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ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

 

Artikel 1 - Algemene bepalingen en toepasselijkheid 

 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 

• Leverancier: PPS. Imaging B.V., gevestigd te (1382 JZ) Weesp aan de Flevolaan 22. 

• Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de Leverancier opdracht 

heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of levering van zaken. 

• Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Vertical Vision. 

• Overeenkomst: de overeenkomst tussen Leverancier en Opdrachtgever tot het verrichten van 

diensten of levering van zaken dan wel enige overeenkomst van andere aard tussen 

Leverancier en Opdrachtgever.  

 

1.2 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen door en alle 

Overeenkomsten met de Leverancier. 

 

1.3 De Leverancier wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden of bedingen van 

Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand. 

 

1.4 Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden vernietigbaar of nietig blijkt, laat dit de 

geldigheid en de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. 

 

1.5 De Leverancier is bevoegd de Algemene voorwaarden te wijzigen. 

 

1.6 Bij strijdigheid tussen het in de Overeenkomst bepaalde en één of meerdere bepalingen van de 

Algemene Voorwaarden geldt tussen partijen het bepaalde in de Overeenkomst. 

 

 

Artikel 2 - Offertes 

 

2.1 Alle offertes, voorcalculaties, aanbiedingen en soortgelijke mededelingen door Leverancier zijn 

vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking worden aanvaard. Een aanbod wordt in ieder 

geval geacht te zijn verworpen indien die niet binnen een maand, of zoveel eerder als in het 

aanbod is vermeld, door de Opdrachtgever is aanvaard. 

 

2.2 Offertes door Leverancier zijn gebaseerd op gegevens die door Opdrachtgever zijn verstrekt. De 

Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten en vermogen daarbij alle van belang 

zijnde gegevens heeft verstrekt. Indien die gegevens naar later blijkt onjuist zijn, dan kan de 

Leverancier niet meer worden geacht gebonden te zijn aan de door hem uitgebrachte offerte en 

is hij gerechtigd een nieuwe offerte uit te brengen. 

  



 

2.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht de Leverancier niet tot levering van een deel van de in 

de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

 

2.4 Levertijden in offertes van de leverancier zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij 

overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is 

overeengekomen. 

 

2.5 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijk persoon een 

overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van de overeenkomst of de offerte - 

daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijk persoon hoofdelijk 

aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

 

 

Artikel 3 - Totstandkoming en wijziging van de Overeenkomst 

 

3.1 Een Overeenkomst komt eerst tot stand, nadat de Leverancier een schriftelijke dan wel 

elektronische opdrachtbevestiging aan Opdrachtgever heeft verzonden.  

 

3.2 Voor zover onduidelijkheid ontstaat over de inhoud van de gegeven opdracht en de aanvaarding 

daarvan, zullen de door de Leverancier verrichte werkzaamheden geacht worden te zijn geschied 

overeenkomstig de inhoud van de opdrachtbevestiging van de Leverancier. 

 

3.3 De Leverancier behoudt zich het recht voor om meer werkzaamheden dan vermeld in de 

opdracht of in de aanvaarding daarvan uit te voeren en aan Opdrachtgever in rekening te 

brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van Opdrachtgever en/of van de goede 

uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt binnen bekwame tijd op de hoogte gesteld van 

de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden. 

 
3.4 De Leverancier is, zonder daartoe verplicht te zijn, bereid binnen de grenzen van het redelijke 

aan door de Opdrachtgever gewenste wijzigingen in de opdracht mee te werken, indien en voor 

zover de inhoud van de door de Leverancier te leveren prestatie niet wezenlijk van de 

oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt. De eventuele meerkosten ten gevolge van 

wijzigingen in de opdracht komen ten laste van Opdrachtgever. 

 

Artikel 4 - Prijzen en betaling 

 

4.1 Voor het formuleren van voorstellen en vervaardigen van offertes worden door de Leverancier 

geen kosten berekend, tenzij voor de opstelling ervan specifiek onderzoek noodzakelijk is. In dat 

geval zal vooraf een opgave worden gegeven van de omvang van de werkzaamheden van de 

Leverancier en van de daarmede gepaard gaande kosten die in rekening zullen worden 

gebracht. 

 

4.2 Het bedrag dat wegens vergoeding van de door de Leverancier verrichte werkzaamheden in 

rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, berekend volgens de 

gebruikelijke tarieven van de Leverancier. Indien de opdracht ontwerpwerkzaamheden omvat, 

zullen steeds ook alle werkzaamheden verband houdende met de voorbereiding daarvan in 

rekening worden gebracht.  

 

4.3 Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht, zijn voor 

rekening van de Opdrachtgever. 

  



 

4.3 De door de Leverancier gemaakte kosten worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. 

Deze kosten bestaan onder meer uit de prijzen van de te verwerken materialen, declaraties van 

ingeschakelde derden en vervoer-, verzend- en verzekeringskosten. 

 

4.4 Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij 

niet meer of respectievelijk minder bedragen dan tien procent. Het meer- of minder geleverde 

wordt in rekening gebracht respectievelijk op de rekening in mindering gebracht. 

 

4.5 Alle tarieven zijn in Euro’s en exclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting en overige 

door de overheid opgelegde heffingen. Deze worden apart vermeld in de factuur en zijn voor 

rekening van de Opdrachtgever. 

 

4.6 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van 

levering, door ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog onbekende factoren, de 

prijzen van hulpmaterialen, lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijziging hebben 

ondergaan, is de leverancier gerechtigd ter zake van de opdracht overeengekomen tarieven 

dienovereenkomstig en zonder overleg met de opdrachtgever aan te passen, evenwel met een 

maximumoverschrijding van tien procent. Dit percentage kan slechts worden overschreden na 

overleg met de opdrachtgever, waarbij tot een eventuele herziening van de opdracht kan worden 

besloten. In afwijking van het voorgaande kan in alle gevallen de kostenstijgingen na de 

totstandkoming van de Overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering van 

zaken of verrichten van diensten, die ontstaan zijn door van overheidswege goedgekeurde 

wijziging van de tariefstelling, worden doorberekend. 

 

4.7 Indien de uitvoering van de opdracht door de Leverancier wordt opgeschort of beëindigd, heeft 

de leverancier recht op volledige betaling van tot op het moment van opschorting of beëindiging 

verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. 

 

4.8 Het staat de Leverancier vrij een aanbetaling te verlangen alvorens hij een begin maakt met de 

uitvoering van de opdracht. 

 

4.9 Betaling van het factuurbedrag door de opdrachtgever dient te zijn geschied binnen 14 (veertien) 

dagen na factuurdatum op de door de leverancier aan te geven wijze. Bij betaling per bank of 

giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bank- respectievelijk 

girorekening van de Leverancier. Betaling dient contant bij aflevering plaats te vinden indien de 

Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of 

bedrijf. Betaling geschiedt zonder enig recht op korting, schuldvergelijking of opschorting. 

 

4.10 De leverancier is gerechtigd, bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van 

het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te verlangen van alle 

voor de gehele opdracht gemaakte kosten, zoals die van films en (druk)proeven. 

 

4.11 Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 genoemde termijn heeft betaald, is hij van 

rechtswege in verzuim. In zodanig geval zijn alle vorderingen die de leverancier op de 

opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar en heeft de leverancier het recht de uitvoering van de 

aan hem gegeven opdracht(en) op te schorten. Bovendien heeft de leverancier, zonder nadere 

sommatie of ingebrekestelling het recht de vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte 

daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste 

rente geldt, in rekening te brengen. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf 

het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige 

bedrag. 

  



 

4.12 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige 

vordering van de leverancier op de opdrachtgever komen ten laste van de Opdrachtgever, met 

een minimum van € 250,- exclusief omzetbelasting. 

 

4.13 Betalingen aan de leverancier strekken in de eerste plaats tot betaling van vervallen rente en 

incassokosten en vervolgens tot betaling van de langst uitstaande vordering (factuur). 

 

4.14 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers 

hoofdelijk verbonden terzake van de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel 

weergegeven, dit ongeacht de tenaamstelling van de factuur. 

 

 

Artikel 5 - Gegevens en zaken opdrachtgever; risico 

 

 

5.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat gegevens en zaken die de leverancier nodig heeft 

voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm 

ter beschikking komen van de Leverancier. 

 

5.2 De Opdrachtgever is gehouden een duplicaat te maken van kopij, tekeningen, ontwerpen en 

fotografische opnamen, al dan niet vervat op elektronische informatiedragers voorafgaande aan 

de verstrekking van die zaken aan de leverancier. 

 

5.3 De Leverancier heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat 

de opdrachtgever aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft voldaan. 

 

5.4 Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichting, dan heeft de 

Leverancier het recht de opdracht terug te geven. 

 

5.5 Indien en voor zover de opdrachtgever dat verzoekt, worden ter beschikking gestelde gegevens 

en zaken, behoudens het in artikel 17 bepaalde, na voltooiing van de opdracht aan de 

opdrachtgever geretourneerd. 

 

5.6 Het risico van verlies of beschadiging van de bij de leverancier of derden opgeslagen zaken en/of 

gegevens is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever, behoudens voor zover er sprake is van opzet of 

grove schuld aan de zijde van de leverancier.  

 

5.7 Van opzet of grove schuld aan de zijde van de Leverancier kan in elk geval geen sprake zijn 

wanneer de zaken en/of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn juridisch en/of feitelijk 

zijn geleverd aan en daarmee in de macht van de opdrachtgever of van een door hem aan te 

wijzen derde worden gebracht. Onverminderd het bepaalde in lid 6 ligt vanaf dat moment het 

risico van verlies of beschadiging van die zaken en/of gegevens bij de opdrachtgever.   

 

5.8 Onverminderd het bepaalde in lid 6 zullen de door de leverancier te leveren zaken die niet binnen 

dertig dagen na beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever in ontvangst zijn genomen 

vanaf dat ogenblik voor rekening en risico van de opdrachtgever worden opgeslagen. 

  



 

5.9 Het risico ter zake van verlies of beschadiging van zaken en/of gegevens tijdens vervoer of 

verzending is steeds voor de opdrachtgever, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt 

door of namens de opdrachtgever, de leverancier of derden, behoudens voor zover er sprake is 

van opzet of grove schuld aan de zijde van de leverancier. Onder vervoer en verzending wordt 

mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee 

vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het risico ter zake van schade 

aan of andere problemen samenhangend met na aflevering door de opdrachtgever 

geassembleerde, anderszins bewerkte of aan andere (on)roerende zaken aangebrachte zaken is 

steeds voor de opdrachtgever. 

 

5.10 De Opdrachtgever vrijwaart de leverancier van alle aanspraken van derden verband houdende 

met verlies of beschadiging van de in de voorgaande leden bedoelde zaken en/of gegevens. 

 

Artikel 6 - Levering en uitvoering 

 

6.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering door de Leverancier af 

magazijn. Onder levering wordt in de gevallen waarin de Opdrachtgever de Leverancier niet in 

staat stelt bij haar te leveren mede verstaan de geheel voor verzending gereed zijnde levering in 

het magazijn van de Leverancier. 

 

6.2 De door de Leverancier weergegeven levertijden gelden bij benadering. De levertijd is onder 

meer doch niet uitsluitend gebaseerd op de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst 

geldende werkomstandigheden en op tijdige levering door leveranciers van (onderdelen van) 

producten aan de Leverancier.  

 

6.3 De opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Een overschrijding 

van de aanvankelijk overeengekomen levertijd geeft de Opdrachtgever niet het recht de 

overeenkomst met de Leverancier geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De wederpartij heeft bij 

een overschrijding van de levertijd geen recht op schadevergoeding. 

 

6.4 Opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk 

en de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor 

rekening van de Opdrachtgever. 

 

6.4 Indien de opdracht omvat het plaatsen of bevestigen van reclameborden, lichtbakken en 

dergelijke, dient de opdrachtgever er zorg voor te hebben gedragen dat eventueel benodigde 

vergunningen zijn verleend en dat ter zake aan alle overige wettelijke of andere vereisten is 

voldaan. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier voor alle schade die mocht ontstaan indien 

een dergelijke bevoegdheid ontbrak. Voorts betekent deze omstandigheid niet dat de leverancier 

aan enigerlei uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet voldaan heeft. 

 

6.5 De leverancier bepaalt de wijze waarop de gegeven opdracht wordt uit gevoerd, een en ander in 

de ruimste zin des woords. Dit laat onverlet, dat de opdrachtgever er jegens de leverancier voor 

in staat dat in het geval de werkzaamheden (mede) omvatten het aanbrengen van zaken aan of 

op andere zaken, deze andere zaken hiervoor geschikt zijn. Enige onderzoeksplicht ter zake rust 

uitsluitend op de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. Met betrekking tot inherent 

kwetsbare zaken als bijvoorbeeld ruiten geldt dat enige beschadiging die optreedt bij of kort na 

de met de opdracht samenhangende werkzaamheden geacht wordt te zijn veroorzaakt door de 

ongeschiktheid van die zaken voor de opdracht en niet door de wijze waarop de opdracht is 

uitgevoerd. 

  



 

6.6 Indien en voor zover de opdracht werkzaamheden omvat met betrekking tot stellages die in de 

bodem verankerd zijn of worden, staat de opdrachtgever ervoor in dat er geen kabels, leidingen, 

buizen, stol of andere obstakels ter plekke in de bodem aanwezig zijn. De opdrachtgever heeft 

op dit punt een onderzoeksplicht. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt tussen de 

leverancier en de opdrachtgever steeds dat de stellage minimaal 'anderhalf maal de hoogte van 

de stellage' vanaf de openbare weg wordt geplaatst. Voor de aansprakelijkheid met betrekking 

tot de werkzaamheden en alles wat daarmee samenhangt, zal de leverancier voor rekening van 

de opdrachtgever en mede ten behoeve van de opdrachtgever een verzekering afsluiten. De 

opdrachtgever staat er voor in dat het terrein (nagenoeg) vlak is, verhard is en dat er geen 

obstakels, begroeiing of andere zaken aanwezig zijn die de uitvoering van de werkzaamheden 

zouden kunnen bemoeilijken. Indien de leverancier zulks nodig zou achten, is hij vrij zonder 

toestemming van de opdrachtgever dergelijke zaken te (laten) verwijderen, welke 

werkzaamheden als meerprijs bij de opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht. 

 

6.7 Indien op verzoek van de opdrachtgever de leverancier de opdracht uitvoert met behulp of met 

verwerking van door de opdrachtgever aangeleverde materialen of halffabricaten, gebeurt zulks 

geheel voor risico van de opdrachtgever. Dit ziet met name, maar is daartoe uitdrukkelijk niet 

beperkt, op de houdbaarheid, hechting, slijtvastheid, licht- en kleurechtheid van de door de 

leverancier op dergelijke wijze vervaardigde of bewerkte zaken. 

 

6.8 De opdrachtgever is gehouden de leverancier op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico's 

tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te 

wijzen. 

 

6.9 De leverancier heeft de plicht desgevraagd de Opdrachtgever tevoren over de wijze waarop aan 

de uitvoering vorm gegeven wordt, in te lichten, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht. 

 

6.10 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht door de leverancier werkzaamheden zijn verricht ten 

behoeve van de opdrachtgever die niet vallen onder de werkzaamheden zoals omschreven in of 

volgend uit de aanvaarding van de opdracht, wordt aan de daarop betrekking hebbende 

aantekeningen in de administratie van de leverancier het vermoeden ontleend dat deze 

werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen 

betrekking te hebben op tussentijds overleg tussen de leverancier en de opdrachtgever. 

 

 

Artikel 7 - Inschakeling van derden 

 

Indien zulks naar het oordeel van de Leverancier redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede 

vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is de Leverancier 

gerechtigd om namens en voor rekening van Opdrachtgever derden opdracht tot levering of 

anderszins ter beschikking stelling van goederen en/of diensten te geven. De Leverancier is 

niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is mede namens Opdrachtgever 

gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de derde te aanvaarden. 

 

 

Artikel 8 - Opschorting en ontbinding 

 

8.1 Indien Opdrachtgever is tekortgeschoten in de nakoming van enige verplichting uit de 

Overeenkomst, dient zij haar verplichtingen alsnog binnen één week na te komen, voor zover 

nakoming niet blijvend onmogelijk is. 

  



 

8.2 Indien Opdrachtgever niet binnen één week aan haar verplichtingen heeft voldaan, is 

Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is De Leverancier voor wat betreft enig recht op 

betaling gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke handelsrente in rekening te brengen. 

 

8.3 De Leverancier heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het 

moment dat Opdrachtgever aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft 

voldaan. 

 

8.4 Onverminderd alle rechten en vorderingen kan De Leverancier, zonder nadere ingebrekestelling 

de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder in 

verband daarmee tot schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk ontbinden, 

indien zich een van de volgende gevallen voordoet: 

 

1. Opdrachtgever is opgehouden te bestaan of ontbonden; 

 

2. Opdrachtgever is in staat van faillissement verklaard, aan haar is, al dan niet voorlopig, 

surseance van betaling verleend, Opdrachtgever is toegelaten tot de Wet Schuldsanering 

Natuurlijke Personen, of Opdrachtgever heeft door beslaglegging, ondercuratelestelling of 

anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar 

vermogen verloren, een en ader ongeacht of die toestand onherroepelijk is; 

 

3. een faillissement van of surseance van betaling voor Opdrachtgever is aangevraagd; 

 

4. Opdrachtgever is tekortgeschoten in de nakoming van enige verplichting uit de 

Overeenkomst en, voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is, de verplichting niet 

alsnog binnen één week nagekomen. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden op grond 

van een tekortkoming aan de zijde van Opdrachtgever zal de ontbinding van de 

Overeenkomst voor rekening en risico van Opdrachtgever blijven. Opdrachtgever vrijwaart 

De Leverancier voor claims van derden als gevolg van de ontbinding van de Overeenkomst; 

 

5. één of meer overeenkomsten tussen De Leverancier en Opdrachtgever zijn opgezegd, 

beëindigd of ontbonden. 

 

8.5 Opdrachtgever is, door een schriftelijke mededeling aan De Leverancier, gerechtigd de 

Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder in verband 

daarmee tot schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien zich 

een van de volgende gevallen voordoet: 

 

1. De Leverancier is opgehouden te bestaan of ontbonden; 

 

2. De Leverancier is in staat van faillissement verklaard, aan haar is, al dan niet voorlopig, 

surseance van betaling verleend, De Leverancier is toegelaten tot de Wet Schuldsanering 

Natuurlijke Personen, of De Leverancier heeft door beslaglegging, ondercuratelestelling of 

anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar 

vermogen verloren, een en ader ongeacht of die toestand onherroepelijk is; 

 

3. Een faillissement van of surseance van betaling voor De Leverancier is aangevraagd; 

 

4. De Leverancier is tekortgeschoten in de nakoming van enige verplichting uit de 

Overeenkomst en, voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is, na door Opdrachtgever 

bij aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld, de verplichting niet alsnog binnen de 

overeengekomen redelijke termijn is nagekomen; 

  



 

8.6 Opschorting of beëindiging (al dan niet door opzegging of ontbinding) van de Overeenkomst 

ontslaat Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting tegenover De Leverancier, mocht 

deze op dat moment bestaan. Opdrachtgever is onder geen beding bevoegd over te gaan tot 

aftrek, korting of verrekening. 

Daarenboven is De Leverancier alsdan gerechtigd van Opdrachtgever te vorderen vergoeding 

van schade (waaronder het door De Leverancier gederfde inkomen), kosten en rente 

veroorzaakt door de wanprestatie van Opdrachtgever en de ontbinding van de Overeenkomst. 

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 

9.1 De Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt 

met de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove 

schuld aan de zijde van de Leverancier, in welk geval de Leverancier uitsluitend aansprakelijk is 

voor directe schade.  

 

9.2 Enige aansprakelijkheid van de Leverancier is steeds beperkt tot het bedrag dat in voorkomend 

geval uit hoofde van de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. 

Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering over mocht gaan of de schade niet door de 

verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt tot maximaal 50% 

van hetgeen door de Leverancier is gefactureerd onder de overeenkomst. 

 

9.3 Iedere aansprakelijkheid van de Leverancier voor indirecte schade, waaronder begrepen maar 

niet beperkt tot gevolgschade, omzetderving en winstderving, is uitgesloten. 

 

9.4 Indien de schade wordt veroorzaakt door een tekortkoming van de Leverancier in de nakoming 

van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met de Opdrachtgever, dan is de 

Leverancier te allen tijde bevoegd, indien en voor zover mogelijk, alsnog na te komen en aldus 

de schade van de Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken. 

 

9.5 De Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade als gevolg van enige tekortkoming of 

onrechtmatige daad van door de Leverancier ingeschakelde derden, tenzij sprake is van opzet of 

grove schuld aan de zijde van de Leverancier, in welk geval de Leverancier uitsluitend 

aansprakelijk is voor directe schade. 

 

9.6 Indien de Opdrachtgever uit hoofde van dit artikel meent een vordering op de Leverancier te 

hebben, dan stelt hij de leverancier binnen één jaar na het ontstaan van de vordering 

aansprakelijk op straffe van verval van de vordering.  

 

9.7 De Opdrachtgever vrijwaart de Leverancier tegen alle aanspraken van derden die direct of 

indirect, middellijk of onmiddellijk met de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden of 

leveringen samenhangen.  

 

Artikel 10 - Overmacht 

 

10.1 In geval van overmacht is de Leverancier gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij 

de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden die de overmacht 

opleveren voortduren, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot 

enige schadevergoeding, boete of restitutie van betaalde facturen gehouden te zijn. 

  



 

10.2 Onder “overmacht” aan de zijde van de Leverancier. wordt ten dezen verstaan: elke 

omstandigheid, waarmee de Leverancier ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen 

rekening kon houden en/of tengevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst 

redelijkerwijze niet door de wederpartij kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet 

uitsluitend: ziekte bij de Leverancier, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het 

verstrekken van onjuiste gegevens door de wederpartij, dan wel het ontbreken van medewerking 

door de wederpartij, alsmede brand, overstromingen, staking, onlusten, stremmingen in het 

vervoer, mobilisatie, oorlog machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare 

nutsbedrijven en alle andere omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht vertragen of 

onmogelijk maken. 

 

 

Artikel 11 - (Druk)Proeven 

 

11.1 De Opdrachtgever is verplicht de door de Leverancier aan hem ter controle ter beschikking 

gestelde (druk)proeven zorgvuldig en binnen 3 werkdagen op fouten en gebreken te controleren 

en zijn oordeel aan de Leverancier te doen toekomen. 

 

11.2 Goedkeuring van de proeven door de Opdrachtgever geldt als erkenning dat de Leverancier de 

aan de proeven voorafgaande daarmee verbonden werkzaamheden overeenkomstig de opdracht 

heeft uitgevoerd. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn in het eerste lid genoemde 

verplichting geldt dit als goedkeuring in de zin van het tweede lid. 

 

11.3 Elke op verzoek van de Opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs 

bij de Opdracht in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. 

 

 

Artikel 12 - Eigendom van halffabricaten, productiemiddelen, etc. 

 

12.1 Alle door de Leverancier in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken, 

waaronder begrepen maar niet beperkt tot productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen, 

blijven in eigendom toebehoren aan de Leverancier, ook als deze als aparte post op de offerte, in 

het aanbod of op de factuur zijn vermeld. 

 

12.2 De leverancier is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te 

geven. De leverancier is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken, alsmede resten, 

zoals snijafval etc. van het door de opdrachtgever aangeleverd materiaal en producten voor de 

opdrachtgever te bewaren. Indien de leverancier en de opdrachtgever overeenkomen dat deze 

zaken door de leverancier zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste 

één jaar en zonder dat de leverancier instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik. 

 

Artikel 13 - Intellectuele eigendomsrechten 

 

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde 

materialen, zoals documentatie en offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, 

berusten uitsluitend bij de Leverancier of haar licentiegevers. De Opdrachtgever verkrijgt 

uitsluitend de gebruiksrechten. 

 

13.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de merken, logo´s en andere informatie en 

materiaal van de Leverancier openbaar te maken, ter beschikking te stellen, te bewerken, 

kopiëren of anderszins te verveelvoudigen, uit te lenen of anderszins aan derden te 

verstrekken. 

  



 

13.3  Bij overtreding van hetgeen bepaald in artikel 10.1 en/of 10.2, verbeurt de Opdrachtgever –

zonder dat daar rechterlijke tussenkomst voor nodig is- aan de Leverancier een onmiddellijk 

opeisbare boete van € 2.500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt wordt vernoemd 

bedrag vermeerderd met € 500,-. 

 

 

Artikel 14 - Onderzoek bij aflevering; afwijkingen 

 

14.1 De Opdrachtgever is verplicht terstond na de aflevering van de diensten en/of zaken grondig na 

te gaan of de prestatie van de leverancier deugdelijk en overeenkomstig de opdracht is. 

 

14.2 De prestatie van de Leverancier geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en overeenkomstig de 

opdracht, indien de opdrachtgever na aflevering het geleverde of een gedeelte van het geleverde 

in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk 

in gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken. 

 

14.3 Dit artikel heeft ook betrekking op opdrachten die mede omvatten het (de)monteren of vervoeren 

van zaken. Afwijkingen van geringe betekenis, daaronder begrepen afwijkingen wat betreft kleur, 

van de in de opdracht bedoelde prestatie of van een (druk- )proef brengen geen verandering in 

de op partijen rustende verplichtingen en vormen aldus geen reden voor bijvoorbeeld afkeuring, 

korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. 

 

14.4 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een 

ondergeschikte invloed op de (gebruiks-)waarde van het geleverde hebben, worden steeds 

geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. 

 

14.5 Is aan opdrachtgever een model getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn 

getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt 

overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen. 

 

Artikel 15 - Reclame 

 

15.1 De Opdrachtgever controleert onmiddellijk na ontvangst of de geleverde producten in goede 

staat verkeren en/of voldoen aan de overeenkomst. 

 

15.2 De Opdrachtgever reclameert na ontvangst terstond omtrent eventuele omissies in de geleverde 

producten en/of de bijbehorende documentatie. Indien niet terstond na ontvangst of oplevering 

schriftelijk onder vermelding van het factuur en pakbonnummer wordt gereclameerd dan wordt 

aangenomen dat er geen sprake is van omissies.  

 

15.3 Reclames betreffende niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk en zo 

spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht (8) dagen na ontdekking daarvan te geschieden, bij 

overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen de Opdrachtgever ter zake die gebreken 

vervalt. Bij ontvangst van de geleverde producten wordt door de Opdrachtgever voor ontvangst 

en akkoord getekend. 

 

15.4 Een reclame ten aanzien van een bepaalde levering schort de betalingsverplichting van de 

Opdrachtgever ten aanzien van die en andere aflevering(en) niet op, noch geeft zulks de 

Opdrachtgever recht op verrekening. 

 

15.5 Na het verstrijken van de in het eerste tot en met het derde lid genoemde termijnen vervalt het 

recht van reclame. 

  



 

15.6 Ingeval van een gerechtvaardigde reclame heeft de Leverancier de keuze tussen aanpassing 

van het bedrag van zijn declaratie, het verbeteren of opnieuw verrichten van werkzaamheden 

waarvan het resultaat afgekeurd is, en de vervanging van de geleverde zaken, danwel van het 

gebrekkig of beschadigd gedeelte daarvan, nadat deze zaken tijdig aan de Leverancier zijn 

geretourneerd. 

 

15.7 Voor verdere (schade)vergoeding en de vergoeding van indirecte schade, daaronder begrepen 

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, smartengeld en schade door 

bedrijfsstagnatie is de Leverancier niet aansprakelijk en op grond daarvan is de Leverancier niet 

gehouden tot enige vergoeding in dit verband. 

 

Artikel 16 - Garantie 

 

16.1 De Leverancier garandeert de deugdelijkheid van de constructie van geleverde zaken voor de 

duur van maximaal drie maanden na aflevering. 

 

16.2  In afwijking van het in het voorgaande lid bepaalde, verleent de Leverancier aan de 

Opdrachtgever op van derden (leveranciers van de Leverancier) betrokken (onderdelen van) 

producten niet meer garantie dan aan de Leverancier door de desbetreffende leverancier werd 

gegeven. 

 

16.3 Van iedere garantie op door de Leverancier geleverde zaken zijn uitdrukkelijk uitgesloten: 

• normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting en 

glansvermindering); 

• iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de opdrachtgever zelf aanbrengen van 

zelfklevende materialen; 

• schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik; en 

• schade ontstaan na of tengevolge van na de levering aangebrachte veranderingen. 

 

16.4 De garantie vervalt indien de Opdrachtgever reparaties of wijzigingen aan de geleverde 

producten verricht of doet verrichten, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

Leverancier. Tevens vervalt de garantie indien de Opdrachtgever na het ontdekken van het 

gebrek niet zo spoedig mogelijk, de Leverancier daarvan op de hoogte brengt en vervolgens in 

de gelegenheid stelt het gebrek te verhelpen. 

 

16.5 Zolang de Opdrachtgever niet aan al haar verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen 

gesloten overeenkomsten heeft voldaan, kan zij geen beroep doen op deze garantiebepaling. 

 

 

Artikel 17 - Retentierecht en eigendomsvoorbehoud 

 

17.1 De Leverancier is bevoegd om zaken van de Opdrachtgever die hij onder zich heeft, alsmede die 

zaken die door de Leverancier zijn samengesteld zich heeft of in opdracht van de Opdrachtgever 

heeft geproduceerd, niet aan de Opdrachtgever of aan derden af te geven, totdat de 

Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens de Leverancier heeft voldaan. 

 

17.2 Alle door de Leverancier aan de Opdrachtgever te leveren en geleverde zaken blijven eigendom 

van de Leverancier totdat de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen tegenover de Leverancier 

ter zake de betreffende, de vorige en volgende soortgelijke leveranties, ter zake door de 

Leverancier verrichtte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, evenals de vorderingen van 

de Leverancier op de Opdrachtgever wegens tekortschieten door de Opdrachtgever in de 

nakoming van zijn verbintenissen tegenover de Leverancier heeft voldaan. 

  



 

17.3 De Opdrachtgever is niet gerechtigd de zaken op welke wijze dan ook te vervreemden, te 

bezwaren met een beperkt zekerheids- of genotsrecht, of op een andere manier aan het verhaal 

van de Leverancier te onttrekken. 

 

17.4 Bij niet-nakoming door de Opdrachtgever van haar in deze artikelen genoemde verplichtingen is 

de Leverancier gerechtigd om na ingebrekestelling doch zonder dat rechterlijke tussenkomst 

vereist is, de zaken die op grond van het  eigendomsvoorbehoud of op een andere manier - nog - 

het eigendom van de Leverancier zijn, terug te nemen. De Opdrachtgever is gehouden om de 

Leverancier de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden, de zaken als het eigendom 

van de Leverancier te identificeren, en verleent de Leverancier nu al toestemming om de 

betreffende terreinen en gebouwen te - laten - betreden teneinde de zaken terug te nemen. 

 

 

Artikel 18 - Overdracht van rechten en verplichtingen 

 

Opdrachtgever en Leverancier zijn niet gerechtigd hun rechten en verplichtingen uit de 

overeenkomst aan derden over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de andere partij. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking. 

 

 

Artikel 19 - Toepasselijk recht en geschillen 

 

19.1 Op alle met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten alsmede op daaruit voortspruitende 

geschillen is Nederlands recht van toepassing. 

 

19.2 Bij geschillen tussen de Leverancier en de Opdrachtgever is de bevoegde rechter van de 

Rechtbank Midden-Nederland bevoegd. Niettemin is de Leverancier gerechtigd het geschil voor 

te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
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