
..aa

Algemene voorwaarden van de V.l.V. (deerAl

voor de verkoop en levering van producten
en diensten,

vtv.j
MeeÍdan nEfioÍen

{Vsdigtrg lnlptrtrs \,/sbíddi1ggrotdtr}

Gedeponeerd bij de kamer uan koophandel Den Haag 22 apríl 2OíO

c.

Art. I Algerneen

1. Wanneer deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken van
aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het verrichten
van leveringen van producten enloí disrsten door de
opdrachtnemer, zijn alle bepaÍíngen van deze voorwaarden
tussen partíjen van kracht, vooí zoveí niet door beiden
hiervan uitdrukkelijk en schriÍtelijk is aÍgeweken. Een
verwijzíng door de opdrachtgever naar eigen inkoop,
aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door de
opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. ln óeze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtnemer: een ieder, óie in zijn aanbieding naar deze
voorwaarden verwílst.

b. Opdrachtgever: degene, tot wie de vorengenoemde
aanbieding is gericht.

Product: zaken die door VIV - leden worden geleverd,
zoals (v erbr andings-f motoren, geneÍatoíen e.d., alsmede
diensten, zoals repar atie, advies en inspectie.

d. Dienst: de aanneming van werk,

Art. ll Aanbieding

1. Elke van de opdrachtnemeí uitgegane aanbieding is
vrijblijvend.

2. Elke aanbieding ís gebaseerd op uítvoering van de
overeenkomst door de opdrachtnemer onder normale
omstandigheden en gedurende normaÍe werkuren.

Art. lll Overeenkomst

lndien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan,
komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het
contract door de opdrachtnemer, onderscheidenlijk op de
dag van vezending van de schriÍtelijke
opdrachtbevestigíng door de opdrachtnemer.

2. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de
opdrachtnemer in overleg, al dan niet schriÍtelÍk
vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering
van de overeenkomst boven de in het contract oÍ de
opdrachtbevestígíng uitdrukkelijk vastgelegde
hoeveelheden wordt geleverd enlof aangebracht dan wel
door hem boven de in het contract of de
opdrachtbevestiging uitdrukkelíjk vastgelegde
werkzaamheden wordt gepresteerd.

3. Mondelínge toezeggingen door en aÍspraken met
ondergeschikten van de opdrachtnemer binden de
opdrachtnemer niet dan nadat en voor zove. zij door hem
schriftelijk zijn bevestigd.

Art. lV Prijs

De door de opdrachÍnemer opgegeven pijzenzijn
gebaseerd op Íevering aÍ-Íabriek van de opdrachtnemer
volgens lncoterms 2OOO en Íuiden exclusieÍ verpakking,
omzetbelasting en overige op de verkoop en levering
vallende overheídslasten.

2. Indien montage van het te leveren product door de
opdrachtnemer is overeengekomen is de prijs berekend
inclusief overeengekomen montage.omvang en
bedrijÍsvaardig opleveren van het product op de in de
aanbieding genoemde plaats, inclusief alle kosten doch
exclusíeÍ omzetbelasting.

3. lndíen na de datum van totstandkoming van de
overeenkomst één of meer der kostprijsÍactoren een
verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit ingevolge
voozlenbare omstandigheden - is de opdrachtnemer
gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstíg
te verhogen.

Art. V Tochnische inÍormatie, documcntatie e.d.

1. ln catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en
gewichtsopgaven e,d. vermelde gegevens zijn slechts
bindend indien en voor zoveí deze uitdrukkeliik ziin
opgenomen in een door partijen ondertekend contract of
een door de opdrachtnemer ondertekende
opdrachtbevestiging.

2. De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding,
alsmede de door hem vervaardigde oÍ verstrekte
tekeningen, berekeningen, progíammatuur,
beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven ziln
eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn
gebracht. De informatie, die in een en ander ligt besloten
c.q. ten grondslag ligt aan de fabricage.en
constructiemethoden, producten e,d,, blijft exclusief
voorbehouden aan de opdrachtnemer, ookalzijn daarvoor
kosten in rekening gebracht. De opdrachtgeveÍ staat er
voor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering
van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke
toestemming van de opdrachtnemer wordt gekopieerd,
aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.
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Art. Vl Lw qtiild llwqing

1" De levertild gaat in op het laatste da navolgende
t'rjdíippen:

a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
b. de dag van onwangst door de opdÍachtnemer van de voor

de uiwoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden,
gegevens, vergunningen e.d.;

c. de dag van de vervuÍling van de voor het aanvangen der
weÍkzaamheden noodzakelljke íoÍmaliteiten;

d. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van
hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangan der
werkzaamhden bij vooruítbetaling dient te worden
voldaan. lndien een leveríngsdatum of -week is
overeengekomen, wordt de levertild gevonnd door de
periode tussen de datum van totstandkomíng van de
overeenkomst en de leveringsdatum c.q. -week.

2. De levertíjd ís gebaseerd op de ten tijde van het sluiten
van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en
op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk
door de opdrachtnemer bestelde mateíalen. lndíen buiten
schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat
tengevolge van wijziging van bedoelde
werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van
het werk tíjdig bestelde materialen niet tijdig worden
geleverd, wordt de levertijd vooí zover nodig verlengd.

3. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd
wanneer het, indien keuring in het bedrijf van
opdrachtnemer is overeengekomen, voor keuring en in de
overige gevallen wanneeÍ heÍ voor verzending aan de
opdrachtgever gereed is ,en de opdrachtgever hiervan in

kennis is gesteld, en onverminderd de gehoudenheid van
de opdrachtnemer tot nakoming van ziln eventuele
monta ge-linstallatieverplichtin gen.

4. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met
betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde wordt
de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die
aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat tengevolge
van het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit
de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem
te vergen medewerking met betrekkíng tot de uitvoering
van de overeenkomst,

5. Behoudens grove schuld aan dezijde van de
opdrachtnemer geeít overschrijding van de levertijd de
opdrachtgever geen recht op gehele oÍ gedeelteliike
ontbinding van de overeenkomst, Overschrijding van de
levertijd - door welke oorzaak ook - geeft de
opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterliike
machtiging verrichten of doen venichten van
werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

6. Een op overschrijding van de levertíjd gestelde eventuele
contractuele boete moet geacht worden in de plaats te
komen van een eventueel recht van de opdrachtgever op
schadevergoeding. Een zodanige boete is niet
verschuldigd indien de overschrijding van de levertiid het
gevolg is van overmacht,

Art. Vll MontageÍnetallatie

lndien door partiien is overeengekomen dat de
opdrachtnemer de montage/installatie van het te leveren
product zalvetzorgen is de opdrachtgeverjegens de
opdrachtnemer verantwoordelijk voor de juiste en tijdige
uitvoering van alle inríchtingen, voorzieningen enlof
voorwaarden, die noodzakelijk z$n voor de opstelling van
het te monteren product en/of de juiste werking van het
product in gemonteerde staat, behoudens indien en voor
zover die uítvoering door oÍ vanwege de opdrachtnemer
wordt verricht volgens door of vanwege laatstgenoemde
vergnekte gegevens enl of vewaardigde tekeníngen.

2. Onvermínderd het bepaaÍde in lid 1 zorgÍ de
opdrachtgever in ieder geval voor eigen rekening en risico
dat:

a. het personeel van de opdrachtnemer, zodra dit op de
plaats van opstelling is aangekomen, zí[n wer?'zaamheden
kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de
normale werkuren en bovendien, indien de opdrachtnemer
zulks noodzakeliik acht, buiten de nornale werkuren, mits
hÍ dit tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;

b. geschikte behuízing enloÍ alle krachtens
overheídsregelingen, de overeenkomst en het gebruik
vereiste voorzieníngen voor het personeel van de
opdrachtneme r aanw ezig zijni

c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt
ziin voor het benodigde tÍansport;

d. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor
opslag en montage;

e. de nodige aÍsluitbare opslagplaatsen voor materiaal,
gereedschap en andere zaken aanwezigzijn;

Í. de nodige en gebruikelijke hulpwerklíeden,
hulpwerktuigen, hulp en bedrijÍsmateÍialen {brandstoffen,
olién en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas,
water, elektriciteít, stoom, perslucht, verwarming,
verlichtíng enz, daaronder begrepen), en de voor het
bedrijf van de opdrachtgever normale meet- en
testapparatuur tÍdig en kosteloos op de iuiste plaats ter
beschikking van de opdrachtnemeí staani

S. alle noodzakelijke veilígheids- en voorzoÍgsmaatÍegelen
zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle
maatregelen zijn genomen en worden gehandhaaÍd
teneinde in het kader van de montagefnstallatie aan de
toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;

h. bij aanvang van en tijdens de montage alle benodígde
producten op de juiste plaats aanwezig ziin.

3, Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit
artikel gestelde voorwaarden niet of niet tíidig is voldaan,
zijn voor rekening van de opdrachtgeveÍ.

4. Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel Vl
van overeenkomstige toepassing.

1
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Art. Vlll Keuring Gn ovdnamebepÍocnang

De opdrachtgeveí zal het product keuren binnen uiterlijk
14 dagen na de levering als bedoeld in artikel Vl Íid 3
respectievelíjk - indien montageÍnstallatie ís oveíeenge-
komen - binnen uiterliik 14 dagen na de montage/in-
stallatíe. lndien deze termijn zonder schrífteldke en
gespecificeerde meldíng van gegronde klachten is
veÍstÍeken wordt het product geacht te zijn
geaccepteerd.

2. lndíen een overnamebeproeving is overeengekomen zal
de opdrachtgever na de ontvangst of, indien monta-
geÍnstallatie ís overeengekomen, na de montagelinstal-
latie de opdrachtnemer in de geÍegenheid stellen de
nodige tests uit te voeren, alsmede die veÍbeteringen en
veranderingen aan te brengen, die de opdrachtnemer
nodig acht. De overnamebeproeving zal onverwijld na
het verzoek van de opdrachtnemer daartoe in tegen-
woordigheid van de opdrachtgever worden gehouden,
lndien de overnamebeproeving zonder gespeciÍiceerde
en gegronde klacht is u,tgevoerd, alsmede indíen de
opdrachtgever niet aan zíjn voornoemde verplichtingen
voldoet wordt het píoduct geacht te zSjn geaccepteerd.

3. De opdrachtgever steÍt voor de overnamebeproeving en
voor de eventuele tests de benodígde Íaciliteiten, waar-
onder díe als bedoeld in art. Vll lid 2 sub f., alsmede
repÍesentatieve monsters van eventuele te be- oí
verwerken materialen in voldoende mate, tiidig en
kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de
opdrachtnemer, opdat de door partijen voorziene ge-
bruiksomstandigheden voor het pÍoduct zo veel mogelijk
kunnen worden nagebootst.
lndien de opdrachtgever hieraan niet voldoet is lid 2,
laatste zin, van toepassing.

4. ln geval van onbetekenende tekortkomingen met name
die welke het voorziene gebruík van het product niet oÍ
nauwelijks beihvloeden, zal het pÍoduct ongeacht deze
tekortkomíngen worden geacht te zijn geaccepteerd, De
opdrachtnemer zal zulke tekortkomingen alsnog zo
spoedig mogelijk verhelpen.

5, Onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtnemer
tot nakoming van ziin gaÍantieverplichtíngen zal de
acceptatie voÍgens de voorgaande leden elke vordering
van de opdrachtgever teízake van een tekortkoming in
de prestatie van de opdrachtnemer uitsluiten.

Art. lX Rísico- en eigdtdomsovergang

1. Dadelijk nadat het píoduct als geÍeverd geldt in de zin van
art. Vl lid 3 draagt de opdrachtgever het rísico voor alle
directe en indirecte schade, die aan oÍ door dit product
mocht ontstaan, behoudens voor zover aan grove schuld
van de opdrachtnemer te wijten. lndien de opdrachtgever
na ingebrekestelling ín verzuim blijft met de afname van
het product zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn de

daaruit voorwlodende kosten, waaronder opslagkosten
van het product aan de opdrachtgeveÍ in rekening te
brengen.

2. Onvermínderd het ín het vorige lid en het in art. Vl lid 3
gestelde, gaat de eígandom van het product eerst op de
opdrachtgever over wanne,eÍ a} het door de opdrachtgever
aan de opdrachtnemer uit hoofde van leveringen of
daaraan gerelateerde wêÍkzaamheden verschuldigde, met
inbegrip van rente en kosten, volledig aan de
opdrachtnemer is voÍdaan.

3. De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn
tot ongehinderde toegang tot het geleverde product. De
opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle
medewerking verlenen teneinde de opdrachtnemer in de
gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen
eígendomsvoorbehoud uít te oeÍenen door terugneming
van het product met inbegÍp van de daartoe eventueel
benodigde demontage"

Art. X Facturering en betaling

1. lndien niet anders is overeengekomen, zal de betaling van
de overeengekomen prijs als volgt geschieden:

30c/o uiterliilk binnen 7 dagen na de totstandkoming van
de overeenkomst;
700,6 vó6r levering aÍs bedoeld in art. Vl lid 3.

Betaling van meerwerk geschiedt, zodra dit aan de
opdrachtgever ín rekening is gebracht.

2. Tenzij schrtltelijk anders is overeengekomen dienen alle
betalingen, zonder eníge atÍrek oÍ verrekening, onverwijld
na ontvangst van de factuur te geschieden ten kantore
van de opdrachtnemer of op een door hem aante wijzen
rekening.

3. lndien de opdrachtgever nieÍ binnen de overeengekomen
termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in
verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige
ingebrekestelling het Íecht hem vanaf de vervaldag rente
in rekening te brengen naaí een percentage van 3 punten
boven de in Nederland geldende wettelijke handelsrente,
zoals in art. 6:1 1 9a en art- 6:120 lid 2 Burgerliik Wetboek
bedoeld en tevens alle op de inning van ziin vordenng
vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
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Art. Xl Feclamering en garantie

RecÍamering terzake van gebreken dient onverwijld na
ontdekking, doch in ieder geval binnen de in leden 2,3 en

í O bedoelde garantietermijn in een schnfteliike,
gespecificeerde mededelíng van de opdrachtgever aan de
opdrachtnemer te geschieden. Bíj overschrijding van de
genoemde termíjnen vqvalÍ dke aanspraak legens de
opdrachtnemeí te-rzake van de betreÍÍende gebreken.
Rechtsvorderingen terzake dienen binnen éénjaar na de
tÍidige reclame op straffe van verval aanhangíg te worden
gemaakt.

2. Onverminderd de ín dit artikd gestelde bepeÍkingen staat
de opdrachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van het
door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het
daarvoor gebruikte enloÍ geleverde matqiaal, vooí zoveí
het betreft bíj kzuring ÍespectievelÍk overnamebeproeving
niet-waameernbare gebreken aan het geleverde product,
zulks gedurende een termijn van 12 maanden na levering
volgens artikel Vl lid 3. Voor buiten garantie alzonderliik
geleverde onderdelen, geldt een termiin van 6 maanden
na levering volgens artikel Vl lid 3.

3. Lid 2is van overeenkomstige toepassing op bij een
keurin g respectievelijk overnamebeproevin g niet-
waarneembare gebreken, die hun oorzaak uitsluitend oÍ
overwegend vinden in ondeugdelijke montage c.q,
installatie door de opdÍachtnemer. lndien montage c.q.
installatie van het product door de opdrachtnemer
plaatsvíndt gaat de in lid 2 bedoelde gaíantietermijn van
12 maanóen in op de dag dat de montage c.q. installatie
door de opdrachtnemer is voltooíd, met dien verstande
dat ín dat geval de garamietermijn in ieder geval eindigt
indien 18 maanden na levering volgens anikel Vl líd 3 ziin
verstreken,

4. Onder de in lid 2 en 3 bedoelde garantie vallende
gebreken zullen door de opdrachtnemer worden
weggenomen door reparatie of vervanging van het
gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van de
opdrachtnemer, of door toezending van een onderdeel ter
vervangíng, een en ander íeeds ter keuze van de
opdrachtnemeÍ. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele
verplichting als in de vonge zin omschreven, zoals maar
niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblÍfskosten,
kosten van expertise alsmede kosten van demontage en

montage, ziin voor rekening van de opdrachtgever. Op
eerste verzoek van de opdrachtnemer verleent de
opdrachtgever assístentie bij eventuele demontage en
montage.

5. De opdrachtgever kan na schíÍteliike toestemming van de

opdrachtnemer, op diens kosten herstel in het kader van
garantie door opdrachtgever zell oÍ een derde laten
uitvoeren, vooí zovet de kosten daarvan redelijk ziin. Yoor
de vaststelling van die redelijkheid wordt het
kostprijsniveau van de opdrachtnemer in aanmerking
genomen, De derde die herstel in het kader van garantie
kan uitvoeren wordt in overleg met de opdrachtgever door
de opdrachtnemeí aangew ezen.

Herstel volgens dit artikellid is alleen mogelijk:
- indíen de opdrachtnemer niet oÍ niet tiidíg in staat is
het gebrek in ziiln eigen bdriiÍ te herstellen, oÍ
- indien sprake is van sen wanverhouding tussen de
noodzakelíjke kosten van tÍansport van het product
het bedÍÍjÍ van de opdrachtnemer en de kosten van
herstel in dit bedríjf.

naar

6. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die
optÍeden door dan wel gehed of gedeelÍelijk het
gevolg zijn van:

a. de niet-inachtneming door opdrachtgever van bedíenings-
en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het
v oorzi en e normale gebruik;

b. gebreken die geen materiaal- enloÍ constructietouten ziin,
zoals bijvooóeeld gebreken als gevolg van normale
slijtage, in- en uitwendige vervuiling, Íoest en verfschade,
transport, bevnezing, oververhitting, overbelasting enloÍ
het laten vallen van het produa.

c. montage c.q, installatie of reparaÍie door derden,
waaronder begrepen de opdrachtgever;

d. op verzoek van de opdrachtgever toegepaste gebruikte
mateí al en í esp ectiev eLik zaken i

e, materíalen of zaken, die door de opdrachtgever aan de
opdrachtnemer ter bewerking c.q. veíwetking z1n
verstrekt;

t. materialen, zaken, werkwtjzen en constructies, welke op
uítdrukkeldke instructie van de opdrachtgever zijn
toegepast, alsmede van door oÍ namens de opdrachtgever
aangeleverde materialen en zaken;

S. ontwerpen en onderdelen die door de opdrachtgever zelÍ
ter beschikking zijn gesteld.

7 . lndien de opdrachtgeveí niet, niet behoorlijk of niêt tÍdig
voldoet aan eníge verplichting, die voor hem uit de met de
opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee
samenhangende overeenkomst voortvloeit, Ís de
opdrachtnemer met betrekking tot geen dezer
overeenkomsten tot enige gaÍantíe - hoe ook genaamd -
gehouden,

8. lndien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriÍtelijke
goedkeuring van de opdrachtnemer tot demontage,
reparatie of andere werkzaamhedsr teízake van het
product oveígaat of doet oveígaan, vervalt elke aanspraak
uit hoofde van garantie.

9. lndien de opdrachtnemer ter voldoening aan ziin
garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt,
worden de vervangen onderdelen/producten zijn
eigendom. De oorspronkelijke garantietermijn wordt bij
vervanging van een onderdeel niet verlengd.

10. -f erzake van de door de opdrachtnemer uitgevoeÍde
alzonderliike repaía1rie- of revisieopdrachten of andere

diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen
garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering
van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een
periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele

verplíchtíng van de opdrachtnemer om in geval van

ondeu gdelij kh eid de betr eÍt ende w erkaaamhed en, voor
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zover ondeugdelijk, opnieuw te verïichten. De tweede
volzin van lid 4 is in dat geval van overeenkomstige
toepassing.

1"1 . Íerzake van door de opdrachtnemeÍ uitgevoerde
inspecties, advisering en soortgelÍke verÍichtíngen wordt
geen garantie gegeven.

12. Het beweerdelijk niet-nakomen door de opdrachtnemer
van zijn gaíantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever
niet van de verplichtingen, die voor hem voortvÍoeien uit
enige met de opdrachtnerner gesloten overeenkomst.

Art. Xll Aansprakelijkheid

1. De aansprakelílkheíd van de opdrachtnemer is beperkt tot
nakoming van de in artikel Xl van deze voorwaarden
omschreven garantiev erplichtíngen.

2. Behoudens grove schuld aan de ziidevan de
opdrachtnemer en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle
aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, zoals voor
bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als
gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.

3. De opdrachtnemer is derhaÍve ook niet aansprakdijk voor:
- schending van octrooien, licenties of andere rechten

van derden als gevolg van gebruik van door of
vanwege de opdrachtgeveÍ verstrekte gegevens.

- beschadiging oí veílíes, door welke oorzaak ook,
van door de opdrachtgever ter beschikkíng gestelde
grondstoffen, halffabrikaten, modellen,
gereedschappen en andere zaken.

4. lndien de opdrachtnemer, zonder de montage ín opdracht
te hebben, wd bij de montage hulp en bijstand - van
welke aaíd ook - verleent, geschiedt dit voor risico van de
opdrachtgever.

5. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te
vrijwaren respectievelÍk schadeloos te stellen terzake van
alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade,
waarvoor de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in
deze voorwaarden in de verhoudíng met de opdrachtgever
is uitgesloten,

Art, Xlll Overmacht

Onder overmacht wordt bij toepasselilkheid van deze
Algemene Verkoop en Leveríngsvoorwaarden verstaan
elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke
omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot
stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -,
die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk
verhindert, alsmede, vooí zoveÍ daaronder niet reeds
begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, opíoer,
weíkstakíng, werkliedenuitsluiting,
transportmoeílijkheden, brand en andere emstige
storingen in het bedríjf van de opdrachtnemer of diens
leveranciers.

Art. XIV Opschorting en ontbinding

ln geval van verhíndering tot uíwoeÍing van de
oveíeenkomst ten gevolge van overmacht ís de
opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechtedijke
tussenkomst hetzij de uitvoeÍing van de overeenkomst
voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de
overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder daÍ
hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn-
Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd
en aan het einde daarvan is hij verplicht lekiezen voor
uitvoeÍing dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding
van de overeenkomst. Towel in geval van opschortíng als
van ontbínding is de opdrachtnemer gerechtigd teístond
betaling te verlangen voor hetgeen hij ter uitvoering van
de overeenkomst reeds heeft venícht.

2. lndíen de opdrachtgever níet, niet behoorlijk oÍ niet tijdíg
voldoet aan enige verplichtíng, díe voor hem uit de met de
opdrachtnemer gesloten overeenkomí of uit een daarmee
samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien
goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever
niet in staat is of zal zijn om aan ziin contractuele
verplichtingen jegens de opdÍachtnemer te voldoen,
alsmede ín geval van Íaillissement, surséance van
betaling, stillegging, liquidatie oÍ gedeeltelÍke overdracht -
aÍ dan nÍet tot zekerheid - van het bdrgÍ van de
opdrachtgever, waaronóer begrepen de overdracht van
een belangÍijk deel van zijn vorderingen, is de
opdrachtnemer gerechtigd om zondeÍ ingebrekestelling en
zonder rechteilijke tussenkomst hetzÍ de uíWoering van
elk deze overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op
te schorten hetzrj deze geheel of ten dele te ontbinden,
zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding oÍ
garantie gehouden zal zïSn en onverminderd de hem verder
toekomende rechten. Gedurende de opschorting is de
opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij
verplicht te kiezen voor uítvoering dan wel voor gehele of
gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte
overeenkomst(en),

3. lngeval van opschorting enlof ontbinding krachtens lid 2
wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar,
onder aÍtÍek van de reeds voldane termÍnen en van de
tengevolge van de opschorting c,q. ontbinding door de
opdrachtnemer bespaarde kosten,

4. De opdrachtgeveÍ is níet gerechtigd om met
terugwerkende kracht ontbinding van de oveÍeenkomst te
vorderen,

5. Onverminderd het hiervoor bepaalde is bij annulering van
de overeenkomst c.q. niet afname van de zaken door de
opdrachtgever, de opdrachtgeveí loclo van de
overeengekomen prijs onmiddellijk aan de opdrachtnemer
verschuldigd onverminderd het recht van de
opdrachtnemer - naast dezevergoeding - op volledige
schadevergoeding van de door de opdrachtnemer door de
annulering geleden schade.

1
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1. Terrzii sr geschil tot de bevoegdheid van de
kantonrechter behoort, zullen alle geschillen die naar
aanleiding van €en aanbieding, overeenkomst of nadere
overeenkomst, welke een uitvloeisel ziin van zodanige
overeenkornst, waarop deze algemene voorwaarden van
toepassing ziin, wordan voorgelegd aan de rcclrtbank in
de vestigingsplaats van de opdrachtnerner,

2. Op alle overeenkomstên, waarop deze voorwaarden
gehd of ten dele van toepassing zfin, zal ste€ds het
Nededands recht van toepassing ziin, voor zover daarvan
EchÍiftdÍk en door beide partíien ondertekend, nia is
afgeweken.

Het auteursreclrt op deze voorwaarden berust bi de VlV. Elke verveelvoudigíng of apenbaarmaking
ls verbcden, tenzrj vooraí schíiíteliike toestemrnirg rJr;or de VlV is verleend. Pa-<;ina 6 van 6
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Algemene voorwaarden van de V.l.V. (deerBr

voor preventief- en correctief onderhoud.
vtv a
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Md@bilo lrptrterys VeÍlrmdiroErcwql

Gedeponeerd bíj de kamer van koophandel Den Haag 22 april 2O/O

Art. I Agernecn

Wanneer deze voorwaarden deel uitmaken van
aanbiedíngen tot eÍr overeenkomsten inzake het
venichten van onderhoudsdiensten door de
opdrachtnerner, ziin alle bepalingen van deze
voorwaarden van kracht, vooÍ zoveí niet door beide
partijan hiervan uítdrukkelijk en schriftelijk ís afgeweken.
Een verwtizing door de opdrachtgever naar eigen inkoog,
aanbestedíngs- of andere voorwaarden wordt door de
opdrachtnemer niet aanv aard.

2. ln deze voorwaarden wordt veÍstaan onder:

a. Opdrachtnemer; een ieder, die in ziin aanbieding naar
deze v oor w aarden verwijst,

b. Odrachtgever; degene, tot wie de vorengenoemde
aanbieding ís gericht.

c. Conlraeti de schriftelilke overeenkomst tussen parlijen
met betrekking tot door de opdrachtnefier uit te voeÍen
werkaamheden en alle bijlagen, met inbegrip van
overeengekomen wijzigingen en aanvullíngen op de
genoemde documenten,

d. lnstallatie; de speciÍíeke installatie, die voorwerp is van
óe werkzaamheden volgens het contract.

e. Grove nalatigheid; een handelen oÍ nalaten dathetzii
een verzuím inhoudt om voldoende aandacht te
besteden aan eÍnstíge gevolgen die een oplettende
contractpartij normalerwijze aÍs waarschijnlijk gevolg
zou voorzien, hetzij een welbewuste veronachtzamíng
inhoudt van de gevolgen van zodanig handelen oÍ
nalaten.

f. Schrifteliik; door een door partijen getekend document
of per briel, tax, elektronische post en op zodanige
andere wiize ds door partijen is overeengekomen.

g. Sliitende onderdeleni die onderdelen van de installatie
díe in het kader van het preventief onderhoud zullen
worden vervangen. Het contract zal de slijtende
onderdelen aanduiden, aÍsmede het voor vervanging
geldende tijdverloop.

h. PreventieÍ onderhoud {onderhoud- en revisie
werkzaamhedenli zal worden uítgevoerd op de
tijdstippen dan wel met de regelmaat, zoals in het
contract genoemd. T enz{ anders overeengekomen,
behelst het preventieÍ onderhoud:
-het controleren van de gesteldheid van de installatie;
-het testen op Íunctionaliteit;
-aanpassingen;
-het verschaflen van íesenre onderdelen
-het vervangen van slijtende onderdelen;

-het schoonmaken en, voor zover nodig, smeren.

Defecte onderdelen:
Die onderdelen van de ínstallatie die in het kader van
het correctief onderhoud díenen te worden vervangen
om de installatie te doen functioneren.

Correctief onderhoud (onderhoud- en reparatíe
werkzaamheden); wordt uitgevoerd om functionele
gebreken in de ínstallatie weg te nemen. Dit zal zo
spoedig mogelijk, dan wd binnen de in het contract
overeengekomentiid, ter hand worden genomen. Tenzij
anders overeengekomen, behelst het correctieÍ
onderhoud:
-het achÍerhalen van de oorzaak van de storing;
-het wegnemen van het gebrek;
-het verschaffen van reserve onderdelen
-het vervangen van defecte onderdeleni
-het testen op Íunctíonaliteit.

Art. ll Aanbieding

1 , Elke van de opdrachtnemeí uítgegane aanbiedíng is
vrijblijvend.

2. Elke aanbíeding is gebaseerd op uiwoering van de
overeenkomst door de opdrachtnemer onder normale
omstandigheden en gedurende normale werkuren.

Art. lll Overcenkomst

1. lndien de opdrachtgever zelÍ de mate van dê te
venichten diensten en welke onderdelen vernieuwd
moeten worden bepaalt en zulks naar de mening van de
opdrachtnemer onvoldoende waarborg biedt ten aanzien
van het resultaat van de te veríchten werkzaamheóen,
kan deze het onderboud alsnog weigeren, zonder dat hij
tot enige schadevergoeding gehouden zal zitjn en
onverminderd de hem verder toekomende rechten.

2. De opdrachtnemer maakt, tenzij anders
overeengekomen, een schriÍtelijk rapport met opgave
van zijn bevindingen en de genomen maatregelen. Voor
elke keer dat hii onderhoudswerkzaamheden heeít
verricht verschaÍt de opdrachtnemer aan de
opdrachtgever een exempÍaar van het rapport.

3. Tenzii anders overeengekomen, gebruiken de
opdrachtnemer en de opdrachtgever bij het onderhoud
en de dagelijkse zoíg aan de ínstallatíe slechts originele
onderdelen of onderdelen van gelilke kwaliteit.

4. De opdrachtgever is verantwooÍdelijk voor de
noodzakelijke dagelijkse zoíg voor de installatie. lndien
het contract hierin voorziet, houdt híj een logboek bij
van de wijze van Íunctioneren en de zorg aan de
installatie.
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5. Behoudens de toepassing van artikel Vl lid 3 , zal de
opdÍachtgever nietzonder toestemming van de
opdíachtnemer zelt onderhoud uitvoeÍen of dooÍ derden
laten uitvoeren dat volgens het contract door de
opdrachtnemeÍ uítgevoerd zal worden. lndien de
opdÍachtgeveÍ dít toch doet, zal óe
veÍantwooídelijkheid van de opdrachtnemeÍ voor reeds
uítgevoerd onderhoud vervallen.

6, De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer zo spoedig
mogelijk schriftelíjk op de hoogte van veranderingen
aan de lnstallatie, ín het Íunctíoneren van de installatie
of van enig andere maatregel van de opdrachtgever díe
van invloed kan zlin op de verplichtingen van de
opdrachtnemer volgens het contract. lndien zodanige
veranderíngen of maatregelen van substantiêle invloed
ztin op de verplichtingen van de opdrachtnemer en
partiien er niet in slagen het contÍact met het oog
daarop te wijzigen, kan de opdrachtnemer het contract
schriftelijk beéindígen, zulks met onmíddellijke ingang.
Bij zodanige beëindiging kan de opdrachtnemer voorts
aanspraak maken op schadevergoeding volgens artikel
xil.

7. Tenzij anders overeengekomen, is de looptijd van het
contract een iaar. Deze looptijd wordt steeds met een
jaar slilzwiigend verlengd, tenzii het contract tenminste
2 maanden voor afloop van de lopende
contractsperio de schriíÍelijk wordt opgezegd.

Behalve indien het overeengekomen taíieÍ vooí
preventiet onderhoud géínóexeerd is, kan de
opdrachtnemer een verhogíng daarvan víagen, mits hij
de opdrachtgever minstens 2 maanden voor afloop van
de lopende contractspeÍiode schriÍtelijk op de hoogte
stelt van het verlangde tarieÍ voor de komende
contractsperiode.

8. Partíjen mogen het contíact niet aan een deíde partii
overdragen. De opdrachtnemer kan echter, nadat hij de
opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte heeft
gesteld, het onderhoud aan een derde opdragen. De
opdrachtgever zal van de identiteit van de
onderaannemer op de hoogte worden gebracht.
Zodanige uitbesteding heeÍt geen enkele invloed op de
contÍactuele verplichtingen van de opdrachtnemer,

tut.lV ffls

1, Tenzii anders overeengekomen dekt het taíieÍ voor
preventief onderhoud alle door de opdrachtnemer uit te
voeren werkzaamheden, alsmede :

-kosten voor expertíse,
-arbeidstíjd,
-reis, verblijÍ, en tÍansportkosten,
-kosten van onderaannemers c,q. onderleveranciers,
-kosten voor gebruikte onderdelen en vervanging van
slijtende onderdelen.
-kosten voor hulpmateriaal waaronder schoonmaak- en
smeermiddelen, bíandstol, etc.,
-eventuele bijkomende kosten voor testen op
lunctionaliteit.

2. lndien personeel van de opdrachtnemer buíten de
normale werktijden moet weÍken of moet wachten als
gevolg van omstandigheden waarvoor de
opdrachtgeveÍ veÍantwooÍdeldk is, worden de
desbetreffende kosten afzonderlijk in rekening gebracht
tegen de bÍ de opdrachtnemer geldende tarieven,

3. Tenzii anders overeengekomen, wordt eoítectiel
onderhoud door de opdrachtnemer uitgevoerd op basis
van nacalculatie. De Íactuur van de opdrachtnemer
voor het correctieÍ onderhoud bevat de volgende
speciÍícatie:
-kosten voor expertise,
-arbeidstijd,
-reis, vublijÍ, en transportkosten,
-kosten van onderaannemers c.q, onderleve r ancier s,
-kosten voor gebruikte onderdelen en reserveonderdelen,
-kosten voor hulpmateriaal waaronder schoonmaak- en
smeermiddelen, brandstof , etc.,
-eventuele bijkomende kosten vooÍ beproeving.
-wachttiid en oveívren, die veroorzaakt ziin door de
opdrachtgever.

De Íacturering voor elk onderdeel zal in
overeenstemmng zqn met de br1 de opdrachtnemer
geldende tarieven en prijslijsten. De gespeciÍiceerde
bedragen ziin exclusiet omzetbelastingen oÍ hefÍingen
en ov enge overheidslasten,

4. ]ndien na de datum van totstandkoming van de
overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren een
verhogíng ondergaan - ook al geschiedt dit ingevolge
voorzienbare omstandigheden - is de opdrachtnemer
gerechtigd de ovaeengekomen príjzen en tarieven
dienovereenkomstig te verhogen,

5. Bíj correctief onderhoud geeft de opdrachtnemer op
verzoek van de opdrachtgever, nadat hij de Íout heeft
opgespoord maar nog voordat hij met enig ander werk
is begonnen, een prijsindicatie. De indicatie is niet
bíndend, maar de opdrachtnemeí inÍoímeerl óe
opdrachtgever zodra duidelíjk wordt dat de uiteindelijke
prijs meer dan lOVo hoger zal liggen dan de indicatie.
lndien de opdrachtgever, na ontvangst van de indicatie
of van de laatstgenoemdeintormatie, besluit dat het
onderhoud niet moet worden uitgevoerd, zal hij
desondanks de opdrachtnemer vooÍ het reeds door
deze verrichte werk betalen.

Art. V Technische informatie, documentatie e.d.

1. De opdrachtgever stelt alle bij hem aanwezige
technische documentatie ízoals actuele tekeningen.
beschrijvingen , graíieken en ínstructíe$) beschikbaar,
die nodig zijn voor de uitvoeíng van het
overeengekomen onderhoud. De opdrachtgever stelt
voorts het in artikel lll lid 4 genoemde logboek
beschikbaar. De opdrachtnemer mag deze
documentatie uitsluitend voor de uítvoeÍíng van het
contract gebruiken.
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Art. Vl Levatiid I Vatraging.

1. Tenzii in het contract vaste tÍdstippen zi\n genoemd
vooÍ het preventieÍ ondeÍhoud, stelt de opdrachtnemer
de opdrachtgeveí tenminste een week van tevoÍen op
de hoogte van het tijdstip waarop het prevent3el
onderhoud zal worden uitgevoerd.

2. De opdrachtgever stelt de opdÍachtnemer onmiddellijk
op de hoogte indien híj het onderhoud niet op het
afgesproken dan weÍ aangekondigde tídstip kan laten
plaatsvínden. Ongeacht de oorzaak van zodanige
vertraging vergoedt de opdrachtgever alle extra kosten
van de opdrachtnemer als gevolg van dit uitstel,

3. lndien de opdrachtnemer het onderhoud niet op het
afgesproken oÍ aangekondigde tíjdstip uitvoert en
zodanige venraging niet te wijten is aan de
opdrachtgever geldt het volgende:

Btlvertraagó píeventieí onderhoud stelt de
opdrachtgeveÍ een laatste teÍmiin waarbinnen de
opdrachtnemer het onderhoud moet hebben uítgevoerd,
lndien de opdrachtnemer hier niet in slaagt, kan de
opdrachtgever na schriÍtelijke toestemming van de
opdrachtnemer het onderhoud zelí laten uitvoeren. De
derde die het onderhoud kan uitvoeren wordt in overleg
met de opdrachtgever door de opdrachtnemer
aangewezen.

Biivertraagd correctieÍ ondeÍhoud kan de
opdrachtgever, na de opdrachtnemer daawan
schriftelijk in kennis te hebben gesteÍd, het onderhoud
zetÍ laten uitvoeren. De derde die het onderhoud kan
uitvoeren woÍdt ín overleg met de opdrachtgever door de
opdrachtnemer aangew ezen,

Tenzij de vertraging een gevolg is van overmachÍ, zoals
omschreven in artikel Xl, vergoedt de opdrachtnemer
aan de opdrachtgever alle extra kosten van de
opdrachtgever voor dít onderhoud, voorzove( redelijk.
Voor de vaststelling van die redelijkheid wordt het
kostprijsníveau van de opdrachtnemer in aanmerking
genomen, Ongeacht de oorzaak van de vertraging,
betaalt de opdrachtnemer het bedrag dat hij reeds voor
het desbetreffende onderhoud heeÍt ontvangen terug.

Behoudens de toepassíng van het onderhavige aítikel,
heeft de opdrachtgever geen aanspraak op enige
schadevergoeding ín verband met vertraging aan de
ziide van de opdrachtnemer.

Art. Vll Uitvoering dieneten & arbeideomstandighcden.

1. lndien de diensten worden uitgevoerd in de werkplaats
van de opdrachtnemer, zijn naast alle daarmee gemoeide
kosten alle transport- en overige kosten gemaakt buiten
het terrein van de opdrachtnemer en alle risico's met
betrekking tot het tÍansport voor rekening van de
opdrachtgever.

2. lndien de diensten worden uitgevoerd op de plaats waar
het object zieh bevindt, dient de opdrachtgever:

a. Ervoor zoíg te dragen dat de opdrachtnemer toegang
tot de lnstallalieheeÍt op het voor onderhoud
afgesproken oÍ aangekondigde t'ljdstip. 'Íenzii anders
overeengekomen, vinden de
onderhoudswerkzaamheden plaats tÍdens de
voor de opdrachtnemer normale werktiiden;

b. Ervoor zoígte dragen dat de werkzaamheden kunnen
geschíeden ln een ruimte die voldoende tegen de
ínvloeden van het weer is beschermd, die schoon is en
waar voldoende licht en zo nodig waleí, etc. aanwezig
tsi deze ruiÍnte moet afsluitbaar ziin;

c. Ervoor zoíg te dragen dat monteurs, verdere
werkkrachten van de opdrachtnemer of diens
onderaannemers, direst na aankomst ter plaatse met de
werkzaamheden kunnen beginnen en deze ongestoord
kunnen uiwoeren;

d, AlÍe kosten voor ziin rckening te nemen, welke ontstaan,
indíen werknemers van de opdrachtnemer of díens
onderaannemer niet direct na aankomst met de
werkzaamheden kunnen aanvangen of buiten hun schuld
gedwongen worden deze te onderbreken, dan wel buiten
normale werktijd hun werkzaamheden moeten
voortzetten;

e. Alle hulp te verlenen, die redeliikerwfize verlangd kan
worden en elektrische energie, brandstof, wateí, etc.ter
beschikkíng te stellen, alsmede stellingen, heÍ-, hijs- en
transportwerktuigen;

f. Op eerste verzoek van de opdrachtnemer, kosteloos
hulpkrachten ter beschikking te stellen;

g. Alle kosten te dragen voor werkzaamheden als het
demonteren van pijpleidingen, uítlaatleidingen, trappen,
bordessen, etc. noodzakelijk voor her goed uítvoeren van
de werkzaamheden en het weer monteren en aanbrengen
daarvan na de reparatiei

h. Alle noodzakelijke veiligheids- en vooÍzorgsmaatregelen
te nemen en te handhaven, alsmede die maatregelen te
nemen en te handhaven teneínde in het kader van de
overeengekomen werkzaamheden aan de toepasseÍíjke
overheidsvoorschriÍten te voldoen;

i. Ervoor zoÍgte dragen dat het personeel van de
opdrachtnemer op de hoogte wordt gebracht van alle
veiligheidsvoorschriÍten, die gelden op de plaats waar
het onderhoud wordt uitgevoerdi

i. Zich ten genoegen van opdrachÍnemer te verzekeren - en
deze verzekeringíenl minimaal te laten- voortduren
gedurende de duur van de te verrichten werkzaamheden
tegen iedere voÍm van schade als gevolg van ongeval,
brand en diefstal, veroorzaakt tijdens de voorbereiding
van oí gedurende de uitvoering van de werkzaamheden;

k. De opdrachtnemer inÍormeert de opdrachtgever
omtrent alle specifieke risico's díe het onderhoudswerk
met zich kan brengen.
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3. lndien de opdrachtnemer door een door de opdrachtgever

te kort gestelde tijd voor het venichten van de dieníen,
oÍ door andere niet aan de opdrachtnerner te wijten

redenen wordt gedwongen aóeidskrachten van de ziide

van de opdrachtgever te aanvaarden, dan kan hij de

verantwoordelf?,heid voor het resultaat van de venichte

diensten aÍwijzen.

4, Kosten, ontstaan als gevolg van het niet-nakomen door
de opdrachtgever van de ín dit artikel vermelde
voorwaardst, ziin voor diens rekening.

Art. Vlll Facturering en bctaling.

1. lndien niet anders overeengekomen geschíedt de
betaling volgens Íactuuí bínnen '14 dagen na
factuurdatum.

2. Betaling vooÍ het preventiet onderhoud díent te
geschieden voor de aanvang van elke contractsperiode,
rênzlJ andêrs ls overeengekomen.

3. lndien de opdrachtgever niet binnen de overegngekomen
termijnen baaalt, wordt hij geacht van rechtswege in
verzuim te ziin en heeft de opdrachtnemer zonder enige
ingebrekestellíng het recht hem vanai de vervaldag rente
Ín rekening te brengen naaí een percentage van 3 punten
boven de in Nederland geldende wettelijke handelsrente,
zoals in aft. 6,119a en aít. 6i12O lid 2 Burgerlijk
Wetboek bedoeld, en tevens alle op de inning van zijn
vordering vallende gerechtelijke en buítengerechtelijke
kosten. De opdrachtnemer kan voorts, nadat hd de
opdrachtgever hiervan op de hoogte heeÍt gesteld, de
uitvoering van het contÍact opschorten totdat hlj
betaling heeft ontvangen onverminderd zln overige
wetteÍijke rechten. De opdrachtgever vergoedt voorts
aan de opdrachtnemer alle extra kosten, die deze maet
maken bij voortzetting van het onderhoud

Art. lX Beclamering en gaÍantie,

1. De opdrachtnemer aanvaardt de verantwoordelijkheid
voor de goede werking van de uitgevoerde
onderhoudswerkzaamheden slechts indien:

a- het onderhoud met alle daarbij naar het oordeel van de
opdrachtnemer noodzakelijk geachte werkzaamheden,
vernieuwingen, aanpassingen en leveranties is
uitgevoerd;

b. de opdrachtnemer de wijze van uítvoeríng der
werkzaamheden, de leiding daaóij en het aantal in te
zetten monteurs en hulpkrachten bepaalt;

c. de opdrachÍgever zich onthoudt van iedere votrn van
ingrijpen ín de aard enloÍ de uitvoering van de
werkaamheden.

2. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor de uitgevoerde
onderhoudswerkzaamheden gedurende een peíiodê van
zes maanden na uitvoeríng van de desbetreÍÍende
werkzaamheden. Aansprakelijkheíd voor door hem op

grond van het contÍact geleverde onderdelen geldt
slechts voor gebreken die optreden binnen zes
maanden na de inboÍJw van de desbetreffende
onderdelen of - índien de opdrachtnemer het onderdeel
níet heeÍt ingebouwd - 6 maanden na levering aan de
opdrachtgever.

3. De opdrachÍgever zal de opdraehtnemer onverwilld
schriftdijk kennis geven van elk gebrek, dat optreedt in
het uítgevoerde werk of in de door de opdrachtnemer
geleverde onderdelen. lndíen de opdrachtgever in dit
opzicht tekort schiet, verlíest hil ziin aanspraken in
verband met het gebrek.

4. De in lid 2 genoemde garanlie behdst de enkele
verplichting van de opdrachtnemer om in geval van
ondeugdelijkheid de betreÍf qtóe werV.zaamheden,
vooízoveí ondeugdelijk, opnieuw te venichten. Gebreken
in onderdelen zullen worden weggenomen door reparatie
of vervanging van het defecte onderdeel, al dan niet in
het bedrtiÍ van de opdrachtnemer, ol door toezending
van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds
ter keuze van de opdrachtnemer, Alle kosten, die uitgaan
boven de enkele verplichting als in de vorige zinnen
omschreven, zoals maar nia beperkt tot transportkosten,
reis- en veólijÍskosten, kosten voor expertise alsmede
kosten van demontage en montage, ziln voor rekening
van de opdrachtgever. Op eerste verzoek van de
opdrachtnemer verleenÍ de opdrachtgever assistentíe bij
eventuele demontage en monta ge w erkzaamheden.

5, De aanspraken op garantie vervallen in geval van:
- onoordeelkundig gebruik van de installatie oÍ een deel

van de installatie;
- niet-ínachtnemíng door opdrachtgeveí van bedienings -en

onderhoudsvoorschriften en oveÍige instructies enlof
aanwiizingen van de opdrachtnemer;

- herstel van gebreken door derden ol opdrachtgeverl
- normale slijtage.

6. De garantietermiin als gesteld in lid 2, wordt na het
verhelpen van de gebreken niet verlengd.

7. Op door de opdrachtnemer geleverde, doch niet door
hem gemonteerde onderdelen wordt bij gebleken Íoutieve
montage geen garantie gegeven.

Art. X Aansprakelijkheid.

'l . Onvermínderd het bepaalde in artikel Vl lid 3 is de
aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot
nakoming van de in artikel lX omschreven
garantieverplichtin gen.

2" Behoudens grove schuld aan de zijde van de
opdrachtnemer en behoudens het bepaalde ín lid 1 is aÍle

aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, zoals voor
bedrijÍsschade, andereindirecte schade en schade als
gevolg van aansprakelijkheíd jegens derden, uítgesloten.
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3. De opdrachtgwer is gehouden de opdÍachtnemeÍ te
vdiwaren respectaevdiik schadeloos te stdÍen 1eí zake
van alle aanspÍaken van deÍden tot vergoeding van
schade, waaryoor de aansprakelíkheid van de
opdrachtneÍner in deze voorwaarden in de verhouding
met de opdrachtgever is uhgesloten.

Art. Xl Ovsrnaclrt

í. Onder overmacht wordt bij toepasselijkheid van deze
Algernene Voorwaarden verstaan elke van de wil van de
opdrachtnerner onaÍhankelijke omstandigheíd - ook al
was deze ten tijde van het tot stand komen van de
overeenkomst reeds te voorzien -, die nakomíng van de
overeenkomst blijvend oÍ tijddilk vqhindert, alsmede,
voor zoveÍ daaronder niet reeds begrepen, oorlog,
oorlogsgevaar, burgerooíog, opíoeÍ, werkstakíng,
werkliedenuitsluitíng, tÍansponmoeilijkheden, brand en
andere emstige storingen in het bedrijÍ van de
opdrachtnerner oÍ diens leveranciers.

Art. Xll Opschorting en ontbinding

í. ln geval van verhinderíng tot uitvoering van de
overeenkomst ten gevolge van overmacht ís de
opd rachtn erne r ger echti gd om zonder í echterliike
tussenkomst hetzii de uítvoering van de overeenkomst
vooÍ ten hoogste 6 maanden op te schorten hazrj de
overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder
dat hÍ tot enige schadevergoeding gehouden zal zlin.
Gedurende de opschoÍing is de opdrachtnemer bevoegd
en aan het einde daarvan is hÍj verplicht te kiezen voor
uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelÍke
ontbinding van de overeenkomst. Zowel in geval van
opschorting als van ontbínding is de opdrachtnemer

- gerechtigd terstond betaling te verlangen voor hetgeen
hii ter vitvoering van de overeenkomst Íeeds he€rft
venícht.

2. lndien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk oí niet tídig
voldoet aan enige verplichtíng, die voor hem uit de met
de opdrachtnemer gesloten overeenkomst oÍ uit een
daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeít, dan
wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de
opdrachtgever niet in staat is oÍ zal zijn om aan zijn
contractuele verplíchtingen legens de opdrachtnemer te
voldoen, aÍsmede in geval van faillissement, surseance
van betaling, stillegging, liquidatie oÍ gedeelteliike
overdracht - al dan niet tot zeketll'eid - van het bedrijf
van de opdrachtgever, waaronder begrepen de
overdracht van een belangríjk deel van zijn vorderingen,
is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder
ingebrekestelÍing en zonder íechteÍlijke tussenkomst
hetzij de uitvoering van elk deze overeenkomsten voor
ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzíj deze geheel
of ten deÍe te ontbínden, zulks zonder dat hij tot enige
schadevergoeding oÍ garantie gehouden zal zijn en
onverminderd de hem verder toekomende rechten.
Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd
en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor
uitvoering dan wd voor gehele of gedeeltelijke
ontbínding van de opgeschorte overeenkomst{enl,

3. Íngeval van opschortíng el'tloÍ ontbindíng krachtens lid 2
wordt de overeengekomen prijs onmidddlijk opeísbaar,
ondq aÍtrek van de reeds voldane termijnen en van de
tengevolge van de opschoÍíng c.g. ontbinding door de
opdrachtnemer bespaarde kosten.

4- De opdrachtgever is niet gerechtigd om met
terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst
te vorderen.

5. Onverminderd het voormelde, is bij annulering van de
overeenkomst door de opdrachtgever, de opdrachtgever
1O% van de overeengekomen contractprijs onmiddellijk
aan de opdrachtnemer verschuldigd onverminderd het
recht van de opdraótnemer - naast deze vergoedíng -
op voÍÍedige schadevergoeding van de door de
opdrachtnemer door de annuíeÍing geleden schade..

Art, Xlll Geschill€fl en toepasselijk recht

'l . Íenziil een geschil tot de bevoegdheid van de
kantonrechter behoort, zullen alle geschillen die naar
aanleiding van een aanbieding, overeenkomst oÍ nadere
overeenkomst, welke een uitvloeisel zijn van zodanige
overeenkomst, waaÍop deze algemene voorwaarden van
toepassing ziin, woíden voorgelegd aan de
arrondíssementsrechtbank ín de vestígingsplaats van de
opdrachtnemer.

2. Op alle overeenkomsten, waaíop deze voorwaarden
geheel of ten dele van toepassing zijn, zal steeds het
Nederlands rocht van toepassing ziin, voor zoveí daaívan
schriÍtelijk en door beide partijen ondertekend, niet is
afgeweken.
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