Algemene voorwaarden RVE Stalinrichting Montage & Verhuur
Artikel 1 Definities en toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
overeenkomsten, voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen die direct of indirect verband houden met de werkzaamheden die
voortvloeien uit de overeenkomst.
2. RVE Stalinrichting Montage & Verhuur zal verder in deze algemene voorwaarden
worden aangeduid als ‘opdrachtnemer’.
3. De wederpartij van RVE Stalinrichting Montage & Verhuur zal verder in deze algemene
voorwaarden worden aangeduid als ‘opdrachtgever’.
4. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen, tenzij de opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft geaccepteerd.
5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene
voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
6. Bij strijdigheid tussen onderhavige voorwaarden en eventuele voorwaarden van de
opdrachtgever, zullen de voorwaarden van de opdrachtnemer te alle tijde prevaleren.

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Naam bedrijf: RVE Stalinrichting Montage & Verhuur
Adres: Zwaluwstraat 5
Postcode en plaats: 3772 AS, Barneveld
Telefoonnummer: 06- 55 21 23 52
E-mail: info@rvestalinrichting.nl
Website: www.rvestalinrichting.nl
KvK nummer: 65851161

Artikel 3 Aanbiedingen
1. De door de opdrachtnemer gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn geldig
gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
2. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop de
opdrachtnemer zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van de aanbiedingen, dan is de
opdrachtnemer bevoegd deze wijzigingen te verdisconteren in de uitvoering van de
overeenkomst, dan wel prijzen aan te passen.
3. Alle prijzen zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere uit de
voortvloeiende overeenkomst bijkomende kosten zoals transportkosten.

Artikel 4 De overeenkomst
1. De overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten nadat de opdrachtnemer de aanvaarding
van de opdrachtgever schriftelijk aan hem heeft bevestigd.
2. De opdrachtnemer is slechts gebonden aan de aanbieding(en) indien de aanvaarding
hiervan door de opdrachtnemer schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

3. Indien niet binnen vijf werkdagen de juistheid van de schriftelijke bevestiging wordt
ontkend, is de opdrachtgever gebonden aan hetgeen door de opdrachtnemer is bevestigd.
De opdrachtnemer is niet gebonden indien geen of geen toereikende (kredietwaardigheidlimiet) wordt verkregen.
4. Indien de overeenkomst met meerdere (natuurlijke of rechts-) personen is aangegaan, is
ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de
overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien de opdrachtgever de overeenkomst wilt wijzigen, dient hij de gewenste
wijzigingen, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zo spoedig mogelijk schriftelijk
ter kennis van de opdrachtnemer te brengen. De opdrachtnemer is op geen enkele wijze
aansprakelijk indien het niet meer mogelijk is om de betreffende wijziging door te voeren
c.q. op te nemen in de uitvoering van de werkzaamheden. Extra kosten verbonden aan
voornoemde wijzigingen komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
1. Indien het voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, is de
opdrachtnemer bevoegd derden in te schakelen voor het uitvoeren van bepaalde
werkzaamheden.
2. De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed
opdrachtnemer in acht nemen.
3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan de
opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten tot de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 7 Annuleren van de overeenkomst
1. Indien de opdrachtgever de reeds gesloten overeenkomst wenst te annuleren, dient deze
annulering te geschieden met de schriftelijke instemming van de opdrachtnemer. De
opdrachtgever is in dit geval gehouden een vergoeding van 50% van de overeengekomen
prijs te betalen als zijnde schadeloosstelling.
2. Indien goederen al geleverd zijn, mogen de geleverde goederen door de opdrachtgever
teruggezonden worden na een schriftelijke akkoordverklaring van de opdrachtnemer. De
kosten voor het terugzenden van de geleverde goederen komen voor rekening van de
opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Indien de opdrachtgever weigert over te gaan tot afname van de bij de opdrachtnemer
bestelde goederen, is hij niettemin gehouden tot vergoeding aan de opdrachtnemer van
het volledige bedrag van betreffende goederen.
4. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van derden ten gevolge van annulering van
de overeenkomst dan wel weigering tot afname van de bestelde goederen.
5. Onverminderd hetgeen in de voorgaande leden is bepaald, behoudt de opdrachtnemer
zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst te vorderen alsmede
volledige vergoeding van de schade te eisen.

Artikel 8 Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de opdrachtnemer zijn werkzaamheden
ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten.
2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over:
- de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals
vergunningen, ontheffingen en beschikkingen);
- een leeg en schoon gebouw, terrein of ruimte waarin of waarop de werkzaamheden
moeten worden verricht (de stalinrichting moet worden geleverd c.q. gemonteerd);
- voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en afvoer van bouwstoffen,
hulpmiddelen, materialen en werktuigen;
- aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en
andere voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde energie;
- tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen in het gebouw, het terrein
of de ruimte waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd.
3. De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot
het moment dat de opdrachtgever aan de in de voorgaande leden genoemde
verplichtingen heeft voldaan. de opdrachtnemer kan er echter ook voor kiezen de
overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden, zonder dat daarvoor een
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig is. De opdrachtgever is alsdan, naast
de verplichting tot betaling van de volledige aanneemsom, voorts gehouden om alle
schade, direct dan wel indirect, waaronder uitdrukkelijk begrepen gevolgschade, welke de
opdrachtnemer heeft geleden, lijdt en nog zal lijden, aan de opdrachtnemer te vergoeden.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat het te keuren en/of te repareren object in
gereinigde staat aan de opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld, zodanig dat de uit
de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden kunnen worden verricht.
5. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem voorgeschreven
orders en aanwijzingen. Ook is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor hulpmiddelen
en bouwstoffen die door hem voor de uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking
zijn gesteld of zijn voorgeschreven. De schade die voortvloeit uit de ongeschiktheid van
deze middelen komt voor rekening van de opdrachtgever.
6. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal,
verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van de
opdrachtnemer die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.
7. De kosten van de voor de uitvoering van een overeenkomst benodigde elektriciteit, gas
en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.
8. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele
ondeugdelijkheid van vloeren en/of muren waarop/ waartegen de goederen gemonteerd
dienen te worden.

Artikel 9 Verplichtingen van de opdrachtnemer
1. De opdrachtnemer is verplicht het overeengekomen werk goed en deugdelijk en naar de
bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De opdrachtnemer dient het werk zodanig
uit te voeren dat door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen
zoveel mogelijk worden opgevolgd en dat de overeengekomen termijn waarbinnen de
werkzaamheden gerealiseerd moeten zijn, zoveel mogelijk in acht wordt genomen.
2. De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk
van belang zijn de wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor
zover deze op de dag van de aanbieding gelden. De aan de naleving van deze

voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor rekening van de
opdrachtnemer.
3. De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door
of namens de opdrachtgever voorgeschreven orders en aanwijzingen, alsmede op
gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven
hulpmiddelen of bouwstoffen. Deze bepaling geldt slechts indien de opdrachtnemer de
bedoelde onvolkomenheden of gebreken kende of deze redelijkerwijs behoorde te
kennen.
4. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot
vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht
en te wijten is aan grove nalatigheid of opzet aan de zijde van de opdrachtnemer, zijn
personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

Artikel 10 Prijs
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Alle prijzen zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en ander
bijkomende kosten die voortvloeien uit de overeenkomst.
Als er zich na de datum waarop de overeenkomst is gesloten prijsverhogingen voordoen
en de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtnemer nog niet is voltooid, dan
mag de opdrachtnemer een stijging in de prijsbepalende factoren doorbereken aan de
opdrachtgever.
Indien tussen de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en het moment
van aflevering c.q. uitvoering van de werkzaamheden een nieuwe prijslijst wordt
uitgegeven door ofwel de opdrachtnemer ofwel de leverancier van de opdrachtnemer,
dan is de opdrachtnemer gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de opdrachtgever in
rekening te brengen.
Als de opdrachtgever een consument is, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in
de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, en de in lid 1 en lid 2 bedoelde prijsverhogingen
zich voordoen binnen 3 maanden na de datum waarop de overeenkomst gesloten is, dan
heeft de opdrachtgever het recht om binnen 15 werkdagen na ontvangst van het bericht
van de prijswijziging de overeenkomst te ontbinden zonder overigens schadevergoeding
te kunnen eisen of zich op enigerlei opschortingsrecht of verrekening te kunnen
beroepen jegens de opdrachtnemer.
Als de opdrachtgever een consument is, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in
de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, en de in lid 1 en 2 genoemde prijsverhogingen
zich vooroden na drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, is de
opdrachtnemer gerechtigd de prijsverhoging door te berekenen. De opdrachtgever is in
dat geval gebonden aan de gewijzigde prijs.
Betaling van de prijsverhoging zoals bedoeld in de voorafgaande leden vindt plaats
tegelijk met betaling van de hoofdsom of de laatste termijn.

Artikel 11 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door de
opdrachtnemer aangewezen bankrekening, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
2. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
- een betalingstermijn is overschreden;
- beslag op zaken of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd;

-

3.

4.
5.
6.

7.

de opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt of een beroep
doet op de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen;
- de opdrachtgever (natuurlijke persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt;
- de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd.
Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn,
is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente aan de opdrachtnemer verschuldigd vanaf
de vervaldatum van de factuur. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand
gezien als een volle maand.
Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn
is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten
die hij ter voldoening van de vordering moet maken voor rekening van de opdrachtgever
Indien de opdrachtgever niet voldoet aan enige betalingsverplichting heeft de
opdrachtnemer al zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst alsmede uit
hoofde van andere soortgelijke verbintenissen jegens de opdrachtgever op te schorten.
Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle
verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst
openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een
latere factuur.
Indien de opdrachtgever, uit welken hoofde ook, een of meer tegenvorderingen op de
opdrachtnemer heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de opdrachtgever af van het recht op
verrekening met betrekking tot deze vorderingen. Deze bepaling is niet van toepassing
ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf.

Artikel 12 Leveringstijden, levering en risico
1. De opgegeven leveringstijden zijn slechts indicatief en kunnen niet als een fatale termijn
gezien worden.
2. Indien de opdrachtnemer de levertijd overschrijdt, leidt dit slechts tot verzuim. De
opdrachtgever dient de opdrachtnemer in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn
gunnen om het werk alsnog op te leveren.
3. Indien de uitvoering van een overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever moet
worden bespoedigd, dan is de opdrachtnemer gerechtigd overwerk dan wel eventuele
andere extra gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
4. Bij franco leveringen reizen de goederen voor rekening en risico van de opdrachtnemer.
In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening van de opdrachtgever.
5. Bij iedere levering heeft de opdrachtnemer de keuze van het vervoermiddel, tenzij
partijen anders zijn overeengekomen.
6. Vanaf het moment van levering is de opdrachtgever aansprakelijk voor diefstal,
verduistering, vermissing en beschadiging van de goederen. Alle eventuele gevolgen van
een door de opdrachtgever opgegeven onjuiste plaats van bestemming komen voor
rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid ter zake. Extra kosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening
van de opdrachtgever.
7. Indien partijen zijn overeengekomen dat de goederen niet door of namens de
opdrachtnemer zullen worden geleverd, is het risico van niet goede aankomst zowel
kwantitatief als kwalitatief, niet tijdige aankomst en geen aankomst alsmede het risico van,
en tijdens de aanvoer geheel voor rekening van de opdrachtgever.
8. Bij franco leveringen os de opdrachtnemer verplicht de goederen te vervoeren tot waar
het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein respectievelijk het vaartuig

een behoorlijk bevaarbaar water kan komen. De opdrachtgever is verplicht de goederen
aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft de opdrachtgever in gebreke, dan
komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.
9. Het staat de opdrachtnemer vrij om leveringen en uitvoeringen van opdrachten in
gedeelten te laten geschieden. Elke levering c.q. fase van uitvoering wordt alsdan als een
afzonderlijke transactie beschouwd.

Artikel 13 Oplevering
1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
- de opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
- het werk door de opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt de opdrachtgever een
deel van het werk in gebruik dan wordt het gedeelte als opgeleverd beschouwd;
- de opdrachtnemer schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is
voltooid eb de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk
kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
- de opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of
ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of na geleverd
en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
2. Keurt de opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van
redenen schriftelijk kenbaar te maken aan de opdrachtnemer.
3. Keurt de opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij de opdrachtnemer in de
gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren.

Artikel 14 Reclames
1. Zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na feitelijke oplevering van het werk schriftelijk
aan de opdrachtnemer gemeld te worden.
2. Overige gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld binnen 10 dagen nadat deze zijn
ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt.
3. Het recht van reclame verjaart na verloop van één jaar na beëindiging van de
werkzaamheden of oplevering van het werk
4. Na het verstrijken van deze termijnen vervalt het recht zich op het gebrek te mogen
beroepen.
5. Het indienen van reclames schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet
op.
6. De opdrachtgever heeft geen recht op reclame, wanneer de door hem gekochte goederen
welke voor hem en/of door of namens hem worden gezaagd respectievelijk bewerktdrogen inbegrepen- voor het zagen, respectievelijk bewerken geen aanleiding tot het
indienen van kwaliteitsreclame of specificatie afwijkingen gaven.
7. Niet gereclameerd kan worden indien de goederen en/of onderdelen niet voldoen het
gevolg is van enig voorschrift van overheidswege met betrekking tot de aard of kwaliteit
van de toepaste constructie en/of materialen.
8. Indien de opdrachtnemer de reclames gegrond verklaart, zal hij de gebreken zo spoedig
mogelijk herstellen en/ of vervangen. In ieder geval binnen 30 dagen na de goedkeuring
van de reclames.

Artikel 15 Meer- en minderwerk
1. Meer- en minderwerk ontstaan ingeval van wijzigingen in de overeenkomst en ingeval van
onvoorzienbare kostenverhogingen- of verlagingen en afwijkingen van verrekenbare
en/of geschatte hoeveelheden.
2. Meer- en minderwerk dient schriftelijk tussen partijen te zijn overeengekomen en dient
schriftelijk te worden bevestigd.
3. De verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats bij de afrekening.

Artikel 16 Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die de
nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst verhinderen, en
die niet aan de opdrachtnemer zijn toe te rekenen zoals: natuurrampen, belemmeringen
door derden, belemmeringen in het vervoer in het algemeen, belemmeringen ten gevolge
van het tekort aan personeel door welke omstandigheid dan ook, geheld of gedeeltelijke
werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van
herkomst van de materialen, verlies of beschadiging van goederen bij transport, niet of
niet tijdige levering van goederen door leveranciers van de opdrachtnemer,
belemmerende maatregelen van enige overheid, brand of storingen in het bedrijf van de
opdrachtnemer of leveranciers van de opdrachtnemer.
2. Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtnemer die voortvloeien
uit de overeenkomst opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan drie
maanden zijn ieder der partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in
dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
3. Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan,
of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds
geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever
gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt
echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17 Intellectueel eigendom
1. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de door de opdrachtgever opgegeven
maten, tekeningen en bepalingen van de overeenkomst. Eventuele tekeningen, technische
omschrijvingen, ontwerpen en berekening welke door de opdrachtnemer zijn gemaakt,
blijven eigendom van de opdrachtnemer. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder
begrepen het auteursrecht, blijven bij de opdrachtnemer. De opdrachtgever is niet
bevoegd om deze stukken aan derden ter hand te stellen, te tonen of te kopiëren of
anderszins te vermenigvuldigen. Bij overtreding van deze bepaling is de wederpartij ten
behoeve van de opdrachtnemer een direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare
boete verschuldigd van €10.00,- onverminderd het recht van de opdrachtnemer om
volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud
1. De opdrachtnemer behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de opdrachtgever
geleverde goederen/ zaken voor, totdat zijn vorderingen op de opdrachtgever uit welke
hoofde dan ook, geheel zijn voldaan.
2. De opdrachtgever is vóór de eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde anders dan
overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de goederen te
verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden, waaronder begrepen het vestigen
van een recht ten behoeve van een derde. Deze bevoegdheid vervalt op het moment dat
aan de opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend of hij in staat
van faillissement wordt verklaard. De opdrachtgever mag de onder
eigendomsvoorbehoud vallende goederen in geen geval laten strekken tot zekerheid van
vorderingen aan derden. In geval van vervreemding op welke wijze dan ook door de
opdrachtgever is de opdrachtgever verplicht een stil pandrecht te verlenen op de
vorderingen die de opdrachtgever verkrijgt uit hoofde van de betreffende transactie.
3. Indien de opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer
tekortschiet of de opdrachtnemer gegronde redenen heeft dat de opdrachtgever in zijn
nakomingsverplichtingen tekort zal schieten, is de opdrachtnemer gerechtigd de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen zonder dat hiervoor eerste
rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder hierdoor schadeplichtig te worden jegens de
opdrachtgever. Indien terugname niet mogelijk is door welke redenen dan ook, zal de
opdrachtgever aan de opdrachtnemer een schadevergoeding betalen.
4. De opdrachtgever is verplicht volledige medewerking te verlenen aan alle handelingen en
verrichtingen ter effectuering van het in dit geregelde eigendomsvoorbehoud. De
opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer onverwijld in kennis te stellen van elk
beslag dat op geleverde goederen wordt gelegd. Deze kennisgeving dient bij aangetekend
schrijven te geschieden.

Artikel 19 Aansprakelijkheid
1. De opdrachtnemer beperkt zijn aansprakelijkheid tot schade die door de opdrachtgever is
geleden als gevolg van opzet en grove schuld van de opdrachtnemer en/ of zijn
werknemers.
2. De aansprakelijkheid wordt overigens beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende
werkzaamheden.
3. Indien de opdrachtnemer voor de desbetreffende schade verzekerd is, wordt de
aansprakelijkheid beperkt tot het op grond van die verzekering uit te keren bedrag
vermeerderd met het eigen risico.
4. Schade waarvoor aansprakelijkheid nadrukkelijk is uitgesloten:
- gevolgschade, waaronder o.a. bedrijfsschade, stagnatieschade en gederfde winst;
- schade veroorzaakt door hulppersonen, ingeschakeld door de opdrachtgever of
derden, ook indien sprake is van opzet of grove schuld;
- schade die de opdrachtgever lijdt door claims van derden;
- schade die ontstaat is door overmacht;
- schade die ontstaan door waardevermindering aan de geleverde goederen ten gevolge
van invloeden van buitenaf.
5. Indien de opdrachtnemer in Nederland goederen levert die buiten Nederland worden
gebruikt door de opdrachtgever, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk indien de
goederen niet voldoen aan de eisen, normen of voorschriften die worden gesteld door de
Wet of overige bepalingen en voorschriften van dat betreffende land.

Artikel 20 Ontbinden, opschorten
1. De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de
overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet
tijdig nakomt;
- de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te
stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen en deze zekerheid uitblijft of niet
voldoende is;
- na het sluiten van de overeenkomst de opdrachtnemer ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen
niet zal nakomen.
2. Ingeval van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, beslaglegging,
schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer
vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de opdrachtnemer vrij om de
overeenkomst met direct ingang zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden. De vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever
zijn in dit geval onmiddellijk opeisbaar.
3. Indien de opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, heeft de opdrachtnemer
recht op vergoeding van schade, daaronder direct en indirect ontstaan.

Artikel 21 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen zullen worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter.

