LEVERINGSVOORWAARDEN
1. BEGRIPPEN
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- leverancier: Bosch Beton Verkoopmaatschappij B.V.;
- 	afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de opdracht voor
levering van het product of dienst verstrekt, dan wel daartoe een offerte
vraagt;
- 	producten: alle (beton)producten, met inbegrip van andere bijbehorende
producten, die door leverancier worden aangeboden;
- 	de overeenkomst: de tussen leverancier en afnemer tot stand gekomen
overeenkomst tot koop en verkoop van producten, dan wel tot levering
van een dienst.

2. TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen
die leverancier doet, op alle overeenkomsten die hij sluit en op alle
overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. Dit geldt ook in het
geval dat leverancier in het kader van voortdurende activiteiten hier niet
uitdrukkelijk naar verwijst.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen hierop
zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen leverancier en afnemer
gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de
overeenkomst voor.
2.4 Eventueel gehanteerde voorwaarden van afnemer zijn niet van
toepassing.

3. OFFERTE
3.1 Gedagtekende offertes gelden uitsluitend voor de termijn die daarin is
vermeld. Is geen termijn gesteld, dan geldt een geldigheidstermijn van 30
dagen na offertedatum.
3.2 De in de offerte genoemde prijzen zijn in beginsel gebaseerd op levering
“ex works”, vestigingsplaats van leverancier, conform Incoterms 2010. De
prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking.
3.3 Als afnemer de offerte van leverancier niet aanvaardt, heeft de
leverancier het recht alle kosten die hij heeft gemaakt om zijn aanbieding
te doen bij de afnemer in rekening te brengen, een en ander voor zover dit
vóór of bij het uitbrengen van de offerte schriftelijk is bedongen.
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3.4 Afnemer kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij
van leverancier krijgt als deze geen of niet rechtstreeks betrekking hebben
op de overeenkomst.

4. TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
4.1 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen,
die door leverancier of in haar opdracht door een externe ontwerper zijn
vervaardigd, blijven eigendom van leverancier. Zij mogen door 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 (op basis van de offerte)
geen overeenstemming wordt bereikt c.q. niet tot een overeenkomst
wordt gekomen, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe
gedaan verzoek, dat uiterlijk binnen 3 maanden na de dagtekening van
de offerte dient te worden gedaan, franco te worden teruggezonden.
Bij overtreding van deze bepaling is afnemer aan leverancier een direct
opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,-- per dag. Deze boete kan naast
schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
4.2 Voor maatwerk tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en
berekeningen welke op verzoek van de opdrachtgever en/of afnemer door
leverancier of in haar opdracht door een externe ontwerper zijn vervaardigd,
zijn de verstrekte tekeningen en uitganspunten van de opdrachtgever en/
of afnemer leidend. De aan leverancier verstrekte informatie komt voor
rekening en risico van afnemer. De engineering vanuit leverancier wordt
uitgevoerd conform CAT. 3 Kiwa criteria 73. Maatwerk tekeningen en
berekeningen dienen door de afnemer separaat voor akkoord ondertekend
te worden geretourneerd. De vervaardigde producten mogen enkel voor
de omschreven en berekende toepassing worden gebruikt. Bij afwijkende
toepassingen vervallen alle door leverancier verstrekte garanties.
4.3 Afnemer vrijwaart leverancier voor elke aanspraak van derden met
betrekking tot het gebruik van door of namens leverancier verstrekte
adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters,
modellen en dergelijke.
4.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt leverancier de
auteursrechten en alle rechten van industrieel en intellectueel eigendom op
de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen,
tekeningen, (proef )modellen, fabricage- en/of constructiemethoden,
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programmatuur en dergelijke.
4.5 De rechten op de in lid 1 en 3 van dit artikel genoemde gegevens
blijven eigendom van leverancier ongeacht of aan afnemer voor de
vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Afnemer is aan de
leverancier per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete
verschuldigd van € 25.000,--. Deze boete kan naast schadevergoeding op
grond van de wet worden gevorderd.

5. PRIJS
5.1 Prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege
opgelegde heffingen 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 Indien leverancier extra kosten moet maken die het gevolg zijn van
kostenverhogende omstandigheden die zijn opgetreden na het sluiten
van de overeenkomst, waarvoor geldt dat bij het tot stand komen van de
overeenkomst geen rekening hoefde te worden gehouden met de kans dat
zij zich zouden voordoen, staat het leverancier vrij de kostenverhoging aan
afnemer door te berekenen. Leverancier zal afnemer van de doorberekening
schriftelijk op de hoogte brengen.
5.3 Afnemer is gehouden de kostenverhogende omstandigheden zoals
bedoeld in lid 2 van dit artikel naar keuze van leverancier op een van de
onderstaande momenten te voldoen:
a. als de prijsstijging of meerkosten zich voordoen;
b. tegelijk met betaling van de hoofdsom;
c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
5.4 Onder de in lid 2 van dit artikel bedoelde kostenverhogende
omstandigheden worden in ieder geval begrepen vorst of abnormale
waterstand, c.q. vertraging in de uitvoering die voor risico van de afnemer
komt of foutieve bestellingen van de afnemer.

6. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
6.1 De overeenkomst komt tot stand door een opdracht tot levering van het
product en/of dienst op grond van de offerte.
6.2 Indien afnemer een opdracht geeft aan leverancier in afwijking van
de door leverancier opgestelde offerte, dient afnemer de afwijking van de
offerte te melden aan leverancier. Een opdracht die van de offerte afwijkt,
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geldt als een verwerping van de oorspronkelijke offerte en leidt slechts tot
een overeenkomst tussen partijen conform de afwijkende opdracht, indien
die afwijkende opdracht schriftelijk door leverancier wordt aanvaard.
6.3 Indien afnemer mondeling opdracht geeft, wordt een schriftelijke
opdrachtbevestiging van leverancier geacht de inhoud van hetgeen is
overeengekomen juist weer te geven, tenzij afnemer onverwijld leverancier
kennis geeft van zijn bezwaren tegen deze weergave van de inhoud.
6.4 Op wijzigingen in en aanvullingen op de overeenkomst of nadere
afspraken is het bepaalde in de eerste drie leden van dit artikel van
overeenkomstige toepassing.

7. VERPLICHTINGEN AFNEMER
7.1 Afnemer is verplicht de geleverde producten en/of diensten te
accepteren.
7.2 Afnemer zorgt ervoor dat leverancier overeenkomstig diens
aanwijzingen tijdig kan beschikken over de voor de vervaardiging van het
product benodigde gegevens en wijst leverancier op de eisen die hij aan
het product stelt in verband met de bijzondere functie en/of het bijzondere
gebruik van het product in het desbetreffende (bouw)project, zulks met
inbegrip van overheidsvoorschriften van bijzondere aard.
7.3 Afnemer draagt zorg voor een goede planning van het (bouw)project
en is verantwoordelijk voor het aanvragen en voorhanden hebben van
de benodigde vergunningen voor de realisatie van het (bouw)project.
Gevolgen van het niet voorhanden hebben of het niet naleven van
vergunningen en/of andere overheidsvoorschriften zijn voor rekening
van afnemer. Afnemer vrijwaart leverancier ter zake van iedere vorm van
aansprakelijkheid.
7.4 Afnemer is verplicht de producten bij levering te inspecteren op fouten
en/of defecten. Indien hij fouten en/of defecten constateert brengt hij
leverancier hiervan onmiddellijk op de hoogte, een en ander zoals in artikel
13 van deze voorwaarden staat vermeld.
7.5 Bij de productie van de (beton)producten wordt gebruik gemaakt van
natuurlijke bestanddelen, die variaties in kleur, oppervlak en/of structuur,
dan wel andere kleine tekortkomingen tot gevolg kunnen hebben. Deze
variaties en/of afwijkingen welke binnen de gestelde normen vallen geven
afnemer onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 1 niet het recht de
producten te weigeren, af te keuren en/of de overeenkomst (partieel) te
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ontbinden.
7.6 Leverancier voorziet enkel op verzoek van afnemer in het afladen en
opstellen van de producten ter plaatse op de door afnemer voorbereide
ondergrond. Hierbij dienen de gebruiksvoorschriften van leverancier voor
het prepareren van de onderbaan in acht te worden genomen.
7.7 Bij opstellen en plaatsen van de producten door afnemer met
hulpmaterialen van leverancier dienen deze te worden uitgevoerd met
inachtneming van de gebruiksvoorschriften en veiligheidsvoorschriften van
leverancier. Het gebruik van hulpmaterialen van de leverancier is geheel
voor risico van afnemer.
7.8 Afnemer is verplicht om binnen 24 uur na aflevering op de
overeengekomen locatie (het weekeinde, feest- en collectieve vrije dagen
niet meegerekend) aan leverancier mededeling te doen van die gebreken,
die bij aflevering door hem zijn geconstateerd. Op afnemer rust ter zake
ook een onderzoeksplicht. De gevolgen van het niet nakomen van deze
onderzoeksplicht, het niet constateren van gebreken die afnemer in
redelijkheid wel had moeten constateren en/of het niet tijdig melden
van eventuele gebreken vrijwaart leverancier van iedere vorm van
aansprakelijkheid, een en ander in aanvulling op hetgeen in artikel 14 van
deze voorwaarden staat vermeld.

8. VERPLICHTINGEN LEVERANCIER
8.1 Leverancier garandeert dat het product of de dienst 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.
8.2 Leverancier verstrekt informatie over de door haar geleverde producten.

9. AANSPRAKELIJKHEID AFNEMER
9.1 Afnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem
voorgeschreven constructies en werkwijzen van het te realiseren (bouw)
project, voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen,
evenals voor de door of namens hem verstrekte gegevens.
9.2 Afnemer draagt het risico en is in dit verband aansprakelijk voor schade
die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, welke
door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven en
(naar hun aard) ongeschikt blijken te zijn voor het doel waarvoor zij volgens
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de overeenkomst bestemd zijn.
9.3 Indien afnemer het product of de dienst niet afneemt op het met
inachtneming van artikel 11 vastgestelde tijdstip, is hij aansprakelijk voor de
daaruit direct voortvloeiende schade van Leverancier (met inbegrip van een
redelijke vergoeding voor opslag, een en ander zoals eveneens in artikel 11
benoemd).

10. KEURING
Met inachtneming van hetgeen over de keuringsmethoden is
overeengekomen, heeft afnemer het recht om het product, of de wijze
waarop het wordt vervaardigd, te keuren of te laten keuren, teneinde vast
te stellen of het product voldoet aan hetgeen is overeengekomen. Tenzij
schriftelijk anders overeengekomen, vindt keuring plaats op een door
leverancier aan te wijzen plek.

11. LEVERTIJD
11.1 Ter bepaling van de levertijd wordt voor de aflevering een datum en/of
tijdstip in de overeenkomst vermeld, dan wel bij benadering vastgesteld.
11.2 Indien voor de aflevering een datum en/of tijdstip in de overeenkomst
is vermeld, dient aflevering op die datum en op dat tijdstip plaats te hebben,
met dien verstande dat de datum en het tijdstip worden bepaald met
inachtneming van het in het volgende lid bepaalde. Bij de vaststelling van
het aflevermoment gaat leverancier uit van de omstandigheden die hem
op dat moment bekend zijn. Afnemer is verplicht op het overeengekomen
moment af te nemen. Indien hij zulks niet doet kan leverancier opslagkosten
en eventuele verdere aantoonbare schade en redelijke kosten aan afnemer
in rekening brengen.
11.3 Afnemer zal tijdig, doch tenminste 10 werkdagen voor de aanvang
van het tijdvak afroepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Bij dit afroepen komen partijen datum en het tijdstip van aflevering
binnen het tijdvak nader overeen, of komen zij een andere datum en
tijdstip van aflevering, dan wel een nieuw tijdvak voor aflevering overeen.
Indien afnemer nalaat tijdig af te roepen zijn de verplichtingen van
leverancier opgeschort totdat er een nieuwe termijn voor de levering
is overeengekomen. Het aldus nader overeengekomene wordt door
leverancier schriftelijk aan de afnemer bevestigd.
11.4 Het recht van de afnemer om de levering zoals in lid 3 van dit
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artikel genoemde periode gaat pas in wanneer over alle commerciële en
technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens,
definitieve en goedgekeurde tekeningen c.q. berekeningen en dergelijke in
het bezit zijn van de leverancier, de eventueel overeengekomen (termijn)
betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de
aflevering is voldaan.
11.5 Onder de volgende omstandigheden kunnen de levertijd en/of
uitvoeringsperiode worden verlengd c.q. opgeschort:
a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan leverancier bekend
waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan hij
de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die hij nodig
heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als
de werkzaamheden niet in de planning van leverancier kunnen worden
ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
b. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door leverancier
worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de
opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning
van leverancier kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden
uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of
uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.
11.6 Afnemer is gehouden de schade, die voortvloeit uit een niet nakomen
als bedoeld in de vorige leden van dit artikel, zoveel mogelijk te beperken.

12. AFLEVERING
12.1 De plaats en de wijze van aflevering worden in de overeenkomst
bepaald. Zonder andersluidende afspraak vindt levering plaats “ex works”,
vestigingsplaats leverancier, conform Incoterms 2010. Het risico van de zaak
gaat over op het moment dat leverancier deze ter beschikking stelt aan
afnemer.
12.2 Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen leverancier en
afnemer overeenkomen dat leverancier voor het transport zorgdraagt. Het
risico van opslag, laden, transport en lossen rust in dat geval op afnemer.
Afnemer dient zich tegen deze risico’s verzekeren.
12.3 Afnemer zorgt ervoor dat de vervoermiddelen de losplaats goed
en over een behoorlijk berijdbaar en toegankelijk terrein, dan wel over
water, kunnen bereiken, alsmede dat voldoende ruimte voor aflevering
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beschikbaar is.
12.4 Het lossen door afnemer geschiedt met voldoende geschikt personeel
en materiaal en op aanwijzing van de transporteur. Er dient tenminste één
gekwalificeerde medewerker van afnemer bij het lossen aanwezig te zijn
welke tevens bevoegd is te tekenen voor ontvangst van de goederen bij de
betreffende afleverchauffeur
12.5 Indien het lossen door afnemer geschiedt en leverancier daartoe
hulpmiddelen aan afnemer ter beschikking heeft gesteld, is afnemer
vanaf het moment dat de hulpmiddelen op het terrein zijn aangevoerd,
verantwoordelijk voor het juiste gebruik van die hulpmiddelen. Voor
het gebruik van de ter beschikking gestelde klemmen geldt dat deze
in overeenstemming met de daarvoor geldende voorschriften dienen
te worden gebruikt en op de voorgeschreven wijze dienen te worden
geretourneerd.
12.6 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen is het de leverancier c.q.
transporteur toegestaan (digitale) beelden te nemen van de afgeleverde of
geplaatste goederen en deze aan te wenden voor commercieel gebruik dan
wel voor vastlegging van de staat van levering.

13. AANSPRAKELIJKHEID
13.1 Onverminderd het in de wet en het in de volgende leden bepaalde en
behoudens aan eventuele toepasselijke garanties door afnemer te ontlenen
aanspraken, is leverancier na aflevering niet meer aansprakelijk voor
tekortkomingen aan het product en/of de dienst.
13.2 Leverancier is niet aansprakelijk (ook niet uit hoofde van garantie)
indien de producten gebruikt zijn in strijd met de gebruikersvoorschriften
dan wel anders zijn gebruikt dan waarvoor de producten zijn bedoeld.
13.3 De verplichting tot schadevergoeding aan afnemer op grond van
welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen
leverancier uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten
verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het
betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.
13.4 Als leverancier om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de
beperking van lid 3 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding
beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de
overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting
tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de

BEZOEKADRES
Grote Bosweg 1
3771 LJ Barneveld

T: +31 342-44 10 50
F: +31 342-44 10 60
E: info@boschbeton.com

opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering.
13.5 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan
stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en
reis- en verblijfkosten. Afnemer kan zich indien mogelijk tegen deze schade
verzekeren;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan
schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht
aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de
nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Afnemer kan zich desgewenst
tegen deze schade verzekeren.

14. GARANTIE
Leverancier garandeert dat de geleverde producten conform de op het
productietijdstip geldende en in de productspecificatie genoemde normen
zijn geproduceerd. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk in de vorm van een
garantiebewijs tussen leverancier en afnemer anders overeengekomen
worden er geen verdergaande garanties op producten en/of diensten
verstrekt. Indien er een schriftelijk garantie op de keerwanden is afgegeven
betreft dit enkel een garantie op breuk van de keerwanden binnen
de gegunde garantietermijn met in achtneming van de betreffende
gebruikersvoorschriften. Of er sprake is van een garantiegeval komt ter
beoordeling van de leverancier. De beoordeling of er sprake is van (finale)
breuk of enkel een scheur in het betonoppervlak wordt bepaald aan de
hand van de voorgeschreven NEN-EN (1992-1-1) normen.

15. ZEKERHEDEN
15.1 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is afnemer verplicht
op eerste verzoek van leverancier een naar diens oordeel voldoende
zekerheid voor betaling te verstrekken. Als afnemer hier niet binnen de
gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Leverancier heeft
in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op
afnemer te verhalen.
15.2 Leverancier blijft eigenaar van geleverde zaken zolang afnemer:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen
uit deze of andere overeenkomsten;
b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde
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overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
15.3 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag
afnemer deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of
vervreemden.
15.4 Nadat leverancier zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag
hij de geleverde zaken terughalen. Afnemer zal daartoe alle medewerking
verlenen.
15.5 Leverancier heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde ook onder
zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op afnemer heeft of
mocht krijgen ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt een
pandrecht en een retentierecht.
15.6 Als afnemer, nadat de zaken conform de overeenkomst door
leverancier aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan,
herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als afnemer
zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

16. BETALING
16.1 Indien in de overeenkomst geen andere termijn is overeengekomen,
is afnemer verplicht facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen.
Ongeacht de wijze van betaling wordt betaling geacht te zijn verricht
wanneer het verschuldigde bedrag onherroepelijk is bijgeschreven op de
opgegeven bankrekening van leverancier.
16.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is leverancier gerechtigd om
over het opeisbare bedrag 1,5% contractuele vertragingsrente per maand of
gedeelte van een maand te berekenen, althans de wettelijke handelsrente.
16.3 Indien afnemer op de vervaldag van een factuur nog niet heeft
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betaald is leverancier bevoegd om nakoming van de leveringsverplichting
op te schorten totdat dit bedrag alsnog is betaald. Afnemer komt onder
geen enkele voorwaarde het recht op opschorting toe.
16.4 Leverancier is bevoegd zijn schulden aan afnemer te verrekenen
met vorderingen van aan leverancier gelieerde ondernemingen op
afnemer. Daarnaast is leverancier bevoegd zijn vorderingen op afnemer te
verrekenen met schulden van aan leverancier gelieerde ondernemingen
aan afnemer. Verder is leverancier bevoegd zijn schulden aan afnemer te
verrekenen met vorderingen op aan afnemer gelieerde ondernemingen.
Onder gelieerde ondernemingen worden de ondernemingen die tot
dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoren, en een deelneming
in de zin van artikel 2:24c BW verstaan. Afnemer komt onder geen enkele
voorwaarde het recht op verrekening toe.
16.5 Als leverancier in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt
gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft
gemaakt voor rekening van afnemer.

17. IN GEBREKE BLIJVEN VAN EEN PARTIJ
17.1 Indien afnemer nalatig is en haar verplichtingen niet na blijft komen, is
leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar
recht op nakoming en/of schadevergoeding.
17.2 Onverminderd het bepaalde in de wet wordt afnemer 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 bedrijfsvoering staakt;
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d. ten laste van haar door een derde enig beslag wordt gelegd, tenzij dit
binnen een maand, al dan niet tegen zekerheidstelling, wordt opgeheven.
17.3 In een geval als in het voorgaande lid bedoeld, heeft leverancier
het recht om in de gevallen sub a, b en c, zonder ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk te
ontbinden en in het geval sub d na rechterlijke tussenkomst en dan alleen
als het beslag de ontbinding rechtvaardigt.
17.4 Indien leverancier tot invordering overgaat, is afnemer
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd als bedoeld in artikel 6:96
van het Burgerlijk Wetboek.
17.5 Als afnemer de overeenkomst wil beëindigen zonder dat er sprake
is van een tekortkoming van leverancier en leverancier hiermee instemt,
wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Leverancier
heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals
geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten. Als annuleringskosten
zal in ieder geval een bedrag van 15% van de totale opdrachtsom (exclusief
btw) verschuldigd zijn.

18. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
18.1 Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien
is het Nederlandse recht van toepassing.
18.2 Geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst of van de
overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn tussen partijen mochten
ontstaan, worden beslecht door de Rechtbank Gelderland. Dit met dien
verstande dat leverancier zich het recht voorbehoud zich te wenden tot een
andere bevoegde rechter.

Eigendom uitdrukkelijk voorbehouden. Vermenigvuldiging
of mededeling aan derden in welke vorm an ook is zonder
schriftelijke toestemming van de eigenaar niet geoorloofd.

