Algemene Voorwaarden van Inashco B.V. en iedere aan
haar gelieerde entiteit.
Artikel 1. Algemeen
1.1. In deze Algemene Voorwaarden (hierna:
‘Voorwaarden’) hebben de hierna gebruikte termen en
uitdrukkingen de volgende betekenis:
Opdrachtgever, Inashco B.V., alsmede iedere aan Inashco
B.V. gelieerde entiteit conform Artikel 2:24 sub a en/of
sub b Burgerlijk Wetboek. Zijnde de gebruikers van deze
Voorwaarden;
Opdrachtnemer, is iedere (rechts)persoon of diens
rechtmatige vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n),
rechtsverkrijgende(n) of erfgena(a)m(en) die met
Opdrachtgever een Overeenkomst sluit. Deze
Overeenkomst samenhangende met de levering en/of
verkoop van diensten of goederen die vallen onder de
bedrijfsvoering zoals de Opdrachtnemer deze voert;
Partijen, zijn Opdrachtgever en Opdrachtnemer
gezamenlijk;
Overeenkomst, komt tot stand na aanvaarding van de
Opdracht en op iedere andere rechtsbetrekking waarop
deze Voorwaarden van toepassing zijn;
Opdracht, de schriftelijke vastlegging van de afspraken
tussen Partijen;
Levering, het in bezit stellen van zaken aan
Opdrachtgever door Opdrachtnemer, dan wel het
verrichten van diensten door Opdrachtnemer in opdracht
van Opdracht- gever, dan wel een combinatie van beide;
Schriftelijk, naast briefpapier valt hieronder ook fax en email;
Wettelijke Bepalingen, alle wet- en regelgeving,
overheids-voorschriften en bepalingen en de huisregels
geldend op de plek van uitvoering van de Overeenkomst,
zijnde de plek van Levering;
Hoofdaannemingsovereenkomst, de Overeenkomst
bestaande uit meerdere opdrachten;
Loonheffingen, loonbelasting, premies
volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen
en inkomensafhan-kelijke bijdrage zorgverzekeringswet
tezamen;
Zaken, zijnde producten en diensten;
Raamovereenkomst, een Overeenkomst voor meerdere
entiteiten.
1.2. Een Opdracht wordt verleend onder de
opschortende voorwaarde van totstandkoming van de
Overeenkomst, alsmede goedkeuring van
Opdrachtnemer.
1.3. Woorden in enkelvoud hebben ook betrekking op het
meervoud en vice versa indien de context waarin de
woorden gebruikt worden dit met zich meebrengen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de
totstandkoming, inhoud en uitvoering van de
Overeenkomst, alsmede alle overige rechtshandelingen
en rechtsbetrekking- en tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer.
2.2. De toepasselijkheid van eventueel door
Opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden,
onder welke benaming dan ook, wordt hier uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
2.3. Van deze Voorwaarden kan slechts worden
afgeweken indien en voor zover zulks schriftelijk tussen
Partijen is overeengekomen en het overeengekomene
niet in strijd is met de Wet.
2.4. Tenzij de Overeenkomst anders bepaalt, zijn de
Wettelijke Bepalingen op de Overeenkomst van
toepassing.
Artikel 3. Offertes en totstandkoming Overeenkomsten
3.1. Verzoeken voor een offerte binden Opdrachtgever
niet en gelden als een uitnodiging aan Opdrachtnemer
tot het uitbrengen van een offerte.
3.2. Een mondelinge of schriftelijke offerte van
Opdrachtnemer is bindend en onherroepelijk voor
Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk en
schriftelijk het tegendeel heeft verklaard.
3.3. Indien op een offerte van Opdrachtnemer een
schriftelijke Opdracht conform de offerte volgt van
Opdrachtgever, komt de Overeenkomst tot stand op het
moment dat Opdrachtgever die Opdracht aan
Opdrachtnemer verzendt.
3.4. Deze Voorwaarden zijn op de Opdracht van
toepassing, tenzij in de Opdracht uitdrukkelijk anders is
vermeld.
3.5. In geval een Overeenkomst mondeling wordt
aangegaan, wordt de uitvoering van de Overeenkomst
opgeschort tot het moment dat de schriftelijke
bevestiging van de Opdracht door Opdrachtgever wordt
verzonden. De uitvoering van de mondelinge
Overeenkomst wordt echter niet opgeschort indien bij
het aangaan van de mondelinge Overeenkomst door
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een Opdrachtnummer wordt verstrekt.
3.6. Bij Raamovereenkomsten komt de Overeenkomst
tot stand telkens op het moment dat de schriftelijke
bevestiging voor het uitvoeren van een gedeelte van de
Opdracht, binnen het kader van de Raamovereenkomst,
door Opdrachtgever wordt verzonden.
3.7. Wijziging in de Opdracht komt tot stand op het
moment van verzending van de (bevestiging van de)
wijziging door Opdrachtgever, tenzij Opdrachtnemer
binnen vijf werkdagen na verzending tegen de
(bevestiging van de) wijziging schriftelijk en gemotiveerd
bezwaar maakt vervalt de Overeenkomst.
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3.8. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst door
Opdrachtnemer gebruik wordt gemaakt van door of
namens Opdrachtgever ter beschikking gestelde of
goedgekeurde bestekken, specificaties, instructies,
modellen, tekeningen, keuringsvoorschriften en
dergelijke, onverschillig op welke wijze belichaamd,
maken deze deel uit van de Overeenkomst.
3.9. Indien de Overeenkomst kennelijke tegenstrijdigheden en/of fouten en/of omissies bevat, is Opdrachtnemer verplicht Opdrachtgever daarop zonder uitstel te
wijzen en opheldering te vragen, voordat de
Opdrachtnemer tot uitvoering, aanmaak of levering
overgaat, bij gebreke waarvan elk recht op bijbetaling
vervalt.
3.10. In het geval er sprake is van de levering van
diensten dan vormt de Overeenkomst een resultaatsovereenkomst. De te verrichten diensten worden in dat
geval opgeleverd zoals specifiek in de Opdracht, inclusief
de bijlagen, is omschreven.

G.
H.
I.

J.

K.
Artikel 4. Verplichtingen van Opdrachtnemer.
De verplichtingen van Opdrachtnemer omvatten onder
meer:
A. De door Opdrachtnemer te verrichten Levering en
het uit te voeren werk goed en deugdelijk en
naar de bepalingen van de Overeenkomst uit te
voeren;
B. Uitsluitend de door Opdrachtgever gegeven
aanwijzingen en orders uit te voeren;
C. Het beschikken over en op verzoek van
Opdrachtgever tonen van zijn geldig bewijs van
registratie bij de Belastingdienst, alsmede een
recent uittreksel uit het handelsregister bij de
Kamer van Koophandel en daarnaast, indien de
Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is, de
originele G-rekening-overeenkomst;
D. Het verstrekken van kopieën van geldige
Identiteitsbewijzen en vakbekwaamheidscertificaten van in te zetten medewerkers aan
gemachtigde van Opdrachtgever voordat
Opdrachtnemer de medewerkers met de
werkzaamheden op de bouwplaats laat
aanvangen. Gedurende de uitvoering van
werkzaamheden dienen de medewerkers op
eerste verzoek hun identiteitsbewijs te kunnen
tonen;
E. Naleving van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav)
en de Wet Allocatie arbeidskrachten door
intermediairs (WAADI), Alsmede vrijwaring van
Opdrachtgever van enige boetes en/of sancties
en/of aanspraken van Opdrachtgever wegens
overtreding van die wetten;
F. Opdrachtgever desgevraagd een staat te
overhandigen, conform een door Opdrachtgever

L.

M.
N.

O.

P.

Q.

te verstrekken model, bevattende de namen en de
Burgerservice-nummers (BSN) van alle medewerkers
die door hem van week tot week op het werk zijn
tewerkgesteld;
Opdrachtgever desgevraagd de loonstaten ter inzage
te verstrekken;
Al zijn verplichtingen jegens de door hem op het werk
tewerkgestelde medewerkers strikt na te komen;
Telkenmale op verzoek van Opdrachtgever, doch
minimaal eenmaal per kwartaal op eigen initiatief van
Opdrachtnemer, een originele verklaring te tonen
inzake zijn betalingsgedrag bij de Belastingdienst,
zoals bedoeld in de in het kader van de Wet
Ketenaansprakelijkheid vastgestelde richtlijnen;
Zich te onthouden van het doen van prijsopgaven
en/of aanbiedingen aan Opdrachtgever van
Opdrachtgever voor uitbreidingen, vervangingen of
wijziging- en van het door opdrachtgever aan
Opdrachtnemer opgedragen werk;
Een loonadministratie te voeren in overeenstemming
met de geldende Wet op de loonbelasting 1964, de
Invorderingswet, de Zorgverzekeringswet en de Wet
Financiering Sociale Verzekeringen;
Voor eigen rekening zijn werk, materieel en
materialen, alsmede zijn aansprakelijkheid deugdelijk
te verzekeren en verzekerd te houden. Materieel,
meet- instrumenten en motorisch aangedreven
gereedschap dienen aantoonbaar te zijn voorzien van
een geldige goedkeuring door een bevoegde instantie;
Overtollig materieel en overtollige gereedschappen af
te voeren;
Steeds voldoende en vakbekwame medewerkers op
het werk te hebben en deze medewerkers effectief en
aantoonbaar te instrueren over de van toepassing
zijnde bouwplaatsregels;
Ervoor zorg te dragen dat tijdens de door hem uit te
voeren werkzaam heden steeds een door hem
gemachtigde op de bouwplaats aanwezig is, die de
door hem uit te voeren werkzaamheden uitvoert of
mede uitvoert en de Nederlandse en/of Engelse taal
beheerst;
Het hem door Opdrachtgever ter beschikking gestelde
materieel deskundig te gebruiken en te onderhouden,
bij gebreke waarvan Opdrachtnemer aansprakelijk zal
zijn voor alle schade en kosten;
Tijdens rust- en schaftperiodes zijn medewerkers
gebruik te laten maken van de ter beschikking
gestelde eetgelegenheid, tenzij in de Opdracht is
vastgelegd, dat gebruik dient te worden gemaakt van
een door hemzelf ter beschikking gestelde
eetgelegenheid;
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R.

S.

T.

U.

Bij voltooiing van de Opdracht, of een zodanig
gedeelte ervan, dat (gedeeltelijke) betaling kan
worden gevorderd, zich van een door een
gemachtigde van Opdrachtgever ondertekende
ontvangstbevestigingsbon, manurenstaat of
afrekenstaat te voorzien. Deze bon is nodig voor
de administratie van Opdracht- gever en geeft
nog geen recht op betaling;
Het voor eigen rekening zorg dragen voor de door
hem benodigde opslagruimte. Het horizontaal en
verticaal transport hiervoor is voor zijn rekening,
tenzij anders overeengekomen. In geval van
aangewezen opslagruimte op de bouwplaats, is
de opslag voor risico van Opdrachtnemer;
Het leveren van het actuele veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet,
afgekort MSDS) bij elke levering van voor de
gezondheid schadelijke stoffen;
Het ogenblikkelijk melden bij de Opdrachtgever
van ongevallen welke verzuim veroorzaakt en
welke direct verband houdt met het aan hem
opgedragen werk. Hierbij, althans zo spoedig
mogelijk, dient de verzuimduur (in
kalenderdagen), als maat voor de ernst van het
ongeval te worden opgegeven.

Artikel 5. Prijzen
5.1 De in de Overeenkomst vermelde prijzen zijn vast en
bindend en zijn exclusief BTW. De prijzen gelden voor
levering franco huis (DDP= Delivered Duty Paid), tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen- gekomen.
Opdrachtnemer geeft tevens aan welk BTW-tarief van
toepassing is.
5.2 De vergoeding van de totale kosten van de te
leveren goederen en/of daarmee samenhangende
diensten wordt bepaald door een vooraf tussen Partijen
schriftelijk overeen- gekomen vast bedrag.
5.3 Prijsverhogingen ontstaan door meerwerk ten
aanzien van (samen- hangende) diensten kan
Opdrachtnemer slechts in rekening brengen indien
Opdrachtgever vooraf schriftelijk heeft ingestemd met
de uitvoering van dit meerwerk.
Artikel 6. Eigendom en Levering
6.1. Eigendom van zaken gaat direct van Opdrachtnemer
op Opdrachtgever over na het moment dat
Opdrachtnemer de eigendom
verkrijgt van de materialen en/of zaken op grond van de
inhoud van de Overeenkomst door een daartoe bevoegd
persoon van Opdrachtgever.
6.2. De vrachtbrief dient bij levering ondertekend te
worden door een daartoe bevoegde medewerker van
Opdrachtgever. De medewerker van Opdrachtgever
tekent de geleverde order af op het aantal geleverde

zaken en geeft daarbij de op eerste gezicht aanwezige
gebreken aan. Indien bij nadere inspectie blijkt dat de
geleverde order, of enig onderdeel van de geleverde
order, niet is geleverd conform de opgegeven en
overeengekomen specificaties, is Opdrachtgever
gerechtigd de gehele danwel een gedeelte van de order
in te trekken. Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer
hiervan binnen acht werkdagen schriftelijk op de
hoogte. Enige hieruit voort- komende schade is voor
rekening van Opdrachtnemer.
6.3. Levering geschiedt overeenkomstig de
leveringsconditie DDP op de overeengekomen plaats,
stipt op het overeengekomen tijdstip of binnen de
overeengekomen termijn. Eventuele specifieke wensen
van Opdrachtgever terzake het transport en/of de
verzending, zullen zonder dat Opdrachtnemer
gerechtigd is een prijsverhoging of toeslag aan
Opdrachtgever in rekening te brengen, steeds worden
uitgevoerd. Zulks tenzij de bedoelde specifieke wensen
onredelijk zijn ten opzichte van de aard en de omvang
van de bijkomende kosten. Alle overeengekomen
termijnen dienen als fataal te worden beschouwd. Bij
overschrijding van enige leveringstermijn is
Opdrachtnemer van rechtswege direct in verzuim en in
daarmee ook direct in gebreke gesteld.
6.4. Indien Opdrachtnemer de termijn van Levering
overschrijdt, is Opdrachtnemer een boete verschuldigd
van 1% van de factuurwaarde van de gehele order voor zover de levertijd
daarop betrekking heeft, voor elke kalenderdag dat de
levertijd wordt overschreden. Indien de levertijd met
meer dan 30 dagen is of dreigt te worden overschreden
is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te
beëindigen onder instandhouding van de boeteregeling.
Deze boete treedt niet in de plaats van vergoeding van
alle schade en kosten aan de zijde van Opdrachtgever.
6.5. Opdrachtnemer dient dreigende levertijdsoverschrijdingen zonder uitstel en onder opgave van
redenen schriftelijk te melden aan Opdrachtgever.
Opdrachtnemer doet daarbij tevens een voorstel op
welke de overschrijding zoveel mogelijk beperkt zal
worden.
6.6. Indien Opdrachtgever Opdrachtnemer verzoekt de
Levering uit te stellen, zal Opdracht- nemer in dit geval
de zaken deugdelijk verpakt, herkenbaar en
afgescheiden opslaan, beveiligen en verzekeren tegen
een tevoren overeen te komen vergoeding.
6.7. Opdrachtnemer is niet bevoegd tot het leveren van
losse projectdelen, tenzij Partijen zulks schriftelijk zijn
overeengekomen. In dat geval wordt voor de toepassing
van deze Voorwaarden onder Levering mede een
projectdeellevering verstaan.
6.8. Opdrachtnemer zal de bij Opdrachtgever geldende
veiligheids- en milieuregels, alsmede de huisregels in
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acht nemen. Deze zullen op eerste verzoek van
Opdrachtnemer door Opdrachtgever worden verstrekt.
6.9. De zaken en/of diensten dienen van goede kwaliteit
te zijn en aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid,
doelmatigheid en afwerking te voldoen evenals aan
eventuele nader overeengekomen eisen. Opdrachtnemer
is bekend met het doel en het gebruik waarvoor de zaken
en/of diensten bedoeld zijn en garandeert dat die zaken
en/of diensten bij uitstek geschikt zijn voor dit doel.
6.10. Retourzending /-name van leenemballage geschiedt
voor rekening en risico van Opdrachtnemer, uiterlijk 15
werkdagen na de datum van levering. Opdrachtgever zal
van Opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare
schadevergoeding van €500,00 exclusief BTW kunnen
vorderen voor elke dag, waarmee de terugzending wordt
vertraagd.
6.11. Opdrachtnemer staat er voor in, dat de geleverde
zaken en diensten vrij zijn van beperkingen en rechten
van derden, inclusief beperkingen die zouden kunnen
voortvloeien uit octrooien, auteursrechten of andere
industriële eigendomsrechten, met uitzondering van
lasten, beperkingen en aanspraken die Opdrachtgever
uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
6.12. Onder Levering wordt mede verstaan de levering
van alle materialen en bijbehorende hulpmiddelen en
documentatie, zoals de EG- verklaring van
overeenstemming, het technisch constructiedossier, de
gebruiksaanwijzing of handleiding in de taal van het land
van gebruik, tekeningen beproevingscertificaten,
kwaliteits-, keurings- en garantiecertificaten,
onderhouds- en instructieboeken met handleiding en
Goed- en veiligheidsinformatie.
6.13. Indien de diensten bestaan uit het ter beschikking
stellen van arbeidskrachten, dient de Opdrachtnemer
uiterst zorgvuldig om te gaan met de beoordeling of de
kandidaat geschikt is voor de functie. De door
Opdrachtgever ter beschikking gestelde
functiebeschrijving en de eigen zeer goede kennis van
Opdrachtnemer van het bedrijf van Opdrachtgever zijn
daarvoor de normen. Opdrachtnemer vrijwaart
Opdrachtgever tegen alle (financiële) gevolgen van
aanspraken van derden inzake de Wet Keten
Aansprakelijkheid.
6.14. De werktijden van Opdrachtnemer dienen overeen
te komen met de algemeen op het werk geldende tijden.
Overwerk is slechts toegestaan, wanneer voorafgaande
toestemming is verleend door Opdrachtgever en
Arbeidsinspectie.
6.15. Ingeval Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zaken,
zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen,
tekeningen, specificaties en software ter beschikking stelt
ten behoeve van de nakoming van de verplichtingen van
Opdrachtnemer, blijven deze eigendom van
Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal de betreffende zaken

afgescheiden bewaren van goederen welke hemzelf of
derden toebehoren. Opdrachtnemer zal deze merken
als eigendom van Opdrachtgever.
6.16. De zaken zijn voor risico van Opdrachtnemer over
de periode gelegen tussen het moment van
eigendomsovergang en het moment van Levering,
indien deze momenten niet samenvallen.
6.17. Onverminderd het bepaalde in lid 15 van dit
Artikel, geldt dat op het moment dat zaken, zoals
grondstoffen, hulpstoffen en software, van
Opdrachtgever zijn verwerkt in goederen van
Opdrachtnemer, er sprake is van een nieuw goed
waarvan de eigendom aan Opdrachtgever
toebehoort. Het risico van de materialen c.q. rechten,
inclusief nieuwe zaken zoals hiervoor vermeld, gaat over
op Opdrachtgever op het moment dat de levering en
vervolgens de goedkeuring van de zaken
overeenkomstig Artikel 11 hebben plaatsgevonden.
Artikel 7. Verpakking en verzending
7.1. Onder de Overeenkomst te leveren zaken,
materialen en hulpmaterialen reizen voor rekening en
risico van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer draagt zorg
voor, het laden, stuwen en lossen van de zaken en/of
materialen en een afdoende verzekering.
De zaken dienen behoorlijk te zijn verpakt en gemerkt,
Overeenkomstig de eventueel door Opdracht- gever
gegeven aanwijzingen, met inachtneming van de
Wettelijke Bepalingen, zoals deze luiden in de landen
van fabricage, verzending, door- voer en bestemming
van de materialen en in het algemeen zodanig dat deze
de bestemming in goede staat kunnen bereiken.
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade
veroorzaakt door onvoldoende verpakkingen voor
schade tijdens of als gevolg van het vervoer.
7.2. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht
verpakkingsmaterialen van Opdrachtnemer voor
rekening en risico van Opdrachtnemer te retourneren,
tenzij Opdrachtnemer verzocht heeft om voor haar
rekening en risico zorg te dragen voor verwerking of
vernietiging.
7.3. Opdrachtnemer dient de zaken en/of materialen te
voorzien van een duidelijk zichtbare paklijst, vrachtbrief
of pakbon waarop in ieder geval steeds worden
vermeld: naam en adres Opdrachtnemer,
ordernummer, netto gewicht, land van herkomst, naam
van de Opdrachtgever alsmede de naam van de
contactpersoon van de Opdrachtgever, BTW- nummer
van Opdrachtnemer, wijze van vervoer en
afleverlocatie.
7.4. Met betrekking tot gevaarlijke stoffen en zaken met
gevaarlijke eigenschappen, zal Opdrachtnemer alle
benodigde voorzorgsmaatregelen treffen en in acht
nemen, in het bijzonder het gebruik van geschikte en
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gekeurde recipiënten en verpakking, etikettering en
identificatie, gevarenkaart en gebruikersinformatie.
7.5. Indien Opdrachtnemer niet voldoet aan het in dit
Artikel lid 1. t/m 4.bepaalde, staat het Opdrachtgever vrij
de Levering af te keuren.
Artikel 8. Wijzigingen
8.1. Opdrachtgever heeft het recht van Opdrachtnemer
wijzigingen in de aard en omvang van de te verrichten
diensten en/of te leveren zaken te verlangen, mits deze
wijzigingen redelijkerwijs uitvoerbaar zijn.
8.2. Indien een wijziging naar het oordeel van
Opdrachtnemer gevolgen heeft voor de overeengekomen
prijs en/of levertijd, is Opdrachtnemer verplicht, alvorens
aan de wijziging gevolg te geven, Opdrachtgever hierover
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen
na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk
te informeren. Indien de door Opdrachtnemer gestelde
prijs en/of levertijd voor Opdrachtgever onaanvaardbaar
zijn, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een
schriftelijke verklaring aan Opdrachtnemer. Een
ontbinding op grond van dit lid geeft
een Opdrachtnemer geen enkel recht op vergoeding van
enigerlei schade.
8.3. Opdrachtnemer mag geen wijzigingen in de omvang
en/of hoedanigheid van de Overeenkomst aanbrengen of
uitvoeren zonder schriftelijke toestemming van
Opdrachtgever.
8.4. Door de Opdrachtgever gewenste wijzigingen die
ieder afzonderlijk niet meer dan €10.000,00 en in totaal
niet meer dan 2% van de oorspronkelijke prijs
vertegenwoordigen, geven geen aanleiding tot
prijswijzigingen.
Artikel 9. Betaling en factuur
9.1. Opdrachtnemer heeft het recht een factuur te
sturen, zij het niet eerder dan na Levering en
goedkeuring van de zaken en/of diensten door
Opdrachtgever tenzij anders tussen Partijen schriftelijk is
overeengekomen.
9.2. Betaling van de factuur, inclusief BTW, vindt plaats
90 (negentig) kalenderdagen na Levering, dan wel, indien
dat tijdstip later is gelegen, 90 (negentig) kalenderdagen
na ontvangst door Opdrachtgever van de factuur, een en
ander indien en voor zover Opdrachtgever de factuur, de
diensten en de zaken, inclusief alle bijbehorende
documentatie en de eventuele installatie en/of montage
en/of ingebruikstelling daarvan, heeft goedgekeurd.
9.3. Ter zekerstelling van de nakoming van de
verplichtingen van Opdrachtnemer heeft Opdrachtgever
het recht, alvorens betaling plaatsvindt, naast of in plaats
van de Levering te verlangen dat opdrachtnemer voor
zijn rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijke

bankgarantie doet afgeven door een voor
Opdrachtgever aanvaardbare bankinstelling. De kosten
van de bankgarantie zijn voor rekening voor
Opdrachtnemer.
9.4. Opdrachtnemer draagt er zorg voor, dat de facturen
tevens het nummer en de dagtekening van de
Opdrachtbevestiging, dan wel een omschrijving van de
Overeenkomst en de naam van de contactpersoon bij
Opdrachtgever, alsmede alle overige tussen Partijen
overeengekomen gegevens vermelden, steeds vergezeld
van de bescheiden als tussen Partijen is
overeengekomen. Opdrachtnemer dient zoveel
exemplaren van de facturen als tussen Partijen is
overeengekomen bij de Opdrachtgever in, steeds
vergezeld van de bescheiden als tussen Partijen is
overeengekomen.
9.5. De factuur dient te voldoen aan de wettelijke eisen
ten aanzien van de Wet op de Omzetbelasting 1968.
Opdrachtnemer dient op de gedagtekende en
genummerde factuur in ieder geval de volgende
gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden, voor
zover van toepassing:
naam, adres en woonplaats van Opdrachtnemer;
het opdrachtnummer;
het werk en de plaats van uitvoering waarop de
factuur betrekking heeft;
totale Overeenkomstprijs, reeds ingediende
bedragen en termijnnummer;
het tijdvak en de verrichte prestaties waarop de
factuur betrekking heeft;
Loonheffingennummer van Opdrachtnemer;
een opgave of de verleggingsregeling met
betrekking tot de omzetbelasting al dan niet van
toepassing is en in het laatste
geval het bedrag van de omzetbelasting;
bankrekeningnummer (IBAN-nummer);
G-rekeningnummer;
bonnummer(s) ontvangstbevestiging(en);
indien sprake is van onderaanneming in de zin
van de Wet Ketenaansprakelijkheid, de omvang
van de bruto loonsom opgenomen in het
gefactureerde bedrag gebaseerd op vooraf
overeengekomen afspraken ten aanzien van
loonsom en afdrachtverplichtingen.
9.6. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van Opdrachtnemer
op Opdrachtgever te verrekenen met vorderingen die
Opdrachtgever uit welke hoofde ook heeft of meent te
hebben op Opdrachtnemer of op maatschappijen die
behoren tot hetzelfde concern als Opdrachtnemer.
9.7. Opdrachtgever is gerechtigd de betaling op te
schorten indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen
voortvloeiende uit de Overeenkomst niet nakomt,
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bijvoorbeeld een tekortkoming in de Levering of de
eventuele installatie en/of montage van de zaken of
diensten.
Artikel 10. Kwaliteit en garantie
10.1. Opdrachtnemer garandeert dat geleverde diensten
en/of zaken, inclusief de eventuele installatie en/of
montage daarvan:
beantwoorden aan de Overeenkomst en de
Opdracht;
beschikken over de eigenschappen die zijn
overeengekomen;
vrij zijn van gebreken, beslag en rechten van
derden;
geschikt zijn voor het doel waarvoor de zaken en
of producten zijn bestemd;
voldoen aan de wettelijke eisen, onder andere op
het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid,
milieu, alle zoals deze gelden in de landen van
fabricage, verzending, doorvoer en bestemming
van materialen op het moment van Levering;
voldoen aan de hoogste eisen van de binnen de
branche Gehanteerde veiligheids- en
kwaliteitsnormen c.q. certificering, alle zoals
deze gelden ten tijde van de Levering.
10.2. Indien de zaken producten en/ of diensten,
ongeacht de resultaten van enige keuring, niet blijken te
voldoen aan het bepaalde in Lid 1 van dit Artikel zal
Opdrachtnemer voor haar rekening de zaken en diensten
ter keuze en op eerste schriftelijke aanzegging van
Opdrachtgever, herstellen of vervangen, tenzij
Opdrachtgever de voorkeur geeft aan ontbinding van de
Overeenkomst, op de voet van het bepaalde in Artikel 16.
10.3. De onderhoudstermijnen van Opdrachtnemer zijn
minimaal gelijk aan de onderhoudstermijnen welke voor
Opdrachtgever voortvloeien uit de Hoofdaannemingsovereenkomst. Zelfs indien het werk van Opdrachtnemer
eerder gereed is dan het tijdstip waarop het werk
Overeenkomstig de Hoofdaannemingsovereenkomst
geheel is opgeleverd, eindigt de onderhoudstermijn van
Opdrachtnemer pas op hetzelfde moment als de
onderhoudstermijn die Opdrachtgever met diens
Opdrachtgever voor het werk is overeengekomen.
10.4. Indien Opdrachtnemer naar het oordeel van
Opdrachtgever het gebrek te laat en/of niet behoorlijk
wegneemt, staat het Opdrachtgever vrij, na schriftelijke
aanmaning, waarbij aan Opdrachtnemer een redelijke
termijn gesteld is ter voldoening aan zijn verplichtingen,
al het nodige te verrichten of door derden te doen
verrichten en alle daaraan verbonden kosten aan
Opdrachtnemer in rekening te brengen. Indien in een
spoedeisend geval (zaak met gevolgschade) de
Opdrachtnemer, na overleg, niet tijdig en naar behoren
voor herstel of vervanging zal of kan

zorgdragen, staat het de Opdrachtgever vrij om het
recht van herstel of vervanging voor rekening van de
Opdrachtnemer zelf uit te voeren of door derden uit te
laten voeren. De rekening die uit deze vervangings- of
herstelwerkzaamheden ontstaat, zal door de
Opdrachtnemer binnen vijf werkdagen na toezending
van Opdrachtgever voldaan worden of verrekend
worden met openstaande facturen van Opdrachtnemer.
10.5. De garantietermijn op de geleverde diensten en/of
zaken, inclusief eventuele installatie en/of montage van
bijbehorende leveringen, bedraagt minimaal twee jaren,
te rekenen vanaf het moment van feitelijke levering,
oplevering of ingebruikstelling. Het verstrijken van de
garantietermijn laat onverlet de rechten die
Opdrachtgever aan de wet en de Overeenkomst kan
ontlenen. De overeengekomen garantie gedurende deze
termijn houdt in ieder geval in, dat Opdrachtnemer enig
door Opdrachtgever binnen de garantietermijn
schriftelijk bij Opdrachtnemer aangemeld gebrek, zo
spoedig mogelijk verhelpt voor rekening van
Opdrachtnemer, met inbegrip van alle bijkomende
kosten. Indien Opdrachtnemer op grond van deze
verplichting werkwijze, materialen of onderdelen heeft
gewijzigd, hersteld of vervangen zal ten opzichte van
deze zaken of onderdelen een volledige garantietermijn
gelden, te rekenen vanaf het moment waarop
Opdrachtgever de wijziging, het herstel of de vervanging
heeft goedgekeurd en onverlet een nog lopende termijn
betreffende de oorspronkelijk door Opdrachtnemer
geleverde diensten en/of zaken.
10.6. Opdrachtnemer staat volledig in voor eventuele
verborgen gebreken.
10.7. Inspectie en/of goedkeuring en/of aanvaarding
en/of termijnbetaling ontslaat Opdrachtnemer niet van
enige garantie of aansprakelijkheid, zoals deze
voortvloeit uit de met hem gesloten Overeenkomst.
10.8 Alle kosten verbonden aan herstel of vervanging in
verband met een gebrek alsmede de kosten van de
weer ingebruikstelling van de
zaken/het werk zijn voor rekening van de
Opdrachtnemer.
Artikel 11. Keuring en informatie
11.1. Opdrachtgever is gerechtigd te allen tijde de
Levering te (doen) keuren, zowel tijdens de uitvoering,
productie, bewerking en opslag, als
na feitelijke levering, oplevering of ingebruikstelling van
de diensten en/of zaken. Opdrachtgever is gerechtigd
tot inzage van de keuringsrapporten. Opdrachtnemer is
verplicht Opdrachtgever die inzage te verschaffen.
11.2. Aan Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger zal
op eerste verzoek toegang worden verschaft tot de
plaats van productie, bewerking of opslag.
Opdrachtnemer verschaft kosteloos zijn medewerking
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aan de keuring en verstrekt voor haar rekening de
benodigde documentatie en inlichtingen.
11.3. Indien een keuring als bedoeld in dit Artikel door
toedoen van Opdrachtnemer niet op het voorgenomen
tijdstip kan plaatsvinden dan wel indien een keuring moet
worden herhaald of overgedaan, komen de daaruit voor
Opdrachtgever voortvloeiende kosten voor rekening van
Opdrachtnemer.
11.4. ln geval van afkeuring van de Levering, zal
Opdrachtnemer binnen vijf werkdagen zorgdragen voor
herstel of vervanging van de geleverde diensten en/of
zaken, inclusief eventuele installatie en/of montage
daarvan. Indien Opdrachtnemer niet aan deze
verplichting voldoet, is Opdrachtgever gerechtigd de
benodigde diensten en/of zaken, inclusief eventuele
installatie en/of montage daarvan, van een derde af te
nemen, dan wel zelf maatregelen te nemen of
maatregelen door een derde te laten nemen, een en
ander voor rekening en risico van Opdrachtnemer.
11.5. Indien Opdrachtnemer binnen de in lid 4 van dit
Artikel bedoelde termijn naar de mening van
Opdrachtgever onvoldoende heeft gedaan om de
afgekeurde Levering terug te halen of ongedaan te
maken, heeft Opdrachtgever het recht de Levering aan
Opdrachtnemer voor diens rekening te retourneren of
ongedaan te maken, een en ander op kosten van
Opdrachtnemer en zonder dat enige berichtgeving van de
zijde van Opdrachtgever daarvoor is vereist. Alle schade
en kosten zijn volledig voor rekening en risico van
Opdrachtnemer.
Artikel 12. Geheimhouding
12.1. Opdrachtnemer garandeert Opdrachtgever de
geheimhouding jegens derden van alle bedrijfsinformatie
van Opdrachtgever die
Opdrachtnemer op enigerlei wijze in zijn bezit is gekomen
of zal komen. De geheimhoudingsplicht geldt eveneens
ten aanzien van het bestaan, de aard en inhoud van de
Overeenkomst en eventueel daaraan voorafgaande
rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen.
12.2. Opdrachtnemer legt de in lid 1 van dit Artikel
beschreven verplichtingen op aan door hem bij de
uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde
werknemers en/of derden en staat er voor in dat ook
dezen zich aan die verplichtingen houden.
12.3. Opdrachtnemer onderhoudt, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, geen
contact met Opdrachtgevers en Opdrachtnemers van
Opdrachtgever, direct noch indirect. Zulks geldt
uitdrukkelijk eveneens na de Levering.
12.4. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan, zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
Opdrachtgever, de door gezamenlijke

inspanningen van Partijen voortgebrachte zaken en/of
diensten en/of know how ten behoeve van derden te
gebruiken.
12.5. Bij niet-nakoming door Opdrachtnemer van een
van de in de voorgaande leden beschreven
verplichtingen gestelde verbeurt Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever een direct opeisbare en niet voor
rechterlijke matiging vatbare boete van€10.000,00 per
gebeurtenis voor iedere dag dat die niet-nakoming
voortduurt, onverminderd het recht van Opdrachtgever
op volledige schadevergoeding. Opdrachtnemer voldoet
het totaalbedrag van de boete direct aan Opdrachtgever
na vaststelling en mededeling van de vorenbedoelde
niet-nakoming aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever
heeft een onvoorwaardelijk recht op verrekening.
Artikel 13. Industrieel en Intellectueel eigendom
13.1. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen de
(financiële) gevolgen van aanspraken van derden
wegens inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten.
Voor zoveel op de te leveren
diensten en/of zaken en/of hulpmiddelen een
(industrieel eigendoms-)recht van derden rust, draagt
Opdrachtnemer er zorg voor dat Opdrachtgever het
gebruiksrecht verkrijgt zonder dat daar voor
Opdrachtgever buiten de overeengekomen prijs kosten
mee gemoeid zijn.
13.2. Indien blijkt dat Opdrachtgever inbreuk maakt of
dreigt te maken op een intellectueel eigendomsrecht of
recht van derden, dan heeft Opdrachtnemer de plicht
tot:
ofwel, wijziging van de betrokken diensten en/of
zaken en/of hulpmiddelen, door minimaal
gelijkwaardige diensten en/of zaken met een
minstens identiek resultaat die geen inbreuk
maken op rechten van derden;
ofwel, het verkrijgen van een gebruiksrecht voor
de betrokken diensten en/of zaken en/of
hulpmiddelen ten behoeve van Opdrachtgever;
ofwel, het zodanig wijziging van de betrokken
diensten en/of zaken en/of hulpmiddelen dat de
inbreuk wordt opgeheven, alles in overleg met
Opdrachtgever en zonder dat voor
Opdrachtgever buiten de overeengekomen
koopprijs extra kosten ontstaan en de
gebruiksmogelijkheden beperkter zijn dan die
van de oorspronkelijke diensten en/of zaken
en/of hulpmiddelen.
13.3. Opdrachtgever is rechthebbende op alle
intellectuele eigendomsrechten die ontstaan door of het
gevolg zijn van uitvoering van de Overeenkomst door
Opdrachtnemer.
13.4. Alle intellectuele eigendomsrechten op zaken die
door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter
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beschikking worden gesteld ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst berusten uitsluitend bij
Opdrachtgever, tenzij anders vermeld.
Artikel 14. Overdracht
14.1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Opdrachtgever, zal Opdrachtnemer de rechten en
verplichtingen die voor hem uit de Overeenkomst
voortvloeien noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden
overdragen.
14.2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Opdrachtgever, zal Opdrachtnemer de uitvoering van de
Overeenkomst noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden
uitbesteden.
14.3. Opdrachtgever kan aan de in Artikel 14.1 en 14.2
bedoelde toestemming voorwaarden verbinden.
Toestemming van Opdrachtgever, als in de vorige leden
van dit Artikel bedoeld, ontslaat Opdrachtnemer op geen
enkele wijze van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.
Artikel 15. Aansprakelijkheid, verzekering en
schadevergoeding
15.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade,
waaronder begrepen kosten van juridische bijstand, die
door de Opdrachtgever, zijn personeel of derden als
gevolg van of in verband met de uitvoering van de
Overeenkomst, waaronder begrepen veiligheidsgebreken
in de zin van productaansprakelijkheidsregelgeving, in het
algemeen en een gebrek in de dienstenen/of zaken en/of
hulpmiddelen en/of eventuele installatie en/of montage,
handelen of nalaten van Opdrachtnemer, zijn personeel
of degenen die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de
Overeenkomst heeft betrokken in het bijzonder, is of
wordt geleden. De administratie van Opdrachtgever
strekt tot volledig bewijs van de schade van Opdrachtgever, behoudens tegenbewijs door Opdrachtnemer.
15.2. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever, zijn
personeel en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden
voor alle aanspraken, als bedoeld in het vorige lid, van
derden, van welke aard of uit welken hoofde dan ook.
Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van Opdrachtgever
een schikking treffen met de laatstbedoelde derden, dan
wel zich in rechte, in plaats van of gezamenlijk met
Opdrachtgever een en ander ter beoordeling van
Opdrachtgever verweren tegen die aanspraken.
15.3. Opdrachtnemer is verplicht zich tegen de
aansprakelijkheid als bedoeld in de vorige leden
voldoende te verzekeren en verzekerd te houden en
verleent Opdrachtgever op eerste verzoek van
Opdrachtgever inzage in de betreffende polis.
15.4. Opdrachtgever is uitsluitend aansprakelijk voor
schade waarvan Opdrachtnemer aantoont dat die is
veroorzaakt door opzet of grove schuld van
Opdrachtgever.

15.5. De door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde
medewerker verricht zijn werkzaam- heden in opdracht
van Opdrachtgever. De binnen die opdracht van
Opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden en verricht
onder toezicht van Opdrachtgever zijn voor rekening en
risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is gerechtigd
van Opdrachtnemer te eisen een G-rekening te openen
of beschikbaar te stellen waarop Opdrachtgever haar
betalingen voor de verrichte diensten geheel of
gedeeltelijk kan storten. Opdrachtnemer vrijwaart
Opdrachtgever tegen alle (financiële) gevolgen van
aanspraken van derden inzake de Wet Keten
Aansprakelijkheid.
15.6. Indien Opdrachtnemer in verband met zijn
aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever aanspraak op
een uitkering op grond van een
verzekeringsovereenkomst kan doen gelden, draagt
Opdrachtnemer er zorg voor dat deze uitkering
rechtstreeks aan Opdrachtgever geschiedt. Daartoe kan
Opdrachtgever verlangen dat Opdrachtnemer de
betreffende verzekeringsovereenkomst ten behoeve
van Opdrachtgever afsluit, een eventuele
verzekeringsaanspraak aan Opdrachtgever overdraagt,
en/of aan Opdrachtgever een onherroepelijke volmacht
verstrekt de uitkering in ontvangst te nemen.
15.7. Verzekering door Opdrachtnemer leidt niet tot
beperking van diens aansprakelijkheid noch tot
medeaansprakelijkheid van Opdrachtgever.
Artikel 16. Opzeggen, beëindiging en ontbinding
16.1. Onverminderd alle andere aan Opdrachtgever
toekomende rechten en vorderingen, waaronder
begrepen het recht op volledige schadevergoeding, kan
Opdrachtgever de Overeenkomst eenzijdig door middel
van een aan Opdrachtnemer gerichte schriftelijke
kennisgeving geheel of gedeeltelijk ontbinden,
beëindigen, opzeggen en/of betalingsverplichtingen
opschorten en/of uitvoering van de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk aan derden opdragen, zonder dat
Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden is,
indien:
Opdrachtnemer toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van enige verplichting op basis van de
Overeenkomst;
nakoming door Opdrachtnemer van enige
verplichting op basis
van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk
onmogelijk wordt;
Opdrachtnemer welke zijn eigen faillissement
aanvraagt, in staat van faillissement wordt
verklaard, tot de wettelijke schuldsanering voor
natuurlijke personen wordt toegelaten of aan
hem, al dan niet voorlopig, surseance van
betaling wordt verleend;
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een besluit wordt genomen en/of wordt
overgegaan tot stillegging, liquidatie, overname
of enige daarmee vergelijkbare toestand van de
onderneming van Opdrachtnemer;
door Opdrachtnemer of een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers enig
(persoonlijk) voordeel is of wordt aangeboden of
verschaft aan een persoon, die deel uitmaakt van
het bedrijf van Opdrachtgever of aan een van zijn
ondergeschikten of vertegenwoordigers.
16.2. In elk van de in lid 1 van dit Artikel bedoelde
gevallen is Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim,
zijn alle vorderingen, die Opdrachtgever op
Opdrachtnemer mocht hebben of verkrijgen, direct en
ten volle opeisbaar.
16.3. Indien de Overeenkomst op de voet van het in lid 1
van dit Artikel bepaalde wordt ontbonden, betaalt
Opdrachtnemer de reeds aan hem door Opdrachtgever
gedane betalingen aan Opdrachtgever terug, zulks
vermeerderd met de wettelijke rente over het betaalde
bedrag vanaf de dag c.q. dagen waarop Opdrachtgever
de betalingen aan Opdrachtnemer heeft verricht. Indien
de Overeenkomst op de voet van het in lid 1 van dit
Artikel bepaalde gedeeltelijk wordt ontbonden, geldt
deze terugbetalingsverplichting, inclusief de wettelijke
rente, zoals hiervoor is weergegeven, voor zover de
betalingen door Opdrachtgever betrekking hebben op
het ontbonden deel van de Overeenkomst.
16.4. Onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, de boete op grond van tijdsoverschrijding
zoals vastgelegd in Artikel 6.4 van deze Overeenkomst,
alsmede de overige wettelijke rechten voortvloeiend uit
een toerekenbare tekortkoming is Opdrachtgever
gerechtigd tot het innen van een onmiddellijk opeisbare
boete van 1% van de som van de gehele Opdracht per
dag met een maximum van 10% van de som van de
gehele Opdracht vanaf de eerste dag van het verzuim van
Opdracht- nemer met betrekking tot de nakoming van de
Levering.
16.5. Ingeval van vooruitbetalingen dan wel deelbetalingen die Opdrachtgever reeds aan Opdrachtnemer
heeft voldaan, heeft Opdrachtgever daarover recht op
wettelijke rente over de periode van het verzuim. De
bedragen zijn onmiddellijk en direct opeisbaar en
verrekenbaar.
16.6. Ingeval van een niet toerekenbare tekortkoming
van één der Partijen worden de verplichtingen van
Partijen voor een gezamenlijk door Partijen nader
overeen te komen termijn opgeschort. Op een niet
toerekenbare tekortkoming kunnen Partijen zich slechts
beroepen, indien de betreffende partij zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur na het intreden
van de niet toerekenbare tekortkoming, onder

overlegging van bewijsstukken, de wederpartij
schriftelijk van een dergelijk beroep in kennis stelt.
16.7. Iedere vordering van Opdrachtgever op
Opdrachtnemer is direct ten volle opeisbaar, betaalbaar
en verrekenbaar. De vordering geldt als verrekeningsverklaring. In geval Opdracht- nemer in staat van
faillissement wordt verklaard, is Opdrachtgever tevens
bevoegd de curator te sommeren binnen redelijke
termijn te verklaren, of de curator bereid is de
Overeenkomst gestand te doen, onder zekerheidstelling
voor de juiste nakoming van de Overeenkomst. Indien
de curator niet binnen de gestelde redelijke termijn
verklaart bereid te zijn de Overeenkomst gestand te
doen, kan de curator zijnerzijds geen nakoming van de
Overeenkomst meer vorderen. In geval van verlening
van surséance van betaling aan Opdrachtnemer is het in
dit lid bepaalde van Overeenkomstige toepassing, met
dien verstande dat voor “de curator” wordt gelezen
“Opdrachtnemer en de bewindvoerder”.
Artikel 17. Geschillen, toepasselijk recht en opschriften
17.1. Op de Overeenkomst, alsmede alle eventuele
daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Tenzij
uitdrukkelijk bij deze Voorwaarden anders is bepaald,
zijn buitenlandse wetgeving en het Weens Koopverdrag
1980 (CISG) niet op de Overeenkomst van toepassing.
17.2. Op deze Voorwaarden zijn mede van toepassing
alle in Nederland geldende voorschriften en regels
waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de
NEN 4400 Certificering, Verklaring van goed betalingsgedrag van de Belastingdienst.
17.3. Elk geschil welke tussen Partijen mocht rijzen,
daaronder begrepen welke slechts door een der Partijen
als zodanig wordt beschouwd, in verband met of naar
aanleiding van de Overeenkomst dat daarvan een
uitvloeisel mocht zijn en welke niet onderling kan
worden opgelost, wordt in eerste aanleg berecht door
de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.
17.4. Opschriften boven de Artikelen zijn slechts
bedoeld om de leesbaarheid van deze Voorwaarden te
vergroten en zijn geen middel tot interpretatie.
Artikel 18. Wijziging van de Voorwaarden
18.1 Opdrachtgever is bevoegd wijzigingen aan te
brengen in deze Voorwaarden. Deze wijzigingen treden
in werking op het moment van deponering bij de Kamer
van Koophandel. Opdrachtgever zal de gewijzigde
Voorwaarden tijdig op zijn de website plaatsen.

Artikel 19. Gedeeltelijke nietigheid
19.1 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden, om
welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk ongeldig is,
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dan blijven deze Voorwaarden voor het overige
onverminderd van kracht, terwijl Partijen voor wat
betreft de ongeldige
bepalingen worden geacht datgene te zijn
overeengekomen, dat rechtsgeldig de strekking van de
ongeldige bepaling het meest nabij komt.
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