leverancier waarbij de producten niet zijn 
uitgeklaard en niet geladen in een transportvoertuig. De afnemer draagt alle kosten en risico’s 
verbonden met het vervoer van de goederen vanaf de fabriek van leverancier. 
 
Artikel 2. Toepassing algemene voorwaarden: 
 
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en/of overeenkomsten voor de levering van 
producten die leverancier uitbrengt en/of aangaat. Indien deze voorwaarden op een offerte en/of een 
overeenkomst van toepassing zijn, gelden zij eveneens voor alle uit die offerte en/of overeenkomst 
voortvloeiende offertes en/of overeenkomsten. 
 
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover 
deze expliciet en schriftelijk zijn overeengekomen. 
 
2.3 Met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden, blijven deze algemene voorwaarden van 
toepassing, ook indien het briefpapier, de facturen en/of de overige bescheiden afkomstig van de 
afnemer verwijzen naar of vermelden dat zijn/haar of andere algemene voorwaarden van toepassing 
zijn. Tenzij dit expliciet en schriftelijk wordt overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van algemene 
voorwaarden of de bedingen van de afnemer uitdrukkelijk uitgesloten. Indien er een tegenstrijdigheid 
ontstaat tussen deze onderstaande voorwaarden en de bepalingen in de overeenkomst, prevaleren de 
bepalingen in de overeenkomst. 
 
Artikel 3. Offertes en aanbiedingen: 
 
3.1 Alle aanbiedingen (offertes) en prijsoverzichten zijn steeds geheel vrijblijvend. Alle aanbiedingen 
gelden voor de termijn zoals in de aanbieding is vermeld. Indien er geen termijn is vermeld, geldt de 
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aanbieding dertig dagen. Een aanbieding kan door de leverancier worden verlengd door een 
schriftelijke mededeling aan de wederpartij, waarin ook de duur van de verlenging staat vermeld. 
 
Artikel 4. Intellectueel eigendom en Geheimhouding: 
 
4.1 Tekeningen, productspecificaties, ontwerpen en berekeningen, afbeeldingen, (proef/giet)modellen, 
kalibers, (fabricage)mallen, gereedschappen, programmatuur, specificaties, plaatsing- montage- en 
verwerkingsvoorschriften alsmede het bestek en overige documentatie van de leverancier, hierna 
gezamenlijk “Tekeningen en berekeningen” waarop al dan niet aan de leverancier toekomende 
intellectuele eigendomsrechten rusten en die door de leverancier of in haar opdracht door een externe 
ontwerper zijn vervaardigd, blijven eigendom van de leverancier en dienen als “Vertrouwelijke 
informatie” te worden beschouwd. Zij mogen door de afnemer niet aan derden ter hand worden gesteld 
of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte of opdracht te verkrijgen, dan wel enig voordeel 
voor zichzelf en/of derden te behalen. Indien geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden 
binnen 14 dagen na een daartoe gedaan verzoek, franco te worden teruggezonden. 
 
4.2 De leverancier, of diens rechtverkrijgende(n) heeft het uitsluitend recht tot op het advies 
openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van zijn ontwerpen, tekeningen, schetsen, 
foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, van maquettes en modellen alsmede van alle 
andere voorwerpen of informatiedragers die van zijn ontwerp een afbeelding of voorstelling vormen, of 
die zijn bedoeld in de Auteurswet 1912 of in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom 
inzake merken, tekeningen of modellen. 
 
4.3 De leverancier geldt in de zin van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom inzake 
merken, tekeningen of modellen als de ontwerper van de tekeningen en modellen die hij in het kader 
van de opdracht heeft vervaardigd. De leverancier heeft bij uitsluiting het recht deze tekeningen en 
modellen te deponeren bij het in dat Verdrag bedoelde Bureau. Het ten aanzien van de rechten van de 
leverancier op het advies bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op de aan zo’n 
depot te ontlenen rechten. 
 
4.4 Het is de afnemer niet toegestaan het advies geheel dan wel gedeeltelijk nogmaals te gebruiken 
zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier. In geval van het geheel dan wel 
gedeeltelijk nogmaals gebruiken van het advies door de afnemer komen partijen in overleg de 
vergoeding overeen, waarbij rekening wordt gehouden met de aan de leverancier toekomende 
vergoeding voor de rechten op het advies. 
 
4.5 Indien tussen leverancier en afnemer is overeengekomen dat (bepaalde) ontwerpen, afbeeldingen, 
tekeningen en in eigendom komen van en/of intellectuele eigendomsrechten op of in de Tekeningen en 
berekeningen zullen rusten bij afnemer, doch in elk voorkomend geval uitsluitend nadat de afnemer aan 
zijn financiële verplichtingen jegens de leverancier heeft voldaan, zal afnemer aan leverancier een 
eeuwigdurende, wereldwijde, exclusieve, royaltyvrije en overdraagbare licentie verstrekken om 
Tekeningen en berekeningen te verveelvoudigen, te openbaren, te gebruiken, aan te passen en 
anderszins te exploiteren. Op het eerste verzoek van leverancier zal afnemer onverwijld een exemplaar 
van de Tekeningen verstrekken aan leverancier. 
 
4.6 Op gegevens over fabricage- en/of constructiemethoden is het auteursrecht van toepassing. Deze 
gegevens mogen door de afnemer niet worden gebruikt, gekopieerd, aan derden getoond of 
bekendgemaakt, tenzij daarvoor door leverancier expliciet en schriftelijk toestemming is verleend. 
 



 

3 
 

4.7 Onder derden zijn in het voorgaande lid niet begrepen de opdrachtgever van het werk, waarvoor 
het product is bestemd, alsmede degenen die voor de uitvoering van dat werk van bedoelde gegevens 
gebruik moeten maken. 
 
4.8 De afnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van (a) alle in dit artikel genoemde 
Vertrouwelijke Informatie en andere gegevens / informatie / zaken / rechten en (b) alle overige door de 
leverancier verstrekte of op andere wijze aan de afnemer bekend geworden Vertrouwelijke Informatie 
en andere gegevens / informatie/zaken/rechten betreffende de leverancier, zijn klanten, andere relaties 
of de leverantie(s) (zoals alle roerende zaken die door de leverancier aan de afnemer krachtens een 
overeenkomst zijn of dienen te worden geleverd, waaronder grondstoffen, materialen, 
gereedschappen, hard- en software en iedere vorm van dienstverlening die door de leverancier ten 
behoeve van de afnemer wordt of zal worden verricht krachtens een overeenkomst) en zal deze slechts 
gebruiken in verband met de samenwerking en zal zonder schriftelijke toestemming van de leverancier 
hiervan geen afschriften maken. De afnemer zal deze verplichting tevens opleggen aan alle 
ondergeschikten en niet-ondergeschikten die daarvan kennis verkrijgen of zouden kunnen verkrijgen en 
staat ervoor in dat deze die verplichtingen nakomen. 
 
4.9 Leverancier is gerechtigd voor iedere niet nakoming of schending van enige bepaling uit dit artikel 
aan de afnemer een boete op te leggen van Euro 25.000,- per schending en Euro 2.000,- per dag dat 
de schending of de niet nakoming van deze Overeenkomst voortduurt welke boete direct opeisbaar is 
zonder rechtelijke tussenkomst. 
 
4.10 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 4. lid 9 is de afnemer gehouden tot vergoeding van alle 
schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot alle geleden en te lijden vermogensschade en 
ander nadeel, uit hoofde van schending van een of meerdere verplichtingen uit deze Overeenkomst of 
uit hoofde van onrechtmatige daad jegens de Leverancier. 
 
Artikel 5. Prijzen: 
 
5.1 Prijzen zijn exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op de belastingen, heffingen, lonen, sociale 
lasten, materiaal- en grondstofprijzen en andere kosten, zoals die gelden op de datum van schriftelijke 
offerte. 
 
5.2 Onverminderd het bepaalde in het volgende lid en het bepaalde in artikel 16.1 onder b, leidt een 
wijziging van de in het eerste lid bedoelde lonen, prijzen of andere kosten tot een wijziging van een 
overeengekomen prijs, ten zij partijen anders zijn overeengekomen. 
 
5.3 Indien de leverancier extra kosten moet maken: - die het gevolg zijn van kostenverhogende 
omstandigheden waarvoor geldt dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening 
behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen en - die de leverancier niet 
kunnen worden toegerekend en - die in verhouding tot de prijs van de levering aanzienlijk zijn, is de 
leverancier gerechtigd deze extra kosten bij afnemer in rekening te brengen, indien hij de afnemer 
hiervan onverwijld nadat leverancier bekend is geworden met de kostenverhogende omstandigheden 
op de hoogte heeft gesteld. Als dan zullen partijen op korte termijn met elkaar in overleg treden over de 
vraag in hoeverre de leverancier de kostenverhoging in redelijkheid en billijkheid aan de afnemer kan 
doorberekenen. 
 
5.4 In alle gevallen gelden de prijzen af fabriek/magazijn tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
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Artikel 6. Totstandkoming van de overeenkomst: 
 
6.1 De overeenkomst komt tot stand door een opdracht tot levering van het product op grond van de 
offerte. Indien de afnemer een opdracht geeft aan de leverancier in afwijking van de door de leverancier 
opgestelde offerte, dient de afnemer de afwijking van de offerte expliciet en schriftelijk te melden aan 
de leverancier. Een opdracht die van de offerte afwijkt, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke 
offerte en leidt slechts tot een overeenkomst tussen partijen conform de afwijkende opdracht, indien die 
afwijkende opdracht expliciet en schriftelijk door de leverancier wordt aanvaard. 
 
6.2 Indien de afnemer mondeling opdracht geeft, wordt een schriftelijke opdrachtbevestiging van de 
leverancier geacht de inhoud van het overeengekomene juist weer te geven, tenzij de afnemer 
onverwijld de leverancier kennis geeft van zijn bezwaren tegen deze weergave van de inhoud. 
 
6.3 Op wijzigingen in en aanvullingen op de overeenkomst of nadere afspraken is het bepaalde in de 
eerste twee leden van dit artikel van toepassing. 
 
Artikel 7. Verplichtingen van de afnemer: 
 
7.1 De afnemer zorgt ervoor dat de leverancier overeenkomstig diens aanwijzingen tijdig kan 
beschikken over de voor de uitvoering van het werk benodigde gegevens en wijst de leverancier op 
overheidsvoorschriften van bijzondere aard, een en ander voor zover die voor de leverancier van belang 
zijn of kunnen zijn. 
 
7.2 De afnemer is verplicht de leverancier onverwijld te wijzen op hem redelijkerwijs kenbare 
onvolkomenheden, fouten of gebreken in constructies en werkwijzen, bouwstoffen, materialen of 
hulpmiddelen, die de leverancier blijkens de door hem aan de afnemer verstrekte stukken voornemens 
is te leveren respectievelijk toe te passen, bij gebreke waarvan hij zich hier nadien niet meer op kan 
beroepen. 
 
Artikel 8. Aansprakelijkheid van de afnemer: 
 
8.1 Indien de afnemer het product niet afneemt op het met inachtneming van artikel 11 vastgestelde 
tijdstip, is hij aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. 
 
Artikel 9. Verplichtingen van de leverancier: 
 
9.1 De leverancier garandeert dat het product een goede hoedanigheid bezit, geschikt is voor het doel 
waarvoor het blijkens de overeenkomst bestemd is en voldoet aan de geldende normen, alsmede aan 
de in de overeenkomst aan het product gestelde eisen. 
 
9.2 De leverancier staat in voor de naleving van de ten tijde van de offerte voor de levering van belang 
zijnde overheidsvoorschriften en beschikkingen van overheidswege. De gevolgen van de naleving van 
overheidsvoorschriften van bijzondere aard zijn echter niet voor rekening van de leverancier, tenzij de 
afnemer hem van deze voorschriften op grond van artikel 7.1 in kennis heeft gesteld, of redelijkerwijze 
moet worden aangenomen dat de leverancier die voorschriften had behoren te kennen. 
 
Artikel 10. Keuring: 
 
10.1 Met inachtneming van hetgeen over de keuringsmethoden is overeengekomen, heeft de afnemer 
het recht om het product, of de wijze waarop het wordt vervaardigd, te keuren of te laten keuren, indien 
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afnemer dit voor de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk kenbaar heeft gemaakt, teneinde 
vast te stellen of het product voldoet aan hetgeen is overeengekomen. Alsdan komen leverancier en 
afnemer de keuringsmomenten, die in ieder geval liggen voor de start van de (serie)productie, in overleg 
overeen. In geval van afkeuring op goede gronden komen de kosten van de keuring voor rekening van 
de leverancier. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt keuring plaats in de fabriek of op het 
terrein van de leverancier. 
 
Artikel 11. Leveringstermijnen: 
 
11.1 Ter bepaling van de levertijd worden voor de aflevering een bepaalde datum en een bepaald 
tijdstip dan wel een tijdvak in de overeenkomst of tot de overeenkomst behorende bijlage, het 
zogenaamde leverschema, opgenomen. 
 
11.2 Indien voor de aflevering een bepaalde datum en een bepaald tijdstip in de overeenkomst zijn 
vermeld, dient aflevering op die datum en op dat tijdstip plaats te hebben. 
 
11.3 Leverancier is gerechtigd een bestelling in zijn geheel, dan wel achtereenvolgens in gedeelten te 
leveren. In dat laatste geval is leverancier gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de afnemer 
te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang een deelzending door de afnemer niet 
wordt betaald, is leverancier niet tot levering van de volgende deelzending verplicht, maar is leverancier 
te harer keuze gerechtigd de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd zonder rechtelijke 
tussenkomst en zonder enige in gebreke stelling van de afnemer op te schorten of te ontbinden, 
onverlet haar overige rechten, waaronder haar recht op schadevergoeding. 
 
11.4 Indien leverancier gegevens behoeft van de afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst, 
vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de afnemer deze juist en volledig aan leverancier 
ter beschikking heeft gesteld. 
 
11.5 Levering geschiedt af fabriek van leverancier. De afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het 
moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de afnemer afname weigert of nalatig is 
met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is leverancier 
gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de afnemer. 
 
11.6 Leverancier heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van afnemer. 
 
11.7 Leverancier is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus 
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 
 
11.8 Indien voor de aflevering een tijdvak in de overeenkomst is vermeld, dient de aflevering binnen dat 
tijdvak plaats te hebben. Is een leverschema. 
 
11.9 Indien de leverancier zijn verplichtingen op het met inachtneming van de voorgaande leden 
vastgestelde tijdstip niet nakomt, is hij van rechtswege in verzuim, mits is overeengekomen dat datum 
en tijdstip van aflevering fataal zijn. Indien is overeengekomen dat datum en tijdstip van aflevering niet 
fataal zijn, is de leverancier eerst in verzuim nadat de afnemer hem heeft aangemaand om alsnog 
binnen een redelijke termijn af te leveren en die aflevering vervolgens is uitgebleven. 
 
11.10 Indien de leverancier op grond van het in dit artikel bepaalde in verzuim is, is hij aansprakelijk 
voor hetgeen redelijkerwijs als directe schade als gevolg van dat niet nakomen is aan te merken, een en 
ander voor zover het niet nakomen aan de leverancier kan worden toegerekend. Tot de directe schade 
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behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, 
waardevermindering van producten. De leverancier is alsdan gehouden tot betaling van de eventuele 
meerprijs, de extra gemaakte kosten en de directe schade als gevolg van de vertraging, een en ander 
voor zover dit in verhouding staat tot de ernst van zijn verzuim en de overeengekomen prijs. De door 
leverancier te vergoeden schade is per schadevergoeding opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan 
de overeengekomen verkoopprijs van het product. 
 
11.11 De afnemer is gehouden de schade, die voortvloeit uit een niet nakomen als bedoeld in het 
vorige lid, zoveel mogelijk te beperken. 
 
Artikel 12. Aflevering: 
 
De afnemer is verplicht het geleverde dadelijk na aflevering te controleren op hoeveelheid, kwaliteit, 
specificatie en overige afwijkingen van het overeengekomene. 
 
a. Aflevering af fabriek: 
12.1 De levering is af fabriek. Het laden van de producten op de vrachtwagen(s) van de afnemer 
gebeurt met behulp van hijs- en/of hefwerktuig van de leverancier en is, behoudens in geval van 
gebreken in het hijsen/of hefwerktuig, voor risico van afnemer. De afnemer draagt zorg voor transport 
en het lossen van de producten naar en op de bouwlocatie. 
 
12.2 De plaats en de wijze van aflevering worden in de overeenkomst bepaald. Als aflevering geldt het 
aanbieden van de goederen op de overeengekomen plaats en tijd, ook indien de afnemer de goederen 
niet in ontvangst neemt. Op dit tijdstip gaat de termijn in als bedoeld in artikel 13, eerste lid. Indien de 
aflevering echter op een later tijdstip geschiedt als gevolg van voor rekening van de leverancier 
komende omstandigheden, gaat de in de vorige zin bedoelde termijn op dat latere tijdstip in. 
 
12.3 Het transport naar de plaats van aflevering met inbegrip van het laden en lossen is voor rekening 
en risico van de afnemer, tenzij ingevolge het vierde of vijfde lid anders is overeengekomen. 
 
12.4 Indien levering af fabriek is overeengekomen, wordt het product geacht te zijn afgeleverd op het 
moment dat het product gereed staat om geladen te worden. 
 
b. Aflevering franco werk: 
 
12.5 Indien de levering door leverancier franco werk wordt overeengekomen, zorgt de afnemer er voor, 
dat de vervoermiddelen de losplaats goed en over een goed berijdbaar en toegankelijk terrein, kunnen 
bereiken, alsmede dat voldoende ruimte voor aflevering beschikbaar is. 
 
12.6 Het lossen door de afnemer geschiedt met voldoende deskundig personeel en materiaal en op 
aanwijzing van de transporteur. 
 
12.7 Indien het lossen door de afnemer geschiedt en de leverancier daartoe hulpmiddelen aan de 
afnemer ter beschikking heeft gesteld, is de afnemer vanaf het moment dat de hulpmiddelen op het 
terrein zijn aangevoerd, verantwoordelijk voor het juiste gebruik van die hulpmiddelen. Schade die 
ontstaat door ondeugdelijk gebruik van de hulpmiddelen is voor rekening van afnemer. 
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Artikel 13. Gebreken: 
 
13.1 De afnemer is verplicht om binnen 24 uur na aflevering (het weekeinde, feest- en collectieve vrije 
dagen niet meegerekend) aan de leverancier schriftelijk mededeling te doen van die gebreken, alsmede 
afwijkingen in hoeveelheden en overige afwijkingen van het overeengekomene, die bij aflevering door 
hem zijn geconstateerd. De gevolgen van het niet nakomen door de afnemer van de in de vorige zin 
bedoelde verplichting gelden eveneens als het gebreken, afwijkingen in hoeveelheden en overige 
afwijkingen van het overeengekomene, betreft die de afnemer in redelijkheid had kunnen of moeten 
constateren. 
 
13.2 De in ontvangstneming van de producten door de afnemer laat de aansprakelijkheid van de 
leverancier voor eventuele verborgen gebreken / non-conformiteit op grond van artikel 14 onverlet. 
 
13.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 9, eerste lid zullen, indien en voor zover omtrent de 
hoedanigheid van het product overigens niets uitdrukkelijk is overeengekomen, geringe afwijkingen in 
maat, kleur, oppervlakte, structuur en andere geconstateerde afwijkingen geen reden tot afkeuring zijn. 
 
Artikel 14. Aansprakelijkheid van de leverancier: 
 
14.1 Onverminderd het in de wet en het in de volgende leden bepaalde en behoudens aan eventuele 
toepasselijke garanties door de afnemer te ontlenen aanspraken, is de leverancier na aflevering niet 
meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het product. 
 
14.2 Indien het product of enig onderdeel daarvan een verborgen gebrek / non-conformiteit bevat dat 
aan de leverancier kan worden toegerekend en waarvan de afnemer de leverancier binnen zes weken 
na ontdekking mededeling heeft gedaan, is de leverancier voor dat gebrek / non-conformiteit ten 
opzichte van de afnemer niet bij de aflevering is geconstateerd of behoefde te worden geconstateerd. 
 
14.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming is de leverancier uitsluitend aansprakelijk voor 
vergoeding van de directe schade. Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, 
productieverlies, omzetten/ of winstderving, waardevermindering van producten. 
 
Artikel 15. Ontwerpaansprakelijkheid: 
 
15.1 Indien leverancier tevens adviseert en ontwerpt, dan wel uitsluitend adviseert en ontwerpt is de 
leverancier in geval van een toerekenbare tekortkoming uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van 
de directe schade. 
 
15.2 Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of 
winstderving, waardevermindering van producten evenmin als de kosten die met de uitvoering van het 
object gemoeid zouden zijn als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd. 
 
15.3 De afnemer is verplicht, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden 
gevergd, in goed overleg de adviseur de gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn voor diens 
rekening tekortkomingen, waarvoor de leverancier aansprakelijk is, te herstellen of de uit die 
tekortkomingen voortvloeiende schade te beperken of op te heffen onverminderd de aansprakelijkheid 
van de adviseur voor schade ten gevolge van de tekortkomingen. 
 
15.4 Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de adviseur bij opdrachten die betrekking 
hebben op de totstandkoming van een object alleen aansprakelijk voor schaden die niet zouden worden 
gedekt door een gebruikelijke CAR-verzekering of een vergelijkbare verzekering. 
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15.5 De door leverancier te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan de 
advieskosten. 
 
15.6 De aansprakelijkheid van de leverancier vervalt door verloop van vijf jaren vanaf de dag waarop de 
overeenkomst door voltooiing of opzegging is geëindigd. 
 
15.7 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt en is niet ontvankelijk 
indien de opdrachtgever niet binnen bekwame tijd nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of 
redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij de leverancier ter zake 
heeft geprotesteerd. 
 
15.8 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt en is niet ontvankelijk 
door verloop van twee jaren na het schriftelijke en met redenen omklede protest. Indien de 
opdrachtgever de adviseur een termijn heeft gesteld waarbinnen deze de tekortkoming zal wegnemen, 
begint de vervaltermijn eerst te lopen bij het einde van deze termijn, of zoveel eerder als de leverancier 
te kennen heeft gegeven de tekortkoming niet te zullen herstellen. 
 
15.9 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt in ieder geval na verloop 
van vijf jaren vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd. De 
rechtsvordering die na deze termijn wordt ingesteld is niet ontvankelijk. 
 
15.10 Het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding vermindert niet diens verplichtingen te 
betalen conform de opdracht. 
 
Artikel 16. Overgang risico en eigendom: 
 
16.1 Het product is na aflevering voor risico van de afnemer. 
 
16.2 Onverminderd het bepaalde in de wet, wordt het product eerst eigendom van de afnemer nadat 
hij heeft voldaan aan zijn uit de levering van dat product voortvloeiende betalingsverplichtingen. 
 
16.3 Zolang de leverancier als eigenaar dient te worden aangemerkt,verplicht dat afnemer zich jegens 
hem om het geleverde product zorgvuldig te behandelen en dit noch te verpanden, noch te verwerken, 
over te dragen of af te geven, anders dan in het kader van de normale bedrijfsvoering. 
 
16.4 De afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en 
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van 
deze verzekering op eerste verzoek aan leverancier ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van 
de verzekering is leverancier gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de afnemer 
zich er jegens leverancier bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat 
kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. 
 
16.5 Voor het geval leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de 
afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan leverancier en eventueel 
door afnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van 
leverancier zich bevinden en die zaken terug te nemen. 
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Artikel 17. Meer- en minderwerk: 
 
17.1 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: 

a. ingeval van wijzigingen van de overeenkomst; 
b. ingeval van aanpassing van het ontwerp / de in de overeenkomst vermelde opdracht; 
c. ingeval van aanwijzingen door of vanwege de overheid op grond van wettelijke voorschriften 

of beschikkingen, voor zover deze voor of bij het sluiten van de overeenkomst niet waren te 
voorzien; 

d. ingeval van afwijkingen van de bedragen van stelposten; 
e. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden; 
f. in de gevallen waarin verrekening van meer- en minderwerk in de overeenkomst is 

voorgeschreven. 
 
Artikel 18. Betaling: 
 
18.1 De afnemer is verplicht facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen. Indien de afnemer 
een product of een gedeelte daarvan, met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst, op 
goede gronden heeft afgekeurd, is hij gerechtigd de betaling met betrekking tot het afgekeurde deel op 
te schorten. 
 
18.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de leverancier gerechtigd om over het eventueel 
opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente te berekenen als bedoeld in artikelen 6:119a en 6:120 van 
het Burgerlijk Wetboek. 
 
18.3 Ingeval de afnemer per vervaldatum van een factuur nog niet betaald heeft zonder zich terecht op 
een wettelijk of contractueel opschortingrecht te hebben beroepen, is de leverancier bevoegd de 
daartegenover staande leveringsverplichting op te schorten totdat die betaling, vermeerderd met de 
opengevallen rente als bedoeld in lid 2, is geschied of voor hetgeen nog te leveren is contante betaling 
of vooruitbetaling dan wel genoegzame zekerheidstelling te verlangen. Schade die afnemer lijdt door 
de vertraging die optreedt, blijft voor rekening van afnemer. 
 
Artikel 19. In gebreke blijven van een partij: 
 
19.1 Indien een partij in gebreke blijft en indien uit de overeenkomst voortvloeit dat daaraan een fatale 
termijn is verbonden, is de nalatige partij onmiddellijk in verzuim. 
 
19.2 Indien een partij andere op haar rustende verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt en de 
wederpartij haar in verband daarmee schriftelijk in gebreke dient te stellen, zal deze de nalatige partij 
daarbij een redelijke termijn stellen om alsnog haar verplichtingen na te komen. Indien de nalatige partij 
na ommekomst van de gestelde termijn in gebreke is gebleven haar verplichtingen na te komen, 
verkeert zij in verzuim. 
 
19.3 De wederpartij is in dringende gevallen en na voorafgaande schriftelijke mededeling aan de 
andere partij, gerechtigd voor rekening van de nalatige partij zodanige maatregelen te nemen als 
noodzakelijk is ter uitvoering van de overeenkomst. 
 
19.4 Indien een partij op grond van het in de vorige leden bepaalde in verzuim verkeert, is de 
wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op nakoming en/of 
schadevergoeding. 
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19.5 Verkeert een partij in financieel onvermogen, of bestaan er andere goede gronden om aan te 
nemen dat zij zal tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen, dan is de wederpartij bevoegd 
haar, haar bewindvoerder of curator schriftelijk en met opgave van de gronden te sommeren binnen 
een redelijke termijn schriftelijk te verklaren of deze in staat en bereid is om de overeenkomst voort te 
zetten. De wederpartij is gerechtigd te verlangen dat genoegzame zekerheid wordt gesteld, indien de 
overeenkomst wordt voortgezet. Blijft binnen de gestelde termijn hetzij de gevraagde verklaring dan 
wel de verlangde zekerheid uit, dan is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst op deze grond op te 
zeggen. 
 
19.6 Onverminderd hetgeen is bepaald in lid 5 van dit artikel en het bepaalde in de wet wordt een partij 
geacht van rechtswege in verzuim te zijn in geval: 

a. zij in staat van faillissement wordt verklaard; 
b. zij surséance van betaling aanvraagt; 
c. zij de bedrijfsuitvoering staakt. 

 
19.7 In een geval als in het voorgaande lid bedoeld, heeft de wederpartij het recht om in de gevallen 
sub a, b en c zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk 
schriftelijk te ontbinden. 
 
19.8 Indien een partij tot invordering overgaat, is de nalatige partij buitengerechtelijke incassokosten 
verschuldigd als bedoeld in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek, met een minimum van € 500,–. 
 
19.9 Het in de voorgaande leden bepaalde, laat onverlet het recht van een partij: a. om direct volledige 
betaling te vorderen van hetgeen de nalatige partij op grond van de overeenkomst verschuldigd is; b. 
alle overige rechten geldend te maken ter zake van tekortkomingen zoals elders in deze voorwaarden 
of de overeenkomst bepaald. 
 
Artikel 20. Garantie voor een onderdeel: 
 
20.1 De garantieperiode met betrekking tot werkzaamheden / onderdelen zijn opgenomen in de 
productspecificatie. 
 
20.2 De garantie geldt vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel tot aan 
de aflevering op het werk en nadien gedurende de hiervoor genoemde termijnen. Uiteraard nadat door 
de opdrachtgever aan de financiële verplichtingen is voldaan. 
 
20.3 Niet onder de in de productspecificatie genoemde garanties vallen: 

1. gebreken ten gevolge van normale slijtage, de verwaarlozing van het onderhoud, het onjuist 
onderhouden en onjuiste gebruik; 

2. scheurvorming die het gevolg is van droog- en verhardingskrimp van het materiaal alsmede 
kleine onvolkomenheden tenzij deze afbreuk door aan de deugdelijkheid; 

3. krasbestendigheid, hittebestendigheid en bestendigheid tegen agressieve stoffen, van 
aanrechtbladen; 

4. normale verkleuring, oppervlakteverwering en vlekvorming van materialen; 
5. condensvorming en de schadelijke gevolgen ervan, voor zover niet veroorzaakt door een 

technisch onjuiste constructie; 
6. gebreken en schade, die het gevolg zijn van het laden, transport en lossen door derden; 
7. gebreken en schade, die het gevolg zijn van het niet op de juiste wijze onderhouden van het 

product en/of het gebouw waarin het product is geplaatst; 
8. aanpassingen/reparaties aan het product door derden; 
9. gevolgschade. 
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20.4 De bewijslast dat eventuele herstelwerkzaamheden onder een bepaalde garantie valt rust op 
afnemer.  
 
20.5 Indien de klacht waarvan melding is gemaakt niet onder de garantie blijkt te vallen, brengen wij u 
€ 150,- inspectiekosten in rekening vermeerderd met de eventuele extra kosten die leverancier in dit 
verband ten onterecht heeft moeten maken. 
 
Artikel 21. Overmacht: 
 
21.1 Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer indien hij 
daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch 
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
 
21.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in 
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, 
waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is zijn 
verplichtingen na te komen en feiten of omstandigheden, die niet aan een partij te wijten zijn, maar in 
verband waarmee voortzetting van de opdracht in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden. 
Werkstakingen in het bedrijf van leverancier of van derden daaronder begrepen. Leverancier heeft ook 
het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de 
overeenkomst verhindert, intreedt nadat leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen. 
 
21.3 Leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 
overeenkomst opschorten. 
 
21.4 Voor zoveel leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de 
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het 
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is leverancier 
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De 
afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 
 
Artikel 22. Geschillen: 
 
22.1 Voor de beslechting van de in dit artikel bedoelde geschillen doen partijen afstand van hun recht 
deze aan de gewone rechter voor te leggen, behoudens ingeval van het nemen van conservatoire 
maatregelen en de voorzieningen om deze in stand te houden, het voeren van een kort geding en 
behoudens de in het derde lid omschreven bevoegdheid. 
 
22.2 Alle geschillen, – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden 
beschouwd – die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een 
uitvloeisel zijn tussen partijen mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de 
regelen, beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw in Nederland, zoals deze 
drie maanden voor het tot stand komen van de overeenkomst luiden. 
 
22.3 In afwijking van het in het tweede lid bepaalde kunnen geschillen, welke tot de competentie van 
de kantonrechter behoren, ter keuze van de meest gerede partij ter beslechting aan de kantonrechter 
Haarlem locatie Alkmaar worden voorgelegd. 
 
Artikel 23. Slotbepaling: Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is het 
Nederlandse recht van toepassing. 


