
Artikel 1 - Definities
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 
“Gebruiker”: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gebr. Janssen
B.V. en/of Installatiebedrijf Gebr. Janssen B.V., tezamen aangeduid met de naam “Gebr.
Janssen Groep” en in deze voorwaarden te noemen gebruiker, gevestigd en kantoor
houdende te Beugen aan de Hagelkruisstraat 6, alsmede kantoor houdende te Boxmeer
aan de Steenstraat 107;
“Opdrachtgever”: degene die aan gebruiker een opdracht verstrekt c.q. die bij gebrui-
ker een bestelling plaatst c.q. degene met wie gebruiker een (koop-)overeenkomst sluit.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met gebruiker tot het

(hoofdzakelijk) leveren van zaken zijn uitsluitend van toepassing de onderhavige
algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van gebruiker, hierna te noemen:
“de voorwaarden”.

2.2 Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, van welke aard dan ook, zijn
slechts van toepassing indien deze voorwaarden door gebruiker uitdrukkelijk
schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Vermelding of verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbeste-
dings of andere (algemene) voorwaarden wordt door gebruiker niet aanvaard en
doet deze inkoop/aanbestedings of andere (algemene) voorwaarden niet van toe-
passing zijn op de onderhavige overeenkomst.

2.4 Afspraken en toezeggingen die afwijken van de inhoud van deze voorwaarden
kunnen gebruiker uitsluitend binden indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door
gebruiker zijn bevestigd. Indien door gebruiker niet steeds strikte naleving van
deze voorwaarden wordt verlangd, wordt dit niet geacht te zijn een afstand van
recht om in het voorkomende geval wel strikte naleving te verlangen.

Artikel 3 - Offertes en overeenkomsten
3.1 Elke van gebruiker uitgegane offerte is vrijblijvend.
3.2 Opdrachten die aan gebruiker worden gegeven, hetzij rechtstreeks, dan wel via

vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden gebruiker pas na door
deze gedane schriftelijke bevestiging van aanvaarding of vanaf de dag van onder-
tekening van de overeenkomst door de gebruiker. Er wordt evenwel geacht een
overeenkomst tot stand te zijn gekomen indien gebruiker een voor de opdracht-
gever kenbaar begin heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst.

3.3 In geval overeenkomsten met gebruiker een herhalend karakter hebben, zijn deze
slechts bindend voor het door gebruiker vastgelegde tijdsbestek. Indien dit tijds-
bestek niet is vastgelegd is gebruiker slechts gebonden per afzonderlijke leve-
ring, tenzij uit de aard van de overeenkomst duidelijk anders moet worden afge-
leid.

3.4 Alle bijkomende werken en leveringen van welke aard ook, blijven ten laste van
de opdrachtgever en worden beschouwd als wijziging in de opdracht. 
De uitvoering van de bedoelde bijkomende werken en/of leveringen kan alleen
dan van gebruiker worden geëist, wanneer een voorafgaande afzonderlijke schrif-
telijke overeenkomst tussen beide partijen tot stand is gekomen.

3.5 Gebruiker is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, mits dit bij het slui-
ten van de overeenkomst is afgesproken.

Artikel 4 - Wijzigingen en annulering
4.1 Indien en nadat een opdracht aan gebruiker is verstrekt en door deze is aanvaard

of indien een overeenkomst met gebruiker is gesloten, kan deze slechts worden
gewijzigd of geannuleerd met toestemming van gebruiker en op de door gebrui-
ker te stellen voorwaarden, behoudens het vermelde in artikel 5. In geval van
annulering zal de opdrachtgever aan gebruiker het geleden verlies of gederfde
winst moeten vergoeden, tenzij anders is afgesproken.

Artikel 5 - Prijs
5.1 De door gebruiker opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, verpakkings-

kosten, transportkosten en transportverzekering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen.

5.2 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer kost-
prijsfactoren een verhoging ondergaan of een verhoging optreedt van uitvoer-
rechten of andere rechten of belastingen of een kostprijsverhogende verandering
van de wisselkoers optreedt, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstan-
digheden, is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig
te verhogen.

5.3 Indien reeds een gedeelte der overeengekomen zaken is geleverd, is het vermel-
de in artikel 5.2 onverkort van toepassing ten aanzien van de door gebruiker nog
te leveren zaken.

5.4 Tenzij anders is overeengekomen, zijn uit- en invoerrechten voor rekening van
gebruiker.

5.5 Extra bewerkelijke delen en veranderingen, door de opdrachtgever aangegeven,
zullen eveneens grond opleveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging.

Artikel 6 - Verpakking/verzending
6.1 Gebruiker bepaalt de wijze van verzending en verpakking, tenzij opdrachtgever

gebruiker ter zake tijdig schriftelijk anders instrueert.
6.2 De verpakkingskosten worden opdrachtgever separaat in rekening gebracht, ten-

zij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.3 Verpakking wordt door gebruiker niet teruggenomen.

Artikel 7 - Beschrijvingen, modellen, hulpmiddelen en adviezen
7.1 In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde

gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opge-
nomen in een door partijen ondertekende overeenkomst of een door gebruiker
ondertekende opdrachtbevestiging, onverminderd het vermelde in artikel 7.6.

7.2 Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding van het product
zonder dat de te leveren zaak daaraan hoeft te beantwoorden.

7.3 Door gebruiker uitgebrachte offertes, alsmede door gebruiker vervaardigde of
verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen
e.d., blijven eigendom van gebruiker ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn
gebracht.

7.4 De informatie, die in een en ander ligt besloten c.q. ten grondslag ligt aan de fabri-
cage- en constructiemethoden, zaken e.d., blijft exclusief voorbehouden aan
gebruiker, ook al zijn daarvoor aan opdrachtgever kosten in rekening gebracht.

7.5 Opdrachtgever staat ervoor in dat de in artikel 7.4 vermelde informatie, behou-
dens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toe-
stemming van gebruiker wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt
of aan derden ter beschikking gesteld in welke vorm dan ook.

7.6 Alle door gebruiker verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen en opga-
ven omtrent capaciteiten, resultaten van door gebruiker te leveren zaken (en/of
te verrichten werkzaamheden) zijn geheel vrijblijvend en worden door gebruiker
verstrekt bij wijze van niet bindende informatie.

7.7 Geringe afwijkingen van de gebruikelijke toleranties en/of van de tussen partijen

uitdrukkelijk overeengekomen maten, capaciteiten en/of resultaten van de door
gebruiker te vervaardigen/te leveren zaken, geven opdrachtgever geen grond tot
ontbinding van de overeenkomst, reclame en/of schadevergoeding.

Artikel 8 - Levertijd
8.1 Door gebruiker in zijn offerte opgegeven levertijd dan wel tussen partijen over-

eengekomen levertijd, geldt altijd bij benadering, tenzij gebruiker uitdrukkelijk
schriftelijk vermeldt dat sprake is van een fatale termijn of partijen deze fatale ter-
mijn uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.

8.2 Overschrijding van de levertijd verplicht gebruiker niet tot enige schadevergoe-
ding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of
anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schor-
ten.

8.3 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gel-
dende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van
de overeenkomst door gebruiker bestelde zaken. Indien buiten de schuld van
gebruiker vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkom-
standigheden en/of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst bestelde
zaken niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

8.4 De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer zij voor ver-
zending gereed zijn, een en ander nadat opdrachtgever daarvan schriftelijk in ken-
nis is gesteld.

8.5 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 gebruiker ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door
opdrachtgever aan enige uit overeenkomst voortvloeiende verplichting of van
hem te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeen-
komst. Het vorenstaande geldt eveneens indien gebruiker gerede twijfel heeft dat
opdrachtgever in de nakoming van enige uit overeenkomst voortvloeiende ver-
plichting jegens haar tekort zal schieten.

8.6 Gebruiker is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deel-
leveranties, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en/of de aard
van de overeenkomst zich daartegen verzet. Bij deelleveranties geldt elke afzon-
derlijke partij zaken als op zichzelf geleverd en is gebruiker gerechtigd ter zake
deze deelleverantie te factureren.

8.7 Indien de opdrachtgever een bestelling op afroep plaatst, moet deze bestelling
uiterlijk op de laatste dag van de afroeptermijn door de opdrachtgever worden
afgeroepen en afgenomen. In geval levering op afroep is overeengekomen zon-
der dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is de opdrachtgever ver-
plicht binnen 1 maand na de opdrachtbevestiging de afroeptermijn schriftelijk aan
gebruiker op te geven. Indien er geen tijdige afroep plaatsvindt resp. het gekoch-
te niet op het overeengekomen leveringstijdstip wordt afgenomen, zullen alle
extra kosten en/of schade zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussen-
komst op de opdrachtgever worden verhaald.

Artikel 9 - Levering, risico en eigendomsovergang
9.1 Onmiddellijk nadat de betreffende zaken zijn overhandigd aan opdrachtgever of

een door opdrachtgever aangewezen derde, dan wel zijn afgeleverd op een door
opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever het risico voor alle
directe en indirecte schade, die aan of door deze zaken mocht ontstaan, met
inachtneming van het vermelde in artikel 15.2 tot en met 15.4.

9.2 Met betrekking tot levering reizen de zaken voor risico van gebruiker, tenzij uit-
drukkelijk anders is overeengekomen. Alle andere leveringen, waaronder begre-
pen levering van gerepareerde artikelen, vinden plaats voor risico van opdracht-
gever. De kosten van levering zijn evenwel te allen tijde voor opdrachtgever.

9.3 Is franco levering overeengekomen, dan wordt steeds de goedkoopste wijze van
verzending gevolgd tenzij tevoren anders is overeengekomen. Bij elke andere
wijze van verzending komen de meerdere kosten ten laste van de opdrachtge-
ver. Bij franco levering werk behoeft gebruiker de zaken niet verder te vervoeren
dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan
komen. Levering geschiedt steeds naast het voertuig, terwijl de opdrachtgever
verplicht is de zaken daar in ontvangst te nemen.

9.4 Het aannemen van zaken door de vervoerder, zonder aantekening op de vracht-
brief of het reçu, geldt als bewijs dat de zaken zich in goede staat bevonden op
het tijdstip dat de zaken voor vervoer werden aangeboden; oponthoud of vertra-
ging tijdens het transport komen niet voor rekening en risico van gebruiker, ten-
zij door haar schuld veroorzaakt.

9.5 Het lossen van een voertuig dient terstond te geschieden en lossen buiten de
werktijd kan alleen plaatsvinden in overleg tussen beide partijen.

9.6 Schade aan zaken veroorzaakt door vernieling van verpakking is voor rekening
en risico van opdrachtgever.

9.7 Indien opdrachtgever gebruiker zaken ter bewerking, reparatie, inspectie of
anderszins ter beschikking stelt, is de eventuele materiele schade aan de zaken
van opdrachtgever ontstaan door brand, ontploffing, blikseminslag, water, storm
of diefstal door middel van braak bij gebruiker voor rekening en risico van gebrui-
ker. Schade aan de zaken van gebruiker welke is veroorzaakt door een andere
oorzaak dan de mogelijke oorzaken als omschreven in de vorige volzin, komt niet
voor rekening en risico van gebruiker; de opdrachtgever dient terzake zelf zorg
te dragen voor een adequate verzekering van deze zaken.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud
10.1 Gebruiker behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan opdrachtgever

afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.
10.2 Indien gebruiker in het kader van de overeenkomst ten behoeve van opdracht-

gever door opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigen-
domsvoorbehoud totdat opdrachtgever ook deze vorderingen van gebruiker
geheel heeft voldaan. 
Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen, die gebruiker tegen
opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in een
of meer van zijn verplichtingen jegens gebruiker.

10.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd vóór het in artikel 10.1 en 10.2 vermelde tijdstip
de zaken aan derden te verkopen, in eigendom over te dragen en/of anderszins
ter beschikking te stellen en/of te bezwaren.

10.4 Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van opdrachtgever zijn
overgegaan en zich nog in handen van opdrachtgever bevinden, behoudt gebrui-
ker zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zeker-
heid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 B.W. vermelde, die gebrui-
ker uit welken hoofde dan ook nog tegen opdrachtgever mocht hebben.

10.5 Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken
met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van gebruiker te bewa-
ren. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoor-
behoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te ver-
zekeren en de polissen van deze verzekeringen aan gebruiker op eerste verzoek
ter inzage te geven. 
Alle aanspraken van opdrachtgever op verzekeraars van de zaken uit hoofde van
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voormelde verzekeringen zullen, zodra gebruiker zulks wenst, door opdrachtge-
ver aan gebruiker stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderin-
gen van gebruiker tegen opdrachtgever.

10.6 Indien zich een situatie voordoet als vermeld in artikel 17.2 is gebruiker gerech-
tigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen, met
inbegrip van daartoe eventueel benodigde demontage. Opdrachtgever zal gebrui-
ker alle medewerking ter zake verlenen.

10.7 Na terugneming van de zaken zoals vermeld in artikel 10.6 wordt opdrachtgever
gecrediteerd voor de directe opbrengstwaarde van de teruggenomen zaken,
welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met
de op de terugneming gevallen kosten.

Artikel 11 - Betaling
11.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs

ter keuze van gebruiker contant bij aflevering of binnen 10 dagen na factuurda-
tum.

11.2 Gebruiker kan bij het aangaan van een overeenkomst van de opdrachtgever een
aanbetaling vragen op de koopsom.

11.3 Gebruiker is steeds gerechtigd voor de nakoming van betalingsverplichtingen
zekerheidsstelling te verlangen, uitsluitend onder rembours te verzenden, alsme-
de de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat aan voormelde zeker-
heidsstelling naar genoegen van gebruiker is voldaan. De kosten welke verband
houden met de af te geven zekerheidsstelling zijn geheel voor rekening van
opdrachtgever.

11.4 Voor opdrachten die een lange bewerkingstijd vereisen of gedeeltelijk levering,
waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samenge-
stelde order, kunnen door gebruiker tussentijds worden gefactureerd; van
opdrachtgever kan betaling bij gedeelten worden verlangd.

11.5 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening zijdens de opdrachtge-
ver te geschieden ten kantore van gebruiker of op een door gebruiker aan te wij-
zen bankrekening.

11.6 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt is de opdrachtgever van rechtswege
in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn,
onverminderd het recht van gebruiker om haar prestaties op te schorten vanwe-
ge niet tijdige betaling van facturen.

11.7 Het is opdrachtgever niet toegestaan betaling op te schorten in verband met
beweerde ondeugdelijkheid van of gebreken aan de door gebruiker verkochte
zaak en/of uitgevoerde opdracht.

11.8 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, is hij
vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een
gedeelte van een maand als een volle maand wordt aangemerkt, alsmede alle op
de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op het door de Nederlandse Orde
van Advocaten gehanteerde incassotarief, doch met een minimum van t 125,-.

11.9 Door gebruiker in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte kosten,
waaronder begrepen proceskosten alsmede overige kosten van juridische bij-
stand, ook voor zover deze kosten door de Rechter niet worden toegewezen, zijn
voor rekening van opdrachtgever, tenzij gebruiker door de Rechter bij in kracht
van gewijsde gegaan vonnis als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

11.10 Bij een situatie als vermeld in artikel 17.2 worden alle vorderingen van gebruiker
op opdrachtgever met onmiddellijke ingang opeisbaar.

11.11 Onder opdrachtgever in de zijn van artikel 11.6 wordt mede verstaan enige tot
opdrachtgevers concern behorende moeder-, dochter-, en/of zustervennoot-
schap en/of enige anderszins met opdrachtgever gelieerde onderneming, onge-
acht de rechtsvorm daarvan.

11.12 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle
verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst
openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft
op een latere factuur.

Artikel 12 - Keuring
12.1 Bij ontvangst van de zaken, en derhalve voor verwerking ervan, is de opdracht-

gever gehouden de zaken te controleren op onder andere volledigheid, hoeveel-
heid, afmeting en kwaliteit. 

Artikel 13 - Garantie
13.1 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen verstrekt gebruiker slechts garan-

tie op de door gebruiker geleverde zaken, overeenkomstig de garantie die de toe-
leverancier van gebruiker aan gebruiker op de desbetreffende zaken verstrekte.

13.2 De onder de in artikel 13.1 vermelde garantie vallende gebreken zullen door
gebruiker worden weggenomen door reparatie of vervanging van de gebrekkige
zaken, al dan niet in het bedrijf van gebruiker, of door toezending van vervan-
gende zaken, een en ander steeds ter vrije keuze van gebruiker.

13.3 Alle kosten die uitgaan boven het vermelde in artikel 13.2, waaronder begrepen
transportkosten, reis- en verblijfkosten, alsmede kosten van demontage en mon-
tage, zijn voor rekening van opdrachtgever.

13.4 Buiten de in artikel 13.1 vermelde garantie vallen in ieder geval gebreken, die
optreden in, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a de niet nakoming van door gebruiker aan het gebruik van de geleverde zaken

verbonden voorschriften, dan wel het voorziene normaal gebruik;
b normale slijtage;
c de toepasselijkheid van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwali-

teit van de toegepaste materialen;
d in overleg met opdrachtgever aangewende materialen respectievelijk zaken;
e materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke

instructie van opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de
opdrachtgever aangeleverde materialen of zaken;

f natuuronheil zoals, bijvoorbeeld, blikseminslag, explosie, storm, aardbevin-
gen, lawines, vallend berggesteente, aardverschuivingen, overstromingen,
vloedgolven en brand;

g het in aanraking komen met een luchtvaartuig of delen daarvan of daaruit val-
lende voorwerpen;

h belopen van het dak, plaatsing van antennes, bliksembeveiliging etc.;
i fouten van of verwerking in de onderconstructie van de bedekking of andere

bouwonderdelen;
j oneffenheden, breukplekken (kwartsaders), vreemde klank- en andere zicht-

bare gebreken.
13.5 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige ver-

plichting die voor hem uit de met gebruiker gesloten overeenkomst, of uit een
daarmee samenhangende overeenkomst, voortvloeit, is gebruiker met betrekking
tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehou-
den.

13.6 Indien opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van gebrui-
ker tot herstel of andere werkzaamheden ter zake de geleverde zaken overgaat
of doet overgaan, vervalt elke aansprakelijkheid van gebruiker uit hoofde van
garantie.

13.7 Ter zake van door gebruiker uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke
verrichtingen, wordt geen garantie gegeven.

13.8 Het beweerdelijk niet nakomen door gebruiker van zijn garantieverplichtingen ont-
slaat opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit
enige met gebruiker gesloten overeenkomst.

13.9 De in artikel 13.1 en volgende vermelde garantie is niet van toepassing op over-
eenkomsten betreffende tweedehands zaken, c.q. materialen, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk overeengekomen, met dien verstande dat gebruiker betreffende deze

tweedehands zaken aansprakelijkheid aanvaardt conform artikel 15.2 tot en met
15.4.

13.10 De aansprakelijkheid van gebruiker ingevolge deze garantie geldt slechts wan-
neer de zaken vakkundig, en met inachtneming van alle bestaande voorschriften
en regels, zijn aangewend.

Artikel 14 - Reclames
14.1 Reclamering betreffende gebreken dient binnen de garantietermijn bij aan gebrui-

ker gericht aangetekend schrijven te geschieden, bij overschrijding van welke ter-
mijn elke aansprakelijkheid van gebruiker ter zake vervalt, onverminderd het ver-
melde in artikel 14.3.

14.2 Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van alle door hem
verschafte gegevens. Eventuele fouten in tekeningen (productietekeningen daar-
onder begrepen), berekeningen en wat dies meer zij, die gebaseerd zijn op de
door of vanwege opdrachtgever verschafte gegevens zijn geheel voor rekening
van de opdrachtgever.

14.3 Reclames betreffende maatafwijkingen en/of hoeveelheden van de geleverde
zaken ten opzichte van de overeengekomen maten en /of hoeveelheden dienen,
onverminderd het vermelde in artikel 7.6, terstond, doch uiterlijk binnen 8 dagen,
na aflevering van de zaken bij aan gebruiker gericht aangetekend schrijven te
geschieden, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van gebruiker ter zake
vervalt.

14.4 Het recht van de opdrachtgever om zich er op te beroepen dat de geleverde zaken
niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt bij niet ten tijde van de afleve-
ring zichtbare tekortkomingen, 10 dagen nadat opdrachtgever de gebreken rede-
lijkerwijs had kunnen ontdekken. Opdrachtgever stelt gebruiker bij aangetekend
schrijven van de klacht op de hoogte onder opgave van de aard van de tekort-
koming en het aantal producten waarbij de tekortkoming is geconstateerd.

14.5 Rechtsvorderingen betreffende de gebreken dienen binnen een half jaar na de tij-
dige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

14.6 Gebreken betreffende een deel van de geleverde zaken geven opdrachtgever niet
het recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde zaken.

14.7 Bij het indienen van een eventuele klacht moet gebruiker te allen tijde in de gele-
genheid worden gesteld de zaken ten aanzien waarvan door opdrachtgever is
gereclameerd, te controleren.

14.8 Het recht tot reclamering zoals in dit artikel bedoeld vervalt voor de opdrachtge-
ver in elk geval na verwerking van de geleverde producten althans na invoering
van de geleverde producten in het verwerkingsproces, behoudens indien de
tekortkomingen vallen onder de door gebruiker ter zake van de producten afge-
geven garantie.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid
15.1 De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot nakoming van de in artikel 13

vermelde garantieverplichting.
15.2 Behoudens het bepaalde in artikel 13.1 is elke aansprakelijkheid van gebruiker,

waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, alsmede schade
als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten, behoudens opzet of
grove schuld zijdens gebruiker, en onverminderd het vermelde in artikel 15.3.

15.3 Indien de Rechter mocht oordelen dat gebruiker geen beroep toekomt op artikel
15.2, beperkt de aansprakelijkheid van gebruiker zich te allen tijde tot de fac-
tuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de zaak waarop de aansprakelijkheid
ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsassuradeuren
van gebruiker een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.

15.4 Opdrachtgever is gehouden gebruiker te vrijwaren en schadeloos te stellen
betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de
aansprakelijkheid van gebruiker in deze voorwaarden in de verhouding met
opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge
artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten/onderaanne-
mers) en artikel 6:185 B.W. (productaansprakelijkheid).

Artikel 16 - Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van gebruiker onafhankelijke omstan-
digheid – 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, alsme-
de voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog,
oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ern-
stige storingen in het bedrijf van gebruiker of diens leveranciers.

Artikel 17 - Opschorting en ontbinding
17.1 Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van

overmacht is gebruiker gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst
voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst (gedeel-
telijk) te ontbinden, zonder de verplichting van gebruiker tot enige schadever-
goeding.

17.2 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige ver-
plichting, die voor hem uit de met gebruiker gesloten overeenkomst of uit daar-
mee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, dan wel indien goede grond
bestaat te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn con-
tractuele verplichtingen jegens gebruiker te voldoen, alsmede ingeval van faillis-
sement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, surséance van
betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijk overdracht van de onderneming van
opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van
zijn vorderingen, alsmede indien beslag ten laste van opdrachtgever wordt gelegd
en dit beslag niet binnen een redelijk korte termijn is opgeheven, is gebruiker
gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van elk dezer over-
eenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze (gedeel-
telijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van gebruiker tot enige schade-
vergoeding en onverminderd de gebruiker verder toekomende rechten.

Artikel 18 - Intentieverklaring
Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig mochten blijken te
zijn, of daarvan om welke reden dan ook geen nakoming kan worden gevorderd, blijven
de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht en
zullen partijen omtrent de nietige bepaling, dan wel de bepaling waarvan geen nakoming
kan worden gevorderd, bij elkander te rade gaan omtrent de wijze waarop het best uit-
voering kan worden gegeven aan de strekking van de desbetreffende bepaling.

Artikel 19 - Toepasselijk recht/bevoegde rechter
19.1 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met gebruiker is uitsluitend

Nederlands recht van toepassing.
19.2 Uitdrukkelijk uitgesloten wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag

“Convention on the International Sale of Goods 1980”.
19.3 Alle geschillen uit of naar aanleiding van door gebruiker verstrekte offertes en/of

met gebruiker gesloten overeenkomsten zullen in eerste instantie bij uitsluiting
worden beslist door de rechter bevoegd in het Arrondissement ’s-Hertogen-
bosch.

19.4 Het vermelde in artikel 19.3 strekt uitsluitend ten behoeve van gebruiker. Gebrui-
ker is derhalve te allen tijde gerechtigd zich te wenden tot de Rechter die afge-
zien van het vermelde in artikel 19.3 bevoegd is.

Aldus opgemaakt en getekend te Beugen op 22 april 2004.


