
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Vaquero

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtnemer: Vaquero, gevestigd te Venlo.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

aan  opdrachtnemer  opdracht  heeft  gegeven  tot
vervaardiging van zaken en/of tot het verrichten van
werkzaamheden en/of diensten.

3. Overeenkomst:  de  overeenkomst  tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer.

4. Product : het resultaat van het vervaardigde bij de
verrichte werkzaamheden of diensten.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op

alle  rechtsverhoudingen  tussen
opdrachtnemer  en  opdrachtgever.  Wijzigingen  in
deze  voorwaarden  dienen  door  beide  partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd. Aan
dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden
ontleend  met  betrekking  tot  later  aangegane
rechtsverhoudingen.

2. Algemene  (inkoop-)voorwaarden  van  de
opdrachtgever  zijn  slechts  van  toepassing  indien
uitdrukkelijk  en  schriftelijk  is  overeengekomen  dat
deze  met  uitsluiting  van  deze
leveringsvoorwaarden  op de  overeenkomst  tussen
partijen van toepassing zullen zijn.

3. Standaardvoorwaarden  gehanteerd  door  de
opdrachtgever  of  waarnaar  opdrachtgever  op
enigerlei  wijze  mocht  verwijzen,  worden  hierbij
uitdrukkelijk  van  de  hand  gewezen,  tenzij  deze
uitdrukkelijk  en schriftelijk  door opdrachtnemer zijn
aanvaard.

4. Indien twee of  meer  (rechts)personen gezamenlijk
met  opdrachtnemer  een  overeenkomst  sluiten,  is
ieder  van  hen  hoofdelijk  aansprakelijk  voor  de
volledige nakoming van de verbintenis die voor hen
uit de overeenkomst voortspruiten.

Artikel  3  Offertes,  opdrachtbevestigingen,
prijsverhogingen, wijzigingen
1. Voor  iedere  opdracht  stelt  opdrachtnemer  een

offerte,  annex  productspecificatie  op.  Op  deze
offerte  /  productspecificatie  staan  het  type,  de
uitvoering,  de  maten,  de  kleur(en),  de  (evt.)
bewerkingen,  de  (evt.)  gebruikte  accessoires,  de
naam van het paard waarvoor het product gemaakt
wordt  en  alle  andere  bijzonderheden  van  het  te
produceren product beschreven.

2. De  geldigheidsduur  van  de  offerte  bedraagt  vier
weken, tenzij anders in de offerte is aangegeven.

3. Alle offertes waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel
is  vermeld,  zijn  geheel  vrijblijvend  voor  de
opdrachtnemer.  De  opdrachtnemer  is  eerst
gebonden door zijn schriftelijke bevestiging van de
opdracht. Hetzelfde geldt ten aanzien van later door
de  opdrachtgever  verzochte  aanvullingen  en/of
wijzigingen.  De  opdrachtbevestiging  wordt  geacht
de  overeenkomst  respectievelijk  de  aanvulling  of
wijziging  juist  en  volledig  weer  te  geven.  Alle
genoemde  prijzen  zijn  inclusief  hetgeen
verschuldigd  is  ter  zake  van  BTW  of  daarmee
overeenstemmende heffingen.

4. De opdrachtnemer is, indien de kostprijsbepalende
factoren  een  verhoging  ondervinden,
gerechtigd de overeengekomen prijs tot het moment
van  aflevering  respectievelijk  aanvang  van  de
uitvoering  van  de  diensten  dienovereenkomstig  te
verhogen,  tenzij  uitdrukkelijk  schriftelijk  anders  is
overeengekomen.

5. Kosten  verbonden  aan  door  de  opdrachtgever
verzochte wijzigingen en/of aanvullingen, of doordat
de  door  opdrachtgever  verstrekte  informatie  niet
volledig of juist  is, komen voor diens rekening.  De
opdrachtnemer  kan  besluiten  eerst  tot  uitvoering
over  te  gaan  nadat  de  juiste  informatie  van  de
opdrachtgever  is  ontvangen.  De  opdrachtnemer
mag de hierbij  ontstane extra kosten zonder meer
doorberekenen, tenzij bij aanvulling of wijziging door
opdrachtgever  uitdrukkelijk  schriftelijk  een
kostenopgave is verzocht en tevens is bepaald dat
eerst  tot  uitvoering  mag  worden  overgegaan  na
verkregen  toestemming  op  grond  van  deze
kostenopgave. Het in de voorgaande zin bepaalde
geldt niet  indien op verzoek van de opdrachtgever
de aangevulde of gewijzigde opdracht terstond moet
worden  uitgevoerd.  In  een  dergelijk  geval  is  de
opdrachtgever  zonder  meer  gehouden alle  daaruit
voortvloeiende extra kosten te voldoen, conform de
opgave van de opdrachtnemer.

Artikel 4 Opdrachten
1. Het  betreft  hier  nadrukkelijk  geen  levering  of

verkoop  van  consumptiegoederen,  maar  een
opdracht  tot  productie en levering van een unieke
product,  op  basis  van  specificaties,  die  door  de
opdrachtgever als zodanig correct zijn bevonden. 

2. De opdrachtgever is aan zijn opdracht gebonden na
een  termijn  van  14  dagen  na  afgifte  van  de
opdracht.  Na deze  termijn  van 14 dagen,  kan de
opdrachtgever  niet  meer  van  de  opdracht  terug
treden, tenzij  hij met  de opdrachtnemer hiertoe tot
een schriftelijke overeenstemming is gekomen.  

3. Opdrachtnemer  vraagt  voor  acceptatie  van  de
opdracht  een aanbetaling,  waarvan de omvang op
de  offerte  annex  productspecificatie  staat
aangegeven.

4. Zolang  deze  aanbetaling  niet  door  de
opdrachtnemer  is ontvangen,  geldt de opdracht
als niet  geaccepteerd.

5. De  opdrachtnemer  zal  na  ontvangst  van  de
aanbetaling,  deze  ontvangst  bevestigen  en
daarmee  de  acceptatie  van  de  opdracht
bevestigen. 

6. In  geval  dat,  om  welke  reden  dan  ook,  de
opdrachtgever de opdracht, na de periode van 14
dagen na bevestiging van de opdracht,  in  trekt,
ontbindt,  of  anderszins  door  zijn  toedoen,  geen
gevolg aan de opdracht kan worden gegeven, is
de opdrachtnemer niet gehouden tot terugbetaling
van de in artikel 4 lid 3 beschreven aanbetaling.

Artikel 5 Reiskosten
1. Voor  het  inmeten  van  het  paard  en  eventuele

latere  controle(s)  op  pasvorm  worden
kosten/vergoedingen  in  rekening  gebracht
overeenkomstig met de reisafstand tot de locatie.
Indien op locatie  van opdrachtnemer  worden er
geen reiskosten in rekening gebracht. 

2. De in lid 1 omschreven vergoeding is direct na het
inmeten  á  contant  te  voldoen,  tenzij  schriftelijk
anders overeengekomen.

Artikel 6 Afbeeldingen, intellectueel eigendom en
auteursrechten
1. De in  folders  en andere van de opdrachtnemer

afkomstige  geschriften  vermelde  technische
gegevens en daarbij  weergegeven afbeeldingen
dienen ter illustratie en gelden derhalve slechts bij
benadering.

2. Tenzij  anders  overeengekomen,  behoudt
opdrachtnemer  auteursrechten,  alsmede  alle
overige  rechten  van  intellectuele  of  industriële
eigendom op de door hem verstrekte ontwerpen,
afbeeldingen,  tekeningen,  schetsen,  offertes,
(proef)modellen  en  dergelijke.  Deze  stukken
blijven eigendom van opdrachtnemer  en mogen
zonder  zijn  uitdrukkelijke  toestemming  niet
worden gekopieerd, aan derden worden getoond
of op andere wijze worden gebruikt.

3. Door  het  verstrekken  van  een  opdracht  tot
vervaardiging  van  een  product  op  basis  van
bepaalde gegevens of aanwijzingen, alsmede bij
opdracht  tot  toepassing  van  gepatenteerde
werkwijzen, constructies of technische vindingen,
erkent  de  opdrachtgever  uitdrukkelijk
opdrachtnemer  te  vrijwaren  ter  zake  van  alle
schade  en  kosten,  ook  die  van  rechtskundige
adviseurs,  die bij  het uitvoeren van de opdracht
zouden  kunnen  ontstaan  door  (gepretendeerde)
inbreuken  op  auteursrechten  c.q.  rechten  van
industriële eigendom.

Artikel 7 Aflevering en levertermijn
1. Aflevering  geschiedt  Af  Werk  –  Venlo,  tenzij

schriftelijk anders is overeengekomen. Goederen
gelden als afgeleverd zodra deze opdrachtnemer
hebben  verlaten  of  zodra  opdrachtnemer  de
opdrachtgever  ervan in  kennis  heeft  gesteld  dat
de  aflevering  kan plaats  vinden.  Mede  met  het
oog het in artikel 13 bepaalde behoeft aflevering
geen eigendomsovergang te beogen of teweeg te
brengen.

2. Indien  aflevering  op  een  door  opdrachtgever
aangewezen  adres  plaatsvindt,  gelden  de
reiskosten zoals omschreven in artikel 5. 

3. De opdrachtgever is verplicht geleverde goederen
terstond  bij  levering  op  eventuele  tekorten  of
beschadigingen  te  controleren.  Eventuele
tekorten  of  beschadigingen  van  geleverde
goederen  dient  de  opdrachtgever  direct  te
melden,  bij  gebreke  waarvan  de  opdrachtgever
geacht  wordt  de geleverde goederen te hebben
goedgekeurd.

4. Als voor de uitvoering van de opdracht bepaalde
gegevens, tekeningen, en dergelijke noodzakelijk
zijn,  dan wel  bepaalde formaliteiten vereist  zijn,
gaat  de  levertijd  eerst  in  nadat  alle  benodigde
gegevens in bezit zijn van opdrachtgever dan wel
de benodigde formaliteiten zijn afgewikkeld.

5. Als  door  de opdrachtgever ten behoeve van de
uitvoering van de  overeenkomst  aan  te  leveren
zaken en/of informatie niet tijdig zijn aangeleverd,
en/of ondeugdelijk zijn, wordt de levertijd verlengd
met  de  daardoor  veroorzaakte  vertraging  in  de
uitvoering  van  de  overeenkomst  en  is
opdrachtnemer  gerechtigd  daardoor  ontstane
schade op opdrachtgever te verhalen.

6. De  levertijd  begint  pas  te  lopen  nadat  de
opdrachtnemer de aanbetaling, zoals beschreven
in artikel 4 lid 3, heeft ontvangen.

7. Een opgegeven leveringstermijn geldt  slechts bij
benadering en derhalve nimmer als fatale termijn
in  de  zin  van  de  wet.  Overschrijding  van  de
aangegeven  leveringstermijn  geeft  de
opdrachtgever  geen recht  tot  ontbinding van de
overeenkomst  noch  recht  op  enige
schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook. 

8. Opdrachtnemer  is  bij  de  uitvoering  van  de
opdracht  afhankelijk  van leveringen van derden.
Ingeval opdrachtnemer niet tijdig kan leveren ten
gevolge  van  vertraging  in  de  afleveringen  van
deze  derden,  wordt  de  levertermijn   steeds
verlengd met de duur van deze vertragingen.

9. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever schriftelijk
op de hoogte stellen van de gereedstelling van het
product.

10. Producten  die  na  gereedstelling  niet  door  de
opdrachtgever  worden  afgenomen,  staan  ter  hare
beschikking  bij  opdrachtnemer  opgeslagen,  voor
rekening en risico van de opdrachtgever.  Het  niet
afnemen van goederen ontslaat opdrachtgever niet
van zijn betalingsverplichting. 

11. In  die  gevallen  waarin  de  opdrachtgever  het
product  niet  binnen  4  weken  na  gereedstelling  af
neemt,  heeft  opdrachtnemer  het  recht  het  product
aan  derden  te  verkopen.  De  netto-opbrengst  van
deze  verkoop wordt  in  mindering gebracht  op het
door opdrachtgever verschuldigde totaalbedrag.

Artikel 8 Transport, risico en verzekering
1. Alle  goederen  of  delen  hiervan  van  de

opdrachtgever  of  van  derden  zijn  gedurende  de
periode  dat  zij  zich  onder  toezicht  bevinden  van
opdrachtnemer,  voor  rekening  en  risico  van  de
opdrachtgever respectievelijk die derden en zijn niet
door  opdrachtnemer  verzekerd.  Opdrachtnemer
heeft  deze  goederen slechts  onder  zich  genomen
onder  uitdrukkelijk  beding dat,  behalve voor zover
opzet of grove schuld aan zijn zijde mocht worden
bewezen, alle aansprakelijkheid van opdrachtnemer
voor  verlies,  diefstal  of  enigerlei  schade  wordt
uitgesloten en dat de opdrachtgever opdrachtnemer
vrijwaart  tegen  alle  schade  en  aansprakelijkheid
jegens  derden.  Indien  de  opdrachtnemer  zich
onverplicht  wel  verzekerd  heeft  zal  hij  per
schadeveroorzakende  gebeurtenis  niet
aansprakelijk zijn voor een hoger bedrag dan de –op
verzoek mede te delen- verzekerde som.

2. Goederen reizen steeds voor rekening en risico van
opdrachtgever,  zelfs  indien  de  levering  franco
geschiedt  en zelfs  wanneer  de vervoerder  vordert
dat  op de vrachtbrieven,  vervoersadressen e.d. de
clausule  voorkomt  dat  alle  vervoerschaden  voor
rekening en risico van de afzender zijn.

3. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d.
wordt,  indien  geen  nadere  aanwijzing  door  de
opdrachtgever is verstrekt, door opdrachtnemer als
goed  huisvader  bepaald,  zonder  dat  hij  hiervoor
enige aansprakelijkheid draagt.

Artikel 9 Betaling
1. Onverminderd  het  bepaalde  in  artikel  7  zal  de

opdrachtnemer  steeds  voorafgaande  aan  de
aflevering  volledige  betaling  van  opdrachtnemer
verlangen  en  zolang  deze  betaling  uitblijft,  afgifte
weigeren,  zonder  dat  opdrachtnemer  het  recht  tot
ontbinding of schadevergoeding toekomt.

2. Betalingen kunnen à contant bij  aflevering worden
voldaan  of  via  het  gebruikelijke  bancaire  verkeer,
waarbij  de  betaling  op  de  rekening  van  de
opdrachtnemer dient te zijn bijgeschreven alvorens
de afgifte van het product zal plaats vinden. 

3. De opdrachtgever die op de veertiende dag na de
schriftelijke  melding  van  gereedstelling  nog  niet
heeft  betaald,  wordt  zonder  dat  enige
ingebrekestelling nodig is, geacht in gebreke te zijn
en  is  alsdan  de  wettelijke  (handels)rente
verschuldigd met een opslag van 0,5% voor interne
administratiekosten met een minimum van €45,-.

4. Alle  door  de  opdrachtnemer  te  maken
buitengerechtelijke  en  gerechtelijke  kosten  –
waaronder de kosten boven het gebruikelijk door de
rechtelijke  autoriteiten  gehanteerde  liquidatietarief-
die het gevolg zijn van niet tijdige betaling door de
opdrachtgever,  komen  voor  diens  rekening.  De
buitengerechtelijke  kosten  bedragen  –  als  tussen
partijen gefixeerd -  tenminste 15% van het door de
opdrachtgever  verschuldigde  netto  factuurbedrag,
met een minimum van € 45,-, te vermeerderen met
administratiekosten  zoals  gemeentelijke  leges,
kosten Kamer van Koophandel etc.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Gebruikers van producten van opdrachtnemer, zijn

zelf  verantwoordelijk  voor het  juiste  gebruik,  juiste
onderhoud  en  juiste  controle  op/van  deze
producten.

2. Het is gebruikers van producten van opdrachtnemer
bekend,  dat  paardensport  in  algemene  zin,  een
sport is, die van nature een hoog risico in zich bergt,
daar  waar  het  lichamelijke  letsel  en  materiële
schaden betreft.

3. Gebruikers  van  producten  van  opdrachtnemer
worden geacht bedreven te zijn in het gebruik van
de producten van de opdrachtnemer en lichamelijk
in  staat  te  zijn  deze  producten  correct  en juist  te
gebruiken.  

4. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding
van direct of indirect geleden schade voortvloeiende
uit of ontstaan door gebreken aan geleverde zaken
of  diensten of  ontstaan door  niet  correct  gegeven
adviezen,  behoudens  ingeval  van  opzet  of  grove
nalatigheid.  In  alle  gevallen  is  iedere
aansprakelijkheid  voor  bedrijfsschade,
bedrijfsstoring,  gegevensverlies  of  gevolgschade
door  welke  oorzaak  ook,  daaronder  begrepen
vertragingen in de levertijd van zaken en diensten,
uitgesloten.
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5. Opdrachtnemer  is  niet  aansprakelijk  voor  de  door
zijn medewerkers aan de opdrachtgever of derden
van  de  opdrachtgever  toegebrachte  schade  uit
welke hoofde dan ook.

6. In  alle  gevallen  is,  indien  enige  aansprakelijkheid
door opdrachtnemer wordt erkend of door de rechter
vastgesteld,  die  aansprakelijkheid  beperkt  tot  het
bedrag  dat  ter  zake  door  de  schadeverzekeraar
wordt uitgekeerd. Als om wat voor reden dan ook de
verzekeraar niet tot uitkering overgaat, of het voor
de  opdrachtnemer  niet  of  niet  tegen  redelijke
condities mogelijk is gebleken een verzekering af te
sluiten  of  te  verlengen,  is  de  aansprakelijkheid
beperkt  tot  maximaal  het  aan  de  orde  zijnde
factuurbedrag (exclusief BTW).

Artikel 11 Reclames
1. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt,

indien  deze  binnen  tien  werkdagen  na  ontvangst
van  het  product  schriftelijk  rechtstreeks  zijn
ingediend  bij  de  opdrachtnemer,  onder  een
duidelijke en nauwkeurige opgave van de klacht.

2. Geringe  in  de  handel  toelaatbaar  geachte
afwijkingen  betreffende  kwaliteit,  kleur,  gewicht,
vorm  e.d.  kunnen  geen  grond  voor  reclames
opleveren.  Geen  reclames  kunnen  worden
ingediend ter zake van de door de opdrachtnemer
conform  door  of  namens  de  opdrachtgever
verstrekte  instructies  en/of  aanwijzingen
bewerkstelligde uitvoering of vervaardiging.

3. Onverminderd  het  hierboven  bepaalde  staat  de
opdrachtnemer  slechts  in  voor  de  deugdelijkheid
van  het  gebruikte  materiaal  en/of  voor  de
deugdelijkheid  van  het  door  hem  daaruit
vervaardigde  product.  Het  in  de  voorgaande  zin
bepaalde geldt uitdrukkelijk niet indien sprake is van
in overleg met de opdrachtgever respectievelijk  op
diens  aanwijzing of  aanlevering  gebruikt  materiaal
en/of grondstoffen, dan wel indien sprake is van de
levering van gebruikte zaken, in welke situaties de
opdrachtnemer  nimmer  aansprakelijk  is  voor  het
gebruikte  materiaal  tenzij  een  ondeugdelijke
uitvoering   te  wijten  is  aan  duidelijk  zichtbare
gebreken aan het gebruikte materiaal. 

4. Ingeval van een gerechtvaardigde reclame heeft de
opdrachtnemer steeds het recht de gereclameerde
zaken  door  andere  te  vervangen
(remplascementrecht) dan wel – naar keuze van de
opdrachtnemer  -  het  recht  een  schadeloosstelling
aan de opdrachtgever in geld te geven tot maximaal
het bedrag van de factuurwaarde van de afgekeurde
zaken.  In  beide  gevallen  is  de  opdrachtgever
gehouden de betreffende zaken op verzoek van de
opdrachtnemer terstond af te geven respectievelijk
tot  een  dergelijk  verzoek  voor  de  opdrachtnemer
onder zich te houden.

5. De  opdrachtgever  is  verplicht  tot  een  zorgvuldige
verpakking en verzending en tot verzekering van de
te retourneren zaken.  Hij  is  aansprakelijk  voor de
schade  door  zijn  nalatigheid  ter  zake  ontstaan.
Indien de reclame door de opdrachtnemer gegrond
wordt  bevonden,  zullen  de  kosten  aan  de
retourzending  verbonden  door  de  opdrachtnemer
aan de opdrachtgever worden vergoed.

Artikel 12 Garantie en reparatie
1. Opdrachtnemer  geeft  ten  aanzien  van  constructie

en de bouw, de wettelijke garantie op ieder product.
Deze garantie is verbonden aan het product en is
overdraagbaar.

2. De  garantie  is  alleen  van  toepassing,  als  het
betreffende product correct is gebruikt en correct is
onderhouden.

3. Onder  niet  correct  gebruik  valt  onder  andere  het
vastbinden en verslepen van zware lasten aan de
horn  van  het  product,  tenzij  in  de  offerte  daartoe
duidelijk  een  “working  cowhorse”  garantie  op  het
betreffende product is afgegeven.

4. Niet onder garantie vallen de normale slijtage door
gebruik van het  product of de slijtage door onjuist
gebruik.

5. Niet  onder  garantie  vallen  kleurverschillen  en
afwijkingen in de oppervlakte van het  leer.  Omdat
het product hoofdzakelijk gemaakt is van natuurlijke
materialen, zoals biologisch gelooide lederhuid zijn
er verschillen in structuur en oppervlakte mogelijk.

6. Niet  onder  de  garantie  vallen  mogelijke
beschadigingen  als  gevolg  van  verwondingen  en
insectenbeten bij het oorspronkelijke dier. 

7. Niet  onder  garantie  vallen  kleurverschillen  als
gevolg van het kleuren van de lederhuid. Het betreft
hier niet het dekkend aanbrengen van lakken, maar
het met kleurstoffen impregneren van de lederhuid.
Door  de  natuur  van  de  lederhuid  kunnen  daarbij
kleurverschillen optreden.

8. Opdrachtnemer  geeft  de  wettelijke  garantie  op
pasvorm  voor het betreffende product voor het op
de offerte / zadelspecificatie vermelde paard.

9. Onder  pasvormgarantie  wordt  uitsluitend verstaan,
de  juiste  pasvorm  van  de  zadelboom  in  het
betreffende zadel ten opzichte van de rug van het
betreffende paard.

10. De pasvormgarantie is uitsluitend van toepassing
in  relatie  met  het  paard  waarvoor  het  product
oorspronkelijk  gemaakt  is.

11. Niet  onder  de  pasvormgarantie  vallen
buitengewone  omstandigheden  in  de
garantietermijn,  zoals  (maar  niet  uitsluitend):
ziekte(n) van het paard, zwangerschap(pen) van
het  paard,  ongelukken,  die,  naar  oordeel  van
opdrachtnemer,  invloed  kunnen  hebben  op  het
exterieur  van  het  paard,  verstoringen  in  de
correcte  bewegings-afloop  van  het  paard  (ter
beoordeling  van  een  door  opdrachtnemer
aangewezen  dierenarts  of  fysiotherapeut),  het
passeren  van  de  20  jarige  leeftijd,  over  -  of
ondergewicht van meer dan 15% van de norm (ter
beoordeling  van  een  door  opdrachtnemer
aangewezen dierenarts).

12. Niet  onder  de  pasvorm  garantie  vallen  de
producten  waarvoor  de  klant  of  derden  de
pasvorm meting(en) hebben uitgevoerd. 

13. Verder  vallen niet  onder  de pasvorm garantie,
paarden die bij het moment van inmeten nog niet
de 4 jarige leeftijd hadden bereikt.

14. Indien  er  door  opdrachtnemer  een  pasvorm
afwijking  is  vastgesteld,  zal  opdrachtnemer  het
betreffende  product  in  zijn  atelier  aanpassen,
zodat dit product ten opzichte van de rug van het
betreffende  paard  weer  correct  past,  zonder
daartoe  kosten  in  rekening  te  brengen,
behoudens dan de eventuele kosten van controle
en/of  reparaties  zoals  omschreven  in  lid  12  en
behoudens eventuele reiskosten.

15. Na  het  verstrijken  van  de  garantietermijn,  of
andere  redenen  van  niet-garantie,  kan
opdrachtnemer  op  basis  van  kostprijs,  pasvorm
aanpassingen doorvoeren.

16. De reiskosten als omschreven in artikel 5 zijn bij
controle  op  pasvorm en  reparaties  (al  dan  niet
onder garantie) van toepassing en voor rekening
van  de  opdrachtgever.  Ook  eventuele
transportkosten,  zijn  voor  rekening  van
opdrachtgever.

17. De  opdrachtgever  dient  alle  medewerking  te
verlenen,  die  noodzakelijk  zijn,  om  de
werkzaamheden uit te kunnen voeren.

18. Opdrachtnemer  is  niet  verantwoordelijk  voor
eventuele  beschadigingen,  als  gevolg  van
werkzaamheden ten behoeve van een  pasvorm
controle, reparatie of aanpassing.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle  geleverde  en  te  leveren  zaken  blijven

eigendom  van  de  opdrachtnemer  tot  de
opdrachtgever volledig jegens de opdrachtnemer
heeft voldaan aan al zijn verplichtingen.

2. De  opdrachtgever  is  verplicht  de  hier  bedoelde
zaken  in  geval  van  betalingsverzuim  op  eerste
aanmaning  aan de  opdrachtnemer  af  te  geven.
Indien  de  opdrachtgever  weigert  hieraan
medewerking  te  verlenen,  is  opdrachtnemer
bevoegd om deze zaken terug te halen. Voor de
afgegeven  zaken  zal  de  opdrachtgever  worden
gecrediteerd  voor  de  marktwaarde  der  zaken,
rekening houdend met de aard en/of staat ervan.

Artikel 14 Retentierecht
1. De opdrachtnemer is bevoegd de verplichting tot

afgifte van zaken die onder hem berusten in het
kader  van  de  betrokken  rechtsverhouding  of
anderszins  in  het  kader  van  een  regelmatig
contract, op te schorten totdat de opdrachtgever
aan al  zijn verplichtingen tot  vergoeding van de
door  opdrachtnemer  geleden  schade  alsook
betaling  van  de  op  de  opdrachtgever
openstaande  bedragen,  waaronder  rente  en
kosten, heeft voldaan.

Artikel 15 Overmacht
1. Indien  opdrachtnemer  door  overmacht  van

blijvende  of  tijdelijke  aard   wordt  verhinderd de
overeenkomst  (verder)  uit  te  voeren,  is
opdrachtnemer   gerechtigd  zonder  enige
verplichting  tot  schadevergoeding  de
overeenkomst  door  een  daartoe  strekkende
schriftelijke  mededeling  zonder  gerechtelijke
tussenkomst geheel of  gedeeltelijk  te ontbinden,
onverminderd  het  recht  op  betaling  door  de
opdrachtgever  voor  hetgeen al  is  geleverd voor
dat er sprake was van een overmachtsituatie, dan
wel  is  opdrachtnemer  gerechtigd  bij  voortduren
van  de  overmachtsituatie  de  overeenkomst
alsnog geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

2. Onder  overmacht  zijn  begrepen  alle
omstandigheden waardoor opdrachtnemer tijdelijk
of  blijvend buiten zijn schuld niet in staat is om
aan  zijn  verplichtingen  te  voldoen,  zoals
bijvoorbeeld  werkstakingen,  transportproblemen,
brand,  overheidsmaatregelen,  bedrijfsstoringen,
toerekenbare tekortkomingen bij  toeleveranciers,
bedrijfssluiting alsmede alle omstandigheden die
de  gehele  of  gedeeltelijke  nakoming  van  de
verplichtingen  van  opdrachtnemer  beletten  dan
wel beperken zonder dat opdrachtnemer aan die
omstandigheden  schuld  heeft  of  daar  in
redelijkheid geen of onvoldoende invloed op kan
uitoefenen.

Artikel 16 Geschillen
1. Op  alle  geschillen  voortvloeiende  uit  of  verband

houdende  met  de  overeenkomst  waarop  deze
algemene voorwaarden  van toepassing  zijn  is  het
Nederlandse recht van toepassing en zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

2. Alleen  de  Nederlandse  burgerlijke  rechter  die
bevoegd  is  in  de  vestigingsplaats  van
opdrachtnemer  neemt  kennis  van deze geschillen,
tenzij  dit  in  strijd  is  met  het  dwingend  recht.
Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregels
afwijken  en  de  wettelijke  bevoegdheidsregels
hanteren. 

Artikel 17 Slotbepaling
1. Indien en voor zover op grond van redelijkheid en

billijkheid  of  het  onredelijk  bezwarend  karakter  op
enige  bepaling  in  deze  Algemene  Voorwaarden
geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die
bepaling  qua  inhoud  en  strekking  een  zoveel
mogelijk  overeenkomstige  betekenis  toe,  zodat
daarop  wel  een  beroep  kan  worden  gedaan.  De
nietigheid van een bepaling leidt niet tot nietigheid
van de gehele overeenkomst.

Ondertekening.

De opdrachtgever verklaart deze voorwaarden te 
hebben gelezen en deze in zijn geheel en ongewijzigd 
te accepteren.

Datum : …...........................................................

Plaats :     …..........................................................

Naam :      …....…...................................................

Handtekening :   ….................................................
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