TERMS OF DELIVERY AND PAYMENT
Registered under number 28042080 with the Chamber of Commerce for The Hague.
Article I General
1. These terms of delivery and payment apply to all our quotations, to
all orders received by us and all agreements made with us. Any
reference to own general terms by customer at any stage of the
establishment of the agreement with us is explicitly rejected. In so
far as they conflict with written terms of purchase, of contract or
other terms of customer, our terms take precedence, except in case
and in so far as customer’s terms have been explicitly accepted by
us in writing.
2. In these general terms, ‘Customer’ is understood to mean: any
natural person or corporate body who purchase products from us
or whom we make offers. ‘We’ or ‘Us’ is understood to mean:
supplier who has received an order from customer or has entered
into an agreement with the latter, or those who refer to these
general terms in their quotation. ‘Products’ is understood to mean:
anything that is the subject of an agreement, as well as all results of
service provided by us, such as acceptance of work, assembly,
installation, advice, etc.
________________________________________________________
Article II Offers; conclusion of agreements
1. All our offers or quotations are without engagement, unless
explicitly otherwise stated in writing. Each offer or quotation from
us is based on the assumption that we will be able to execute the
order under normal circumstances and during regular working
hours. An agreement is effected only if and in so far as we accept an
order from customer in writing or if we carry an order into effect.
The day of sending our written order confirmation or the first day of
the actual execution of the order by us shall be the date of the
conclusion of the agreement.
2. If we perform anything at the request of customer before an
agreement has been effected, we have the right to request
payment for this in accordance with the prices then prevailing with
us, unless explicitly otherwise agreed in writing.
3. In case of a written acceptance from our side, we are bound to no
more than what has been accepted by us in writing. Customer is
assumed to be bound to his order so long as the order has not been
refused by us.
4. Additional and deviating stipulations in the order with respect to our
offer or quotation are never binding upon us save if and in so far as
these stipulations have explicitly accepted in writing by us.
5. All statements of numbers, measures, weights and/or other
descriptions of the products given by us have been given with care,
but we cannot guarantee that deviations will not occur. Samples,
drawings or model etc. shown or provided are always merely
indications of the products in question.
________________________________________________________
Article III Prices
1. Unless explicitly otherwise agreed in writing, our prices are exworks, so exclusive of for example transport and/or shipment,
packing, insurance and any duties or taxes by the government or
other duties, as well as all costs relating to anything put at our
disposal by customer as part of the execution of the order.
2. If after the date of conclusion of the agreement in accordance with
article II paragraph 1 the prices of materials, resources, parts, raw
materials, wages, salaries, social security and government costs
increase before the order has been completely executed, we are
entitled to increase our prices accordingly.
3. We are authorized to charge for extra work carried out by us
separately, such also if the extra work has not been ordered in
writing and/or if the price thereof has not been agreed on in
advance. With regard to the calculation of the price for the extra
work, the provisions of the above paragraphs of this article apply
accordingly. The applicability of BW (Civil Code) 7a: 1646 is explicitly
excluded.
4. If assembly or installation of products supplied is explicitly
included in our order confirmation and is therefore part of the
agreement concluded with customer, the price described in this
article has been calculated inclusive of assembly or installation and
the delivery in working order of the products in the place stated in
the agreement. The costs and financial consequences stated
separately in article VI of customer’s obligations described there are
not included in this price, save if and in so far as explicitly included
in our order confirmation.
________________________________________________________
Article IV Packing
Unless explicitly otherwise agreed in writing, the products will – if
necessary and at our sole discretion – be provided with a packing in
which the products are usually sold; all this in compliance with the
provisions of article III paragraph 1. Unless otherwise agreed in
writing with customer, we will not take back the packing.

Article V Documents, aids and advice
1. Cost estimates, plans, catalogues, illustrations, drawings, measures
and weight specifications drawn up, made or made available by us,
or other documents belonging to quotations or supplies, as well as
aids and tools shall remain our property at all times – also if the
manufacturing costs have been charged to customer – and shall be
returned to us on first request.
2. Save in case of permission in writing from our side, customer
guarantees that the documents, aids and information given by us as
described in the above paragraph shall not be copied or reproduced
or submitted for perusal or handed to a third party, whether for
reuse or not. We are entitled to require from customer that he
cooperates in signing a certificate of confidentiality presented by
us.
3. In accordance with the provisions of article II paragraph 5 we are
only bound by advice, calculations, communications and statements
with regard to capacities, results and/or anticipated performances
of products to be supplied or work to be carried out if and in so far
as such details are contained in our written order confirmation or
form part of the written agreement concluded separately between
us and customer.
________________________________________________________
Article VI Assembly; installation
1. Customer shall ensure that the necessary facilities, provisions and
conditions for the assembly or installation work to be done by us
are or have been provided for in time and in the proper way. These
arrangements and other activities to be carried out in this respect
shall at all times be for account and risk of the customer.
2. Customer shall among others ensure for own account and risk that
our mechanics are enabled to carry out the work. With observance
of necessary safety regulations and other precautions, he shall
provide for the necessary aids and shall render the necessary
assistance, either personally or by assistant workers made available
by him. Customer shall take care that suitable housing and other
personal facilities will be available to our mechanics.
3. Travelling expenses shall be charged to customer separately.
Different from the provisions of article III paragraph 4, we reserve
the right to charge extra labor costs separately in case we are, in
our opinion, forced to carry out the work outside regular working
hours and/or under special circumstances, contrary to the
assumption contained in article II paragraph 1.
4. The provisions of article VII with regard to the delivery time also
applies to the assembly or installation agreed on. A running-time of
machinery, installations etc. assembled by us will not be included in
the assembly or installation agreed on with us.
5. With regard to price, delivery, risk and warranty with respect to
assembly or installation, the provisions of the relevant articles of
these terms apply, subject to the stipulations of this article.
________________________________________________________
Article VII Delivery time
1. The delivery time, which also comprises the time for work to be
carried out by us will run from the day mentioned in our written
order acceptance. If for the execution of the order certain data,
drawings, etc. or certain formalities are required, the delivery time
will run from a later date, namely the moment that all data,
drawings etc. are in our possession or the required formalities have
been fulfilled. If we request a first payment with the order, the
delivery time will not run until from a date later than the written
order acceptance or receipt of the above mentioned documents,
namely from the moment we are in receipt of this payment.
2. The delivery times stated by us are not fata land always without
obligations. Their mere expiration does not mean default. We will
do everything possible to comply with the delivery times stated as
carefully as possible. Save in cases of intent or gross guilt, exceeding
the delivery time does not authorize customer to claim damages, to
refuse the product or to completely or partially annul the
agreement.
________________________________________________________
Article VIII Force majeure
1. Force majeure for us means: any circumstance beyond our control,
because of which fulfillment of our obligations to customer is
prevented in whole or in part or because of which the fulfillment of
our obligations cannot in reasonableness be demanded of us,
regardless of whether the circumstance was anticipated at the time
of conclusion of the agreement. We shall inform customer about a
situation beyond our control as early as possible.
2. In any case all circumstances of force majeure such as war, risk of
war, civil war, insurrection, hostage situations, molest, fire, water
damage and flood, strike, occupation, exclusion, shortage of work
forces or raw materials, failure of machinery or installations, or of

energy supply, all with our company as well as with third party from
whom we have to purchase the necessary materials or raw
materials in whole or in part, as well as in storage or in transit
whether in own control or not, and furthermore by all other causes
arisen through no fault of our own, relieve us of any obligation to
fulfillment of our obligations, including the delivery time, for as long
as the obstruction in question exists. Claims to compensation on
account of partial or complete non-fulfillment are also excluded in
above mentioned cases.
3. If the circumstances beyond our control have lasted for six months,
we have the right to cancel the agreement in writing in whole or in
part. In such case customer shall not be entitled to any
compensation.
________________________________________________________
Article IX Delivery
1. After the products in question have left our factory or after we have
informed customer in writing that the products are ready for
shipment, they are considered delivered, without prejudice to the
provisions of article XI and regardless of any obligation on our part
to meet assembly and installation engagements. Place of delivery
therefore is our factory, even if carriage paid and/or transport by us
has been agreed on. In case of partial deliveries the individual lots
are each considered delivered.
2. Partial deliveries. We are allowed to deliver items sold in part. In
case of partial deliveries, we are entitled to invoice each part
separately.
________________________________________________________
Article X Risk
1. The risk passes to customer at the time of delivery as meant in
article IX. Also in case of damage to products, caused by destruction
of the packing, the provision of the previous sentence applies
undiminished.
2. If the products are not, not betimes or not duly bought by customer,
customer will be in default without being declared liable. We are
then entitled to store the products or sell them to a third party for
account and risk of customer. Customer shall owe the purchase
price increased by the interest and all costs however, decreased by
the net amount from the sale to the third party, should the case
arise.
3. Unless otherwise agreed in writing with customer, if arranged for by
us, shipment and/or transport of the products shall take place for
account, the transport risk by us. Even if we have declared to the
carrier that all damage during transport is for our account, the
transport risk shall nevertheless be for account of customer and we
shall not be obliged to take steps to recover damages. If desired we
will assign our right towards the carrier to customer.
4. Save in case explicitly otherwise agreed in writing, products that
have been supplied to us for machining, repair or inspection are in
our keeping for customer’s risk. We are obliged to keep and handle
products supplied by us customer with the necessary carefulness.
________________________________________________________
Article XI Ownership Reservation
1. The property in the products does not pass over to customer until
he has fulfilled all obligations resulting from the agreement or any
other allied agreement. Besides payment of the purchase price,
obligations include among others the work done or to be done on
account of the products, as well as well relevant additional charges,
interests, taxes and costs etc. arising from the agreement.
2. Customer is not entitled to alienate, to put in pawn, to hypothecate
or to mortgage these products prior to this point of time, or to
transfer them to a third party in any other way. Customer is
authorized to work on and to process or to use these products in
accordance with his normal conduct of business.
3. Customer shall immediately enable us to take back the products
delivered, without further holding liable or judicial intervention.
Without prejudice to our other rights we are now being irrevocably
authorized by customer tot hen disassemble and take back on
demand the products supplied by us and the products attached to
movables or immovable without declaring in default or judicial
intervention in case he does not, does not betimes or does not duly
fulfil his (payment) obligations to us.
4. Customer is bound to immediately inform us in writing about the
fact that a third party (could) assert rights to the products in which
the property remains in us. In case customer will appear not to have
fulfilled this obligation, he shall owe a fine of 15% of the unpaid
Portion of the debts which the ownership reservation relates to,
without prejudice to our other rights on account of these debts.
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5. Each payment we receive from customer will in first instance serve
to settle the claims we have on customer in regard to which
ownership reservation as meant in paragraph 1 of this article does
not apply (any more).
________________________________________________________
Article XII Credit Squeeze
The invoice amount may be increased by us by an additional charge
for credit squeeze which will be stated separately on the invoice. In
case of payment within 30 days of the date of the invoice, the
additional charge mentioned does not need to be paid.
________________________________________________________
Article XIII Payment
1. Unless otherwise agreed in writing, payment of the purchase price
and/or the price agreed on for work to be done or work that has
been done by us is due at our choice cash on delivery in accordance
with the provisions of article IX. All payments shall be made place
without any deduction or settlement. If customer feels he has any
rights with regard to the delivery or the execution of the order, in
any shape or form, this does not dispense him from the obligation
to pay in the manner agreed on and he shall not be entitled to
suspend his payment obligation.
2. If payment by instalments has been agreed on, this shall take place
as follows – save explicitly otherwise written arrangements
between parties:
1/3 (one third) on order;
1/3 (one third) when the products are put ready for shipment, or
on completion of the work done by us;
1/3 (one third) within one month of the expiry of the second
instalment.
3. Payment of extra work is due as soon as this has been invoiced by
us to customer.
4. If at any time reasonable doubt exists with us regarding customer’s
solvency, we are entitled to demand complete or partial
prepayment of the purchase price or form customer to give security
by means of for example a bank guarantee or a limited
hypothecation of products delivered by us, prior to (further)
performance. In such case we are also entitled to ship cash on
delivered only.
5. In case we have agreed with customer that payment will be effected
via a banking institution or if security is given by means of
documentary credit or bank guarantees, customer guarantees that
this shall take place via a first-class bank. If we have any doubt in
reason about said qualification, we are entitled to reject the bank
proposed and to appoint a different bank.
6. The mere expiry of any term of payment, makes customer in default
according to the law. In this case all our claims on customer in whole
shall be repayable on demand, without prejudice to any of our
other rights.
7. Without the need for being declared in default, customer owes
interest on all amounts that have not been paid ultimately on the
last day of the payment term, from that day on, equivalent to the
statutory interest rate in The Netherlands at that time, increased by
an extra 2%. Each time a year has gone by, the amount over which
the interest is calculated shall be increased by the interest due over
that year. If customer has not paid the amount and interest due
even after expiry of a later payment term determined in writing,
customer is obliged to compensate us for all extrajudicial and
judicial costs which will be determined at 15% of the outstanding
amounts due minimally and will always amount to at least €150.00
exclusive of value added tax.
8. We are entitled to keep and to suspend the delivery of customer’s
objects that have been put at our disposal in connection with the
order given to us until customer has fulfilled all his payment
obligations towards us.
________________________________________________________
Article XIV Annulment
1. If customer does not, does not betimes or does not duly fulfil any
obligation that may result from the agreement concluded with us,
he will be in default and we are entitled to the following, without
being declared in default and we are entitled to the following,
without being declared in default or judicial intervention:
• To postpone the execution of the agreement and the directly related
agreements until payment has been adequately guaranteed; and/or
• To annul the agreement and the directly related agreements in
whole or in part; all this without prejudice to our other rights and
without us being bound to any compensation.
2. In case of bankruptcy, moratorium, shutting down or liquidation of
customer’s business, all agreements with customer shall be
annulled according to the law, unless we inform customer within a
reasonable term that we wish execution of (part of) the

agreement(s) in question, in which case without being declared in
default we shall be entitled:
• To postpone the execution of the agreements in question until
payment has been adequately guaranteed; and/or
• To suspend any payment obligations we have towards customer for
whatever reason; all this without prejudice to our other rights and
without us being bound to any compensation.
3. In case of an event as meant in paragraph 1 or paragraph 2 of this
article, all our claims on customer shall be immediately and
completely claimable and we are entitled to take back the products
concerned. In that case we shall be entitled to enter customer’s
grounds and buildings, in order to take possession of the products.
Customer is obliged to take the necessary measures in order to
enable us to execute our rights.
________________________________________________________
Article XV Cancellation
1. If customer wishes to cancel the order submitted to us and we have
agreed to this in writing, customer is obliged – subject to written
arrangement reading otherwise – to take over from us the materials
and raw material purchased by us be it futures or not, whether
machined or processed or not, at the price we have paid, including
wages and to indemnify us for inter alia loss of profit by payment of
15% of the price agreed on; all this without prejudice to our other
rights. In case we have entered into an exchange agreement with a
bank or a third party in connection with the order, customer shall
also be obliged to compensate us for the exchange losses resulting
from the cancellation.
2. Customer is obliged to indemnify us against third-party claims as a
result of the cancellation of the order at all times.
________________________________________________________
Article XVI Inspection and complaints
1. Customer is obliged to carefully inspect the products or have them
inspected immediately after arrival at the destination or after
completion of the work done by us, or – if this is earlier – after
receipt by himself or by a third party acting by his order. Any
complaints about shortcomings in the products that can be
attributed to faulty material or manufacturing defects, as well as
discrepancies in quantity, weight, composition, quality between the
products supplied and their description on the order confirmation
and/or invoices must be communicated to us in writing within
fourteen days at the most of arrival of the products or completion
of the work, without prejudice to the provisions in paragraph 3 of
this article. If, however, a trial or test has taken place in our factory,
complaints must be submitted during this trial or test and laid down
in writing.
2. Defects that cannot in reasonableness be established within the
term mentioned above must be reported to us in writing
immediately after discovery but still ultimately within the
appropriate warranty period. Complaints with regard to invoices
cannot be submitted unless in writing within fourteen days of
receipt of the invoices, in which case the date of receipt is
determined at one day after the date of the subject invoice.
3. Minor discrepancies with the usual tolerances shall be no reason for
customer to complain, to claim damages or to request cancellation
of the order.
4. If complaints are not submitted within the periods stipulated in this
article, customer will lose all claim with regard to the defects.
5. After discovery of any defect, customer is obliged to immediately
cease the use, the machining, the processing or installation of the
products concerned and he shall render full assistance required by
us for investigation of the complaint, inter alia by enabling us to
carry out an on-site investigation (or have it carried out) of the
circumstances of machining, processing, installation and/or use.
6. Customer is not entitled to complain with respect to products, in
regard to which verification of the complaint cannot be executed
by us. Customer is not at liberty to return the products prior to our
written agreement.
________________________________________________________
Article XVII Warranty
1. We give warranty for material and manufacturing defects for a
period of six months after delivery in the sense of article IX.
Our warranty implies that we shall correct the defect or – this at our
sole discretion – to take back what we delivered in whole or in part
and replace it with a new delivery at our expense. If we replace
(parts of) products supplied in order to fulfil our warranty
obligations, the (parts of) products replaced shall become our
property. All costs that exceed the obligation described above are
at customers expense, such as among other things cost of
transportation, travelling expenses and costs of disassembling and
assembling. In case we carry out repairs to products supplied in

order to fulfil our warranty obligations, the products in question
shall remain entirely at customer’s risk.
2. Our warranty does not apply:
a. if the defects are due to injudicious use or to other causes besides
inferior material or manufacture;
b. if we supply used material or used goods in accordance with the
order;
c. if the cause of the defects cannot clearly be demonstrated;
d. if all instructions given for the use of the products and other
specifically applicable warranty regulations have not been strictly
and completely complied with.
3. If products are provided for machining, repair, etc., warranty is only
given for the good quality of the execution of the processing
assigned. For parts that we do not manufacture ourselves, we shall
give no more than the warranty given to us by our suppliers. If we
have bound ourselves to assemble or to install the products, our
warranty obligation with respect to that only applies in case of
inferior assembly or installation has been completed by us, on the
understanding that in this case the warranty period ends anyway
nine months after the delivery as meant in article IX.
4. Our warranty shall lapse if:
a. it concerns defects that are completely or partly due to government
regulations with regard to the quality or the nature of the materials
used or with regard to manufacture;
b. customer carries out alternations and/or repairs to the products
supplied or has alterations carried out on his own initiative during
the warranty period;
c. customer does not, does not betimes or does not duly fulfil any
obligations with regard to inspection and complaints included in
these terms.
5. Unless explicitly otherwise agreed we are exclusively obliged to
fulfilment of the warranty obligations included in this article within
The Netherlands.
________________________________________________________
Article XVIII Liability
1. Our liability is limited to fulfilment of the warranty obligation as
described in article XVII.
2. Save in case of intent or gross guilt by ourselves and except for our
warranty obligations, we are never liable for any damage incurred
by customer, including also consequential damage, intangible
damage, loss of profits or environmental damage, or damage
resulting from third party liability.
3. If and in so far as we are nevertheless held liable in any case by the
competent judge, despite the provisions of paragraphs 1 and 2 of
this article, our liability towards customer on whatever account
shall be limited to the level of the relevant contract sum, exclusive
of value added tasks, in all cases, per event (where an interrelated
series of events counts as one event).
4. Customer is obliged to protect us against and indemnify us for all
costs, damages and interests which we might have incurred – as a
direct result of third – party claims on us on account of incidents,
actions or omissions in or with reference to executing the order, for
which we are not liable towards customer according these terms.
5. We are not liable for violation of patents, licenses or other thirdparty rights due to the use of data which we have been provided
with by or on behalf of customer for the execution of the order. If
in the written agreement concluded with customer or in our order
confirmation we refer to technical, safety, quality and/or other
regulations relating to the products, customer is assumed to know
these, unless he immediately notifies us otherwise in writing. In
that case we shall inform him further about these regulations.
Customer binds himself to always inform his buyers in writing above
mentioned regulations.
________________________________________________________
Article XIX Applicable law; competent judge
1. Dutch law applies to all agreements concluded with us, of which
these terms are part in whole or in part. Parties are assumed to
have chosen domicile in the place where we have our seat.
2. In so far as not otherwise obligatory dictated by law, all disputes
arising as a result of agreements concluded with us or these general
terms shall be amenable to the judgement of the competent judge
in our place of business, unless explicitly otherwise agreed in
writing by parties.
3. The applicability of the Vienna Trade Treaty is excluded, unless
explicitly otherwise agreed in writing by parties.
________________________________________________________
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LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
ingeschreven onder nummer 28042080 bij de Kamer van Koophandel voor Den Haag.
Artikel I Algemeen
1. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze
aanbiedingen, op alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten
overeenkomsten. Iedere verwijzing naar eigen algemene voorwaarden
door opdrachtgever in elk stadium van de totstandkoming van de
overeenkomst met ons wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor
zover strijdig met schriftelijke inkoop-, aanbestedings-, of andere
voorwaarden van opdrachtgever, hebben onze voorwaarden voorrang
behoudens ingeval en voor zover voorwaarden van opdrachtgever door
ons uitdrukkelijk schriftelijk geaccepteerd zijn.
2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ‘Opdrachtgever’:
iedere natuurlijke of rechtspersoon, die producten van ons afneemt of
aan wie wij aanbiedingen doen. ‘Wij’ c.q. ‘Ons’: opdrachtnemer, die
opdracht heeft gekregen van opdrachtgever c.q. een overeenkomst met
laatstgenoemde heeft gesloten, dan wel degene, die in zijn aanbieding
naar deze algemene voorwaarden verwijst. ‘Producten’: alle zaken, die
onderwerp zijn van een overeenkomst, alsmede alle resultaten van
dienstverlening door ons, zoals aanneming van werk, montage, installatie,
advies etc.
______________________________________________________________
Artikel II Aanbiedingen; totstandkoming overeenkomsten
1. Al onze aanbiedingen of prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is vermeld. Elke aanbieding of prijsopgave van ons is
gebaseerd op de veronderstelling dat wij de opdracht onder normale
omstandigheden en gedurende reguliere werkuren kunnen uitvoeren.
Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover wij een
opdracht van opdrachtgever schriftelijk aanvaarden of indien door ons
uitvoering aan een opdracht wordt gegeven. Als datum voor de
totstandkoming van de overeenkomst geldt de dag van verzending van
onze schriftelijke opdrachtbevestiging respectievelijk de eerste dag van
feitelijke uitvoering van de opdracht door ons.
2. Indien wij op verzoek van opdrachtgever enige prestatie verrichten
voordat een overeenkomst tot stand is gekomen, zijn wij gerechtigd
daarvoor betaling te verlangen conform de als dan bij ons geldende
tarieven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Ingeval van schriftelijke aanvaarding onzerzijds zijn wij niet meer
gehouden dan hetgeen schriftelijk door ons is geaccepteerd.
Opdrachtgever wordt geacht gebonden te zijn aan zijn opdracht, zolang
de opdracht door ons niet is geweigerd.
4. Aanvullende en afwijkende bepalingen in de opdracht ten opzichte van
onze aanbieding of prijsopgave zijn voor ons te allen tijde slechts bindend,
indien en voor zover deze bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk door ons
zijn geaccepteerd.
5. Alle door ons verstrekte opgaven van getallen, maten, gewichten en/of
andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan, maar wij
kunnen er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen.
Getoond of verstrekte monsters, tekeningen of modellen e.d. zijn steeds
slechts aanduidingen van de betreffende producten.
______________________________________________________________
Artikel III Prijzen
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden onze
prijzen af fabriek, dus exclusief bijv. vervoer en/of verzending,
verpakking, assurantie en eventueel door de overheid te heffen rechten
of belastingen dan wel andere heffingen, als ook alle kosten in verband
met de door opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de
opdracht ter beschikking gestelde zaken.
2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst conform
artikel II lid 1 de prijzen van materialen, hulpmiddelen, onderdelen,
grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten en overheidslasten een
verhoging ondergaan, voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, zijn wij
gerechtigd onze prijzen dienovereen-komstig te verhogen.
3. Wij zijn bevoegd door ons verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te
brengen, ook wanneer het meerwerk niet schriftelijk is opgedragen en/of
de prijs daarvan niet vooraf is overeengekomen. Met betrekking tot de
berekening van de meerwerkprijs is het bepaalde in de vorige leden van
dit artikel van overeenkomstige toepassing. De toepasselijkheid van BW
7a: 1646 wordt uit-drukkelijk uitgesloten.
4. Indien montage c.q. installatie van geleverde producten uitdrukkelijk in
onze opdrachtbevestiging is opgenomen en derhalve deel uitmaakt van
de met opdrachtgever gesloten overeenkomst, is de in dit artikel
omschreven prijs berekend, inclusief montage c.q. installatie en het
bedrijfsklaar opleveren van de producten op de in de overeenkomst
genoemde plaats. De apart in artikel VI opgenomen kosten en financiële
consequenties van aldaar omschreven verplichtingen van opdrachtgever
zijn, be-houdens indien en voor zover uitdrukkelijk opgenomen in onze
opdrachtbevestiging, niet in deze prijs begrepen.
______________________________________________________________
Artikel IV Verpakking
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de
producten– indien noodzakelijk en te onzer uitsluitende beoor-deling –
voorzien worden van een verpakking, waarin de producten gebruikelijk
worden verhandeld; een en ander met inachtneming van het gestelde in
artikel III lid 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met
opdrachtgever, nemen wij de verpakking niet terug.
Artikel V Bescheiden, hulpmiddelen en adviezen
1. Door ons opgestelde, vervaardigde of ter beschikking gestelde
kostenbegrotingen, plannen, catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maten
en gewichtsopgaven of andere bij aanbiedingen of leveranties behorende

bescheiden, alsmede hulpmiddelen en gereedschappen blijven – ook als
de fabricagekosten aan opdrachtgever in rekening zijn gebracht – te allen
tijde onze eigendom en dienen op het eerste verzoek aan ons te worden
teruggegeven.
2. Behoudens schriftelijke toestemming onzerzijds, staat opdrachtgever er
voor in dat de in het vorige lid omschreven bescheiden, hulpmiddelen en
door ons verstrekte informatie niet worden gekopieerd of nagemaakt,
dan wel aan derden, al dan niet voor wederverbruik, ter inzage gegeven
of ter hand gesteld worden. Wij zijn gerechtigd om van opdrachtgever te
verlangen dat hij medewerking verleent aan de ondertekening van een
door ons voorgelegde geheimhoudingsverklaring.
3. Met inachtneming van het gestelde in artikel II lid 5 binden alle door ons
verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen en opgaven omtrent
capaciteiten, resultaten en/of te verwachten prestaties van door ons te
leveren producten of te verrichten werkzaamheden ons slechts, indien en
voor zover dergelijke gegevens opgenomen zijn in onze schriftelijke
opdrachtbevestiging, dan wel deel uitmaken van de tussen ons en
opdrachtgever apart gesloten schriftelijke overeenkomst.
______________________________________________________________
Artikel VI Montage; installatie
1. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat tijdig en op de juiste wijze
voldaan wordt c.q. is aan noodzakelijke faciliteiten, voorzieningen en
voorwaarden voor de door ons uit te voeren montage- c.q.
installatiewerkzaamheden. Deze voorzieningen en overige in dit kader uit
te voeren activiteiten komen te allen tijde voor rekening en risico van
opdrachtgever.
2. Opdrachtgever zorgt onder meer voor eigen rekening en risico, dat onze
monteurs in de gelegenheid worden gesteld de werkzaamheden uit te
voeren. Hij verstrekt met inachtneming van noodzakelijke
veiligheidsvoorschriften en andere voorzorgs-maatregelen de nodige
hulpmiddelen en verleent, hetzij persoonlijk, hetzij door zijnerzijds
beschikbaar gestelde hulp werkkrachten, de nodige bijstand.
Opdrachtgever zorgt, dat voor onze monteurs geschikte behuizing en
andere persoonlijke voorzieningen aanwezig zijn.
3. Reiskosten worden afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht.
Wij behouden ons het recht voor om in afwijking van het gestelde in
artikel III lid 4 extra loonkosten apart in rekening te brengen, indien wij
naar ons oordeel, in afwijking van de in artikel II lid 1 opgenomen
veronderstelling, genoodzaakt zijn de werkzaamheden uit te voeren
buiten de reguliere werkuren en/of in bijzondere omstandigheden.
4. Het gestelde in artikel VII ten aanzien van de levertijd is eveneens van
toepassing op de overeengekomen montage c.q. installatietijd. Niet meer
tot de met ons overeengekomen montage c.q. installatie wordt gerekend
een inlooptijd van door ons gemonteerde machinerieën, installaties e.d.
5. Met inachtneming van het gestelde in dit artikel, geldt met betrekking tot
prijs, aflevering, risico en garantie ten aanzien van montage c.q.
installatie, hetgeen is opgenomen in de desbetref-fende artikelen van
deze voorwaarden.
______________________________________________________________
Artikel VII Levertijd
1. De levertijd, waaronder mede verstaan de termijn voor de door ons te
verrichten werkzaamheden, begint te lopen op de dag vermeld in onze
schriftelijke opdrachtacceptatie. Indien voor de uitvoering van de
opdracht bepaalde gegevens, tekeningen, etc. noodzakelijk zijn dan wel
bepaalde gegevens, tekeningen, etc. noodzakelijk zijn dan wel bepaalde
formaliteiten vereist zijn, gaat de levertijd eerst op een later tijdstip in,
namelijk op het moment dat alle gegevens, tekeningen etc. in ons bezit
zijn, dan wel vereiste formaliteiten vervuld zijn. Indien door ons een
eerste betaling bij de bestelling wordt verlangd, begint de levertijd eerst
te lopen op een later tijdstip dan schriftelijke opdrachtacceptatie of
ontvangst van de hierboven genoemde bescheiden en wel op het
moment waarop wij deze betaling hebben ontvangen.
2. De door ons opgegeven levertijden zijn niet fataal en steeds vrijblijvend.
Enkel het verstrijken daarvan levert geen verzuim op. Wij zullen alles in
het werk stellen de opgegeven levertijden zo nauwkeurig mogelijk in acht
te nemen. Behoudens opzet of grove schuld geeft overschrijding van de
levertijd opdrachtgever geen recht tot het vorderen van
schadevergoeding, tot het weigeren van het product of tot gehele of
gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
______________________________________________________________
Artikel VIII Overmacht
1. Onder overmacht van ons wordt verstaan: elke van de wil van ons
onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van onze
verplichtingen in redelijkheid niet van ons kan worden verlangd, ongeacht
of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst
voorzien was. Wij zullen opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een
overmachtstoestand op de hoogte stellen.
2. In elk geval ontslaan alle situaties van overmacht, zoals oorlog,
oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, gijzeling, molest, brand,
waterschade en overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting,
gebrek aan arbeidskrachten of grondstoffen, defecten aan machinerieën
c.q. installaties, storingen in de levering van energie, alles zowel in ons
bedrijf als bij derden, van wie wij de benodigde materialen of
grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, evenals bij opslag
of gedurende transport al dan niet in eigen beheer en voorts door alle
overige oorzaken, buiten onze schuld of toedoen ontstaan, ons van enige
verplichting tot nakoming van onze verplichtingen, waaronder de
levertijd, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan.

Aanspraken op schadevergoeding wegens gedeeltelijke of gehele niet
nakoming zijn in bovenvermelde gevallen eveneens uitgesloten.
3. Indien de overmachtstoestand zes maanden heeft geduurd hebben wij het
recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op enige
schadevergoeding.
______________________________________________________________
Artikel IX Aflevering
1. Nadat de betreffende producten onze fabriek hebben verlaten of wanneer
wij opdrachtgever schriftelijk hebben medegedeeld dat de producten ter
verzending gereed staan gelden zij als afgeleverd onverminderd het
bepaalde bij artikel XI en ongeacht de eventuele gehoudenheid van ons
tot nakoming van montage- en installatieverplichtingen. Plaats van
aflevering is derhalve onze fabriek, ook al is franco verzending en/of
vervoer door ons overeengekomen. In geval aflevering bij gedeelten
geschiedt gelden de afzonderlijke partijen op zichzelf als afgeleverd.
2. Deelleveringen: het is ons toegestaan verkochte zaken in gedeelten te
leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd zijn wij bevoegd
elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
______________________________________________________________
Artikel X Risico
1. Het risico gaat op opdrachtgever over op het tijdstip van aflevering in de
zin van artikel IX. Ook bij schade aan producten, veroorzaakt door
vernieling van de verpakking, is het gestelde in de vorige zin
onverminderd van kracht.
2. Indien de producten door opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk
worden afgenomen, zal opdrachtgever zonder ingebrekestelling in
verzuim zijn. Wij zijn als dan gerechtigd de producten voor rekening en
risico van opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde te verkopen.
Opdrachtgever blijft de koopsom vermeerderd met de rente en alle
kosten verschuldigd, echter in voorkomend geval verminderd met de
netto opbrengst van de verkoop aan de derde partij.
3. Tenzij schriftelijk anders met opdrachtgever is overeengekomen geschiedt
verzending en/of vervoer van de producten, indien die door ons worden
verzorgd, voor rekening en risico van opdrachtgever en worden de
producten niet door ons tegen transportrisico verzekerd. Zelfs indien wij
tegenover de vervoerder de verklaring hebben afgegeven dat alle schade
gedurende het transport voor onze rekening, is het transportrisico
niettemin voor rekening van opdrachtgever en zijn wij niet verplicht
stappen te ondernemen tot verhaal van schade. Desgewenst dragen wij
onze rechten jegens de vervoerder aan opdrachtgever over.
4. Behoudens ingeval uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen
berusten producten, welke bij ons ter bewerking, reparatie of inspectie
zijn afgegeven, onder ons voor risico van opdrachtgever. Wij verplichten
ons de door opdrachtgever aan ons afgegeven producten met de nodige
zorgvuldigheid te bewaren en te behandelen.
______________________________________________________________
Artikel XI Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van de producten gaat eerst op opdrachtgever over wanneer
deze aan alle verplichtingen welke uit de overeenkomst terzake of uit
enige andere daarmee samenhangende overeen-komst voortvloeien
heeft voldaan. Onder verplichtingen worden behalve betaling van de
koopsom onder meer verstaan de terzake van de producten verrichte of
te verrichten werkzaamheden alsmede alle ingevolge de overeenkomst
terzake verschuldigde toeslagen, renten, belastingen en kosten e.d.
2. Opdrachtgever is niet gerechtigd voor dat tijdstip deze producten te
vervreemden, te belenen, te verpanden of onder hypothecair verband te
brengen, dan wel op enigerlei andere wijze aan derden over te dragen.
Opdrachtgever is bevoegd deze producten in het kader van zijn normale
bedrijfsuitoefening te be- en verwerken c.q. te gebruiken.
3. Opdrachtgever zal ons terstond in staat stellen de geleverde producten,
zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, terug te
nemen. Onverminderd de overige aan ons toekomende rechten worden
wij reeds nu, voor als dan onherroepelijk door opdrachtgever gemachtigd
om indien deze zijn jegens ons aangegane (betalings)verplichtingen niet
tijdig of niet behoorlijk nakomt, zonder enige ingebrekestelling of
gerechtelijke tussenkomst, de door ons geleverde en aan roerende of
onroerende zaken bevestigde producten op eerste vordering te
demonteren en tot ons te nemen. Opdrachtgever is verplicht ons terstond
schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden (mogelijk)
rechten doen gelden op de
producten,
waarop ons
eigendomsvoorbehoud rust. Ingeval opdrachtgever niet aan deze
verplichting zal blijken te hebben voldaan, is hij een boete verschuldigd
van 15% van het onbetaalde gedeelte van de vorderingen, waarop het
eigendomsvoorbehoud betrekking heeft, onverminderd de overige ons
toekomende rechten terzake van die vorderingen.
5. Iedere betaling die wij van opdrachtgever ontvangen zal allereerst
strekken ter voldoening van die vorderingen, die wij op opdracht-gever
hebben ten aanzien waarvan geen eigendoms voorbehoud in de zin van
lid 1 van dit artikel (meer) geldt.
______________________________________________________________
Artikel XII Kredietbeperkingstoeslag
Het factuurbedrag kan door ons worden verhoogd met een afzonderlijk
in de factuur vermelde kredietbeperkings-toeslag. Bij betaling binnen 30
dagen na factuurdatum behoeft de genoemde toeslag niet te worden
voldaan.

3

Artikel XIII Betaling
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is betaling van de koopprijs
en/of de overeengekomen prijs terzake van door ons uit te voeren c.q.
uitgevoerde werkzaamheden verschuldigd te onzer keuze contant bij de
aflevering dan wel binnen 30 dagen na aflevering overeenkomstig het
gestelde in artikel IX. Alle betalingen zullen zonder enige aftrek of
verrekening geschieden. Indien opdrachtgever meent ten opzichte van de
aflevering of uitvoering van de opdracht nog aanspraken, in welke vorm
ook, te kunnen doen gelden, ontheft dit hem niet van de verplichting tot
betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd om zijn
betalingsverplichting op te schorten.
2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen geschiedt deze –
behoudens uitdrukkelijk anders luidende schriftelijke afspraken tussen
partijen – als volgt:
1/3 (een derde) bij de opdracht;
1/3 (een derde) wanneer de producten ter verzending gereed worden
gelegd, dan wel bij de voltooiing van de door ons verrichte werkzaamheden;
1/3 (een derde) binnen één maand nadat de tweede termijn betaling
verschenen is.
3. Betaling van meerwerk dient te geschieden zodra dit door ons aan
opdrachtgever in rekening is gebracht.
4. Wij zijn gerechtigd, indien op enig moment bij ons gerede twijfel bestaat
omtrent de kredietwaardigheid van opdrachtgever, alvorens (verder) te
presteren, te eisten dat gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de
koopsom geschiedt of dat opdrachtgever deugdelijke zekerheid stelt,
zoals door middel van een bankgarantie of een stille verpanding van door
ons geleverde producten. In een dergelijk geval zijn wij eveneens
gerechtigd om uitsluitend onder rembours te verzenden.
5. Ingeval wij met opdrachtgever zijn overeengekomen dat betaling via een
bankinstelling zal plaatsvinden of wanneer zekerheid gesteld wordt
middels documentair krediet of bankgaranties, staat opdrachtgever
ervoor in dat zulks steeds door middel van een eerste klas bank zal
geschieden. Wanneer wij in redelijkheid kunnen twijfelen aan de
genoemde kwalificatie, zijn wij gerechtigd om de voorgestelde bank af te
wijzen en een andere bank aan te wijzen.
6. Door het enkel verstrijken van enige betalingstermijn is opdrachtgever van
rechtswege in verzuim. In dat geval worden alle vorderingen van ons op
opdrachtgever in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar, onverminderd de
overige ons toekomende rechten.
7. Opdrachtgever is, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, over alle
bedragen, die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn
voldaan, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de als dan in
Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van
2%. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente
wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een schriftelijk gestelde
nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft
voldaan is opdrachtgever verplicht aan ons alle buitengerechtelijke en
gerechtelijke kosten te vergoeden, welke minimaal gesteld worden op
15% van het uitstaande verschuldigde bedrag en te allen tijde minimaal
€150,00 exclusief omzetbelasting zullen bedragen.
8. Wij zijn gerechtigd zaken van opdrachtgever die ons ter beschikking zijn
gesteld in verband met de aan ons verleende opdracht onder ons te
houden en de afgifte daarvan op te schorten totdat opdrachtgever heeft
voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ons.
______________________________________________________________
Artikel XIV Ontbinding
1. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige
verplichting die voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst mocht
voortvloeien, is hij in verzuim en zijn wij gerechtigd zonder
ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst:
• de uitvoering van de overeenkomst en de direct daarmee samenhangende
overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is
gesteld; en/of
• de overeenkomst en de direct daaruit samenhangende overeen-komsten
geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd de ons
overige toekomende rechten en zonder dat wij tot enige
schadevergoeding zijn gehouden.
2. In geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie
van het bedrijf van opdrachtgever zullen van rechtswege alle
overeenkomsten met opdrachtgever zijn ontbonden, tenzij wij
opdrachtgever binnen redelijke termijn mededelen nakoming van (een
deel van) de desbetreffende overeenkomst(en) te wensen, in welk geval
wij zonder ingebrekestelling gerechtigd zijn:
• de uitvoering van de betreffende overeenkomsten op te schorten totdat
betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
• al onze eventuele betalingsverplichtingen ten opzichte van opdrachtgever,
uit welke hoofde dan ook, op te schorten; een en ander onverminderd de
ons overige toekomende rechten en zonder dat wij tot enige
schadevergoeding zijn gehouden.
______________________________________________________________
Artikel XV Annuleren
1. Indien opdrachtgever de aan ons verstrekte opdracht wenst te annuleren
en wij daarmede schriftelijk akkoord zijn gegaan, is opdrachtgever
verplicht – behouden andersluidende schriftelijke afspraak – de door ons
al dan niet op termijn ingekochte materialen en grondstoffen, al dan niet

bewerkt of verwerkt, tegen de door ons betaalde prijs inclusief lonen van
ons over te nemen en ons onder meer wegens winstderving schadeloos
te stellen tegen betaling van 15% van de overeengekomen prijs; een en
ander onverminderd ons verder toekomende rechten. In geval wij in
verband met de opdracht met een bank of een derde een valutaovereenkomst hebben gesloten zal opdrachtgever tevens verplicht zijn de
uit de annulering voortvloeiende valutaverliezen aan ons te vergoeden.
2. Opdrachtgever is verplicht ons te allen tijde te vrijwaren tegen vorderingen
van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.
______________________________________________________________
Artikel XVI Inspectie en reclame
1. Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de
plaats van bestemming, dan wel na afronding van de door ons
uitgevoerde werkzaamheden, of – indien dit eerder is – na ontvangst door
hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te
(doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan producten,
die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten, alsmede verschillen
in hoeveelheid, gewicht, samenstelling, kwaliteit tussen de afgeleverde
producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of facturen gegeven
beschrijving, dienen uiterlijk binnen veertien dagen na aankomst van de
producten c.q. afronding schriftelijk aan ons te worden medegedeeld,
onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel. Indien echter een
beproeving of keuring in onze fabriek heeft plaatsgevonden dient
reclamering tijdens deze beproeving of keuring plaats te vinden en
schriftelijk te worden vastgelegd.
2. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de hierboven gestelde termijn
kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering doch
uiterlijk binnen de geldende garantietermijn schriftelijk aan ons te
worden gemeld. Reclamering ten aanzien van facturen kan slechts
schriftelijk geschieden binnen veertien dagen na ontvangst van de
facturen, waarbij de datum van ontvangst bepaald wordt op één dag na
de datum van dagtekening van de desbetreffende factuur.
3. Geringe afwijkingen met de gebruikelijke toleranties zullen voor
opdrachtgever geen grond kunnen vormen voor reclamering, het vragen
van schadevergoeding of een verzoek tot annulering van de opdracht.
4. Indien reclamering niet plaatsvindt binnen de in dit artikel gestelde
termijnen, verliest opdrachtgever elke aanspraak terzake van die
gebreken.
5. Na het ontdekken van enig gebrek is opdrachtgever verplicht om het
gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende
producten onverwijld te staken en zal hij alle door ons voor onderzoek
van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door ons
in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen
naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of
gebruik.
6. Opdrachtgever heeft geen recht tot reclameren met betrekking tot
producten, ten aanzien waarvan door ons geen controle op de reclame
kan plaatsvinden. Het staat opdrachtgever niet vrij de producten te
retourneren voordat wij daarmee schriftelijk hebben ingestemd.
______________________________________________________________
Artikel XVII Garantie
1. Gedurende zes maanden na aflevering in de zin van artikel IX verlenen wij
garantie voor materiaal- en fabricagefouten. Onze garantie houdt in dat
wij voor onze rekening de fouten herstellen of – zulks te onzer
uitsluitende beoordeling – het geleverde geheel of gedeeltelijk
terugnemen en door een nieuwe levering vervangen. Indien wij ter
voldoening aan onze garantieverplichting (onderdelen van) geleverde
producten vervangen, worden de vervangen (onderdelen van) producten
onze eigendom. Alle kosten die uitgaan boven de hierboven vermelde
omschreven verplichting zijn voor rekening van opdrachtgever, zoals
onder meer transportkosten, reiskosten en kosten van demontage en
montage. In geval wij ter uitvoering van onze garantieverplichtingen
reparatieactiviteiten aan geleverde producten verrichten blijven de
desbetreffende producten volledig voor risico van opdrachtgever.

4. Onze garantie vervalt, indien:
a. het fouten betreft die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van
overheidsvoorschriften met betrekking tot de kwaliteit of de aard der
gebruikte materialen of met betrekking tot fabricage;
b. opdrachtgever op eigen initiatief gedurende de garantietermijn
wijzigingen en/of reparaties aan de geleverde producten verricht of laten
verrichten;
c. opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de enige
verplichting, die uit deze of enige andere daarmee samenhangende
overeenkomst voortvloeit, zoals onder meer de in deze voor-waarden
vermelde verplichtingen ten aanzien van inspectie en reclamering.
5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn wij
uitsluitend gehouden tot nakoming van de in dit artikel genoemde
garantieverplichtingen binnen Nederland.
______________________________________________________________
Artikel XVIII Aansprakelijkheid
1. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot nakoming van de in artikel XVII
omschreven garantieverplichting.
2. Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van onszelf
en behoudens onze garantieverplichtingen zijn wij nimmer aansprakelijk
voor enige schade van opdrachtgever, waaronder mede begrepen
gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, dan wel
schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.
3. Indien en voor zover wij, ondanks het gestelde in de leden 1 en 2 van dit
artikel, door de bevoegde rechter toch aansprakelijk worden gehouden in
enig geval, is onze aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit welke
hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks
gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt), in alle gevallen beperkt tot de
hoogte van de desbetreffende contractsom, exclusief omzetbelasting.
4. Opdrachtgever is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor
alle kosten, schaden en interessen, die voor ons mochten zijn ontstaan als
direct gevolg van vorderingen van derden op ons terzake van voorvallen,
daden of nalatigheden bij of in het kader van uitvoering van de opdracht,
waarvoor wij ingevolge deze voorwaarden tegenover opdrachtgever niet
aansprakelijk zijn.
5. Wij zijn niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of
andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, die ons door
of vanwege opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.
Indien wij in de met opdrachtgever gesloten schriftelijke overeenkomst
dan wel in onze opdrachtbevestiging verwijzen naar technische,
veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voorschriften, die betrekking
hebben op de producten, wordt opdrachtgever geacht deze te kennen,
tenzij hij ons schriftelijk onverwijld van het tegendeel in kennis stelt. Als
dan zullen wij hem over deze voorschriften nader informeren.
Opdrachtgever verplicht zich te allen tijde zijn afnemers schriftelijk in
kennis te stellen van bovengenoemde voorschriften.
______________________________________________________________
Artikel XIX Toepasselijk recht; bevoegde rechter
1. Op alle met ons gesloten overeenkomsten, waarvan deze voor-waarden
geheel of ten dele deel uitmaken, is Nederlands recht van toepassing.
Partijen worden geacht domicilie te hebben gekozen in de plaats waar wij
gevestigd zijn.
2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van met ons gesloten
overeenkomsten of deze algemene voorwaarden zullen, voor zover niet
anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het
oordeel van de bevoegde rechter van onze plaats van vestiging, tenzij
partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten, tenzij
partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeen gekomen.
____________________________________________________________________

2. Onze garantie geldt niet:
a. het fouten betreft die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van
overheidsvoorschriften met betrekking tot de kwaliteit of de aard der
gebruikte materialen of met betrekking tot fabricage;
b. indien wij in overeenstemming met de opdracht gebruikt materiaal of
gebruikte goederen leveren;
c. indien de oorzaak der fouten niet duidelijk kan worden aangetoond;
d. indien niet alle voor het gebruik van de producten gegeven instructies en
andere specifiek geldende garantievoorschriften stipt en volledig zijn
nagekomen.
3. Indien producten ter bewerking, reparatie e.d. worden verstrekt, wordt
alleen garantie gegeven voor de deugdelijkheid van de uitvoering van de
opgedragen bewerkingen. Voor onderdelen die wij niet zelf vervaardigen,
verlenen wij niet meer garantie dan door onze leveranciers wordt
gegeven. Indien wij ons verbonden hebben de producten te monteren
c.q. te installeren, geldt onze garantie-verplichting te dien aanzien enkel,
ingeval sprake is van on-deugdelijke montage c.q. installatie. In een
dergelijk geval gaat de door ons verleende garantie in op de dag dat de
montage c.q. installatie naar ons oordeel door ons is voltooid, met dien
verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt, negen
maanden na de aflevering in de zin van artikel IX.
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