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I Toepasselijkheid 
 
De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering en/of verrichting van 
diensten ten behoeve van cliënten. Afwijkingen gelden alleen indien deze door ons schriftelijk zijn 
bevestigd. Door het plaatsen van een opdracht verklaart de opdrachtgever automatisch met deze 
voorwaarden akkoord te gaan. Afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever zijn voor ons niet 
bindend, ook wanneer deze niet nadrukkelijk worden uitgesloten. 
 
II Tegenprestatie 
 

1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders 
overeengekomen. 
 

2. Latere wijzigingen op verzoek van de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever. 
Hieronder worden mede verstaan de eventueel door de opdrachtgever verlangde wijzigingen 
vanwege geringe afwijkingen ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp. 

 
3. Alle voorbereidende werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever, ook voor het 

geval de opdracht uiteindelijk niet wordt geplaatst. 
 
III Betaling 
 

1. Betaling (nettoprijs plus BTW) dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. De 
factuurdatum is de datum van levering, gedeeltelijke levering of gereedheid tot levering, 
tenzij schriftelijk anders overeengekomen of anderszins op de factuur staat vermeld. 

 
2. Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge van de overeenkomst aan 

opdrachtnemer verschuldigd is in gebreke blijft, dan is hij daarover de wettelijke 
handelsrente, ingaande op de vervaldag verschuldigd, zonder dat daarvoor enige in gebreke 
stelling of aanzegging vereist is. 

 
3. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd buiten de verschuldigde hoofdsom en de rente van de 

opdrachtgever te vorderen alle incassokosten, die door niet betaling zijn veroorzaakt, zowel 
de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door 
opdrachtgever verschuldigd door het enkele feit dat opdrachtnemer de invordering aan 
derden in handen heeft gegeven. Deze kosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom 
met een minimum van € 125,-. Bedragen de door opdrachtnemer gemaakte kosten meer dan 
15% van de hoofdsom dan zullen de werkelijk door hem gemaakte kosten door 
opdrachtgever verschuldigd zijn. 

 
IV Levering 
 

1. De opdrachtnemer voert de verzending voor de opdrachtgever met de passende 
zorgvuldigheid uit, hij is echter slechts voor opzet en grove nalatigheid aansprakelijk. De 
goederen zijn conform de respectievelijke expeditie-voorwaarden van de vervoerder 
verzekerd. 

 
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de opdracht geheel of ten dele door een derde of derden te 

laten uitvoeren, hetgeen onverlet laat zijn aansprakelijkheid voor die uitvoering jegens 
opdrachtgever overeenkomstig de navolgende bepalingen. 
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3. Indien opdrachtnemer een termijn voor oplevering c.q. levering heeft opgegeven, is deze 
indicatief. Een opgegeven oplevertijd of leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. 
Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke 
te stellen. 

 
4. Indien de opdrachtnemer met zijn leveringen ten achter geraakt, dan dient hem allereerst 

een passende termijn te worden gesteld. Wanneer ook deze tweede termijn zonder succes 
verloopt, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. Bij ontbinding van de 
overeenkomst is opdrachtnemer maximaal een schadevergoeding aan de opdrachtgever 
verschuldigd van 20% van de orderprijs. 

 
5. Bedrijfsstoringen – zowel in de onderneming van de opdrachtnemer als in die van een 

toeleverancier  – met name storingen in de elektriciteitsvoorziening, staking, uitsluiting, 
oorlog, opstanden en alle andere gevallen van overmacht, geven geen recht op ontbinding 
van de overeenkomst. 

 
6. De geleverde goederen blijven tot aan de volledige betaling van alle op de factuurdatum 

openstaande vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever eigendom van de 
opdrachtnemer. 

 
 
V  Reclames 
 

1. Reclames dienen binnen 8 dagen na de ontvangst van de goederen te worden gemeld. Niet 
zichtbare gebreken, die na de onverwijlde controle niet kunnen worden gevonden, kunnen 
tegenover de opdrachtnemer slechts worden ingeroepen, wanneer de reclame binnen zes 
maanden nadat het goed de fabriek heeft verlaten, bij de opdrachtnemer worden gemeld. 

 
2. Bij de gerechtvaardigde reclames is de opdrachtnemer naar zijn keuze verplicht, onder 

uitsluiting van alle andere aanspraken, tot correctie of – indien dit niet mogelijk is – 
vervanging, tenzij een toegezegde eigenschap ontbreekt of aan de opdrachtnemer en de 
door hem ingeschakelde derden opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. De 
aansprakelijkheid voor gevolgschade van gebreken wordt uitgesloten, tenzij de 
opdrachtnemer en /of de door hem ingeschakelde derden opzet of grove nalatigheid kan 
worden verweten, danwel wanneer die aansprakelijkheid voortvloeit uit wettelijke 
bepalingen van dwingend rechtelijke aard. 

 
3. Gebreken van een deel van de geleverde goederen geven geen recht tot reclame van de 

totale levering, tenzij de deellevering voor de opdrachtgever zonder waarde is. 
 

4. Geringe kleurverschillen tussen de overeengekomen, danwel aan de hand van modellen, 
monsters of ontwerpen getoonde kleur enerzijds en die aan het product anderzijds, geven de 
opdrachtgever nimmer het recht tot reclame, noch tot ontbinding of enige overige aanspraak 
tot schadevergoeding jegens de opdrachtnemer. 

 
5. Voor afwijkingen in de hoedanigheid van het toegepaste materiaal is de opdrachtnemer 

slechts tot het bedrag van de eigen aanspraken op de respectievelijke toeleverancier 
aansprakelijk. In een dergelijk geval is de opdrachtnemer van zijn aansprakelijkheid bevrijd, 
wanneer hij zijn aanspraken op de toeleverancier aan de opdrachtgever cedeert. De 
opdrachtnemer is aansprakelijk als borg, voor zover aanspraken tegen de toeleverancier 
door de schuld van de opdrachtnemer niet bestaan of wanneer dergelijke aanspraken niet 
kunnen worden doorgezet. 
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VI  Eigendom, Modellen en Auteursrecht 
 

1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op 
grond van de Auteurswet en het Intellectueel eigendomsrecht. 
 

2. Alle door de opdrachtnemer voor de vervaardiging van het contractproduct toegepaste 
bedrijfsmiddelen, met name matrijzen, blijven, ook al worden zij afzonderlijk in rekening 
gebracht, eigendom van de opdrachtnemer en worden niet overhandigd. 

 
3. De opdrachtgever is alleen aansprakelijk, wanneer door de uitvoering van zijn opdracht 

rechten met name modellen en auteursrechten van derden, worden geschonden. De 
opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens een 
dergelijke schending van hun rechten. 

 
 
VII  Impressum 
 
De opdrachtnemer kan op contractproducten met toestemming van de opdrachtgever op passende 
wijze zijn firmanaam of –merk afbeelden. De opdrachtgever kan die toestemming alleen onthouden, 
wanneer daarmee voor hem een essentieel belang is gemoeid. 
 
 
VIII  Plaats van uitvoering, bevoegde rechter, geldigheid 
 

1. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen 
kennis te nemen. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan 
een arbiter/arbitragecommissie of aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

 
2. Nederlands Recht is op alle transacties van toepassing 

 
3. Door eventuele ongeldigheid van één of meer bepalingen wordt de geldigheid van de overige 

bepalingen onverlet gelaten 
 

4. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar 
 


