
ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN    Versie m.i.v. 1-1-2013 
Toorank Productions BV  Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES 
In deze inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: 
- Opdrachtgever: Toorank Productions BV alsmede de met haar verbonden vennootschappen en / of ondernemingen. 
- De Leverancier: degene met wie de koop – en levering van een zaak of het verrichten van een dienst is overeengekomen; 
- Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Opdrachtgever en de Leverancier betreffende de koop – en levering van zaken 
en / of diensten; 
- De Order: de opdracht tot levering van een zaak of het verrichten van een dienst voor zover deze door Opdrachtgever schriftelijk zijn 
geplaatst, dan wel zijn bevestigd; 
- Levering: het in bezit stellen van, respectievelijk in de macht brengen van Opdrachtgever van een of meer zaken en de eventuele 
installatie / assemblage / inbedrijfstelling / montage van deze zaken 
- Partijen: de Opdrachtgever en de Leverancier. 
- Algemene Voorwaarden: de algemene inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever zoals in de navolgende bepalingen omschreven. 
ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID 
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten, orders en overeenkomsten met 
betrekking tot levering van zaken en / of diensten door de Leverancier aan Opdrachtgever. 
2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Leverancier wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
2.3 De Leverancier met wie eenmaal op basis van de Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze 
voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Opdrachtgever. 
2.4 In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen bedingen boven deze Algemene Voorwaarden. 
2.5 De Algemene Voorwaarden stellen alle vroegere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, afspraken of mededelingen tussen 
partijen, waaronder enige algemene verkoop- en /of leveringsvoorwaarden van de Leverancier terzijde. Afwijkingen van deze Algemene 
Voorwaarden gelden slechts, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Opdrachtgever zijn bevestigd. 
2.6 Van deze Algemene Voorwaarden maakt onverbrekelijk deel uit de “Leveringsinstructies Toorank Productions BV”, waarvan de tekst 
als bijlage aan deze voorwaarden is gehecht. 
ARTIKEL 3 – TOTSTANDKOMING 
3.1 De Overeenkomst komt tot stand indien door de Opdrachtgever een Order bij de Leverancier wordt geplaatst en deze Order door de 
Leverancier is aanvaard. 
3.2 Naast uitdrukkelijke aanvaarding wordt een order van Opdrachtgever geacht door de Leverancier te zijn aanvaard indien de Leverancier 
de Opdrachtgever niet binnen 10 dagen meedeelt de betreffende Order niet te aanvaarden, alsook ingeval de Leverancier tot levering aan 
Opdrachtgever overgaat. Aanvaarding door de Leverancier van een order van de Opdrachtgever houdt tevens in aanvaarding van deze 
voorwaarden als onderdeel van de koopovereenkomst. 
3.3 Bij raamovereenkomsten komt de Overeenkomst tot stand telkens op het moment dat de order voor een (deel)levering, binnen het kader 
van de raamovereenkomst, door de Opdrachtgever wordt verzonden. Onder een raamovereenkomst wordt in deze Algemene Voorwaarden 
verstaan een langlopende c.q. jaarafspraak tussen de Opdrachtgever en de Leverancier met betrekking tot prijzen en condities van door de 
Leverancier te leveren zaken en/of diensten, zonder dat voor de Opdrachtgever een afnameplicht en voor de Leverancier een leveringsplicht 
bestaat. 
3.4 Prijs - en offerte aanvragen door de Opdrachtgever zijn geheel vrijblijvend. Kostenbegrotingen vóór het tot stand komen van de 
Overeenkomst door de Leverancier opgesteld, kunnen niet afzonderlijk in rekening worden gebracht, ook niet indien geen Overeenkomst 
tot stand komt. 
3.5 In voorkomende gevallen kan de Opdrachtgever ervoor kiezen de bestelprocedure te laten geschieden door middel van fax- en/of e-
mailberichten, waarbij deze gelijk worden gesteld met schriftelijke stukken.  
3.6 Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door de Opdrachtgever ter beschikking gesteld of door de 
Opdrachtgever goedgekeurde tekeningen, modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke, maken deze deel uit van 
de Overeenkomst. 
3.7 Indien de Overeenkomst is gesloten tussen de Opdrachtgever en twee of meer Leveranciers gezamenlijk, dan wel enige verplichting uit 
die Overeenkomst op twee of meer (rechts)personen rust, zijn deze laatste steeds hoofdelijk jegens de Opdrachtgever gebonden.  
ARTIKEL 4 – PRIJZEN 
4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de in de Overeenkomst vermelde prijs exclusief BTW, accijns en tevens vast, 
onveranderlijk en onverrekenbaar, en geldt zij bij aan de  pdrachtgever te leveren zaken franco huis c.q. magazijnen van de Opdrachtgever, 
dan wel een door de Opdrachtgever opgegeven ontvangstadres en inclusief alle kosten, onder meer doch niet beperkt tot transportkosten, 
verzekering, verpakking, koersrisico, emballage, invoerrechten etc. 
4.2 Algemene prijsverhogingen en prijsverhogingen ten gevolge van meerwerk of meerleveringen kunnen alleen aan de Opdrachtgever 
worden doorberekend als deze door de Opdrachtgever tevoren uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Monsters benodigd ter beoordeling 
van kwaliteit en toepasbaarheid dienen te allen tijde kosteloos ter beschikking te worden gesteld door de Leverancier. 
4.3 Ondeugdelijk geleverde zaken, welke de Leverancier tot meer werkzaamheden en/of kosten noodzaken dan bij aangaan van de 
overeenkomst is en kon worden voorzien, zijn in geen geval grond voor verhoging van de overeengekomen prijs of prijzen. 
ARTIKEL 5 – VERPAKKING 
5.1 De zaken dienen - voor zover nodig - behoorlijk te zijn verpakt en gemerkt, in overeenstemming met de instructies van de 
opdrachtgever, en dienen bij normaal vervoer de plaats van bestemming in goede staat te bereiken. De Leverancier is aansprakelijk voor 
schade veroorzaakt door onvoldoende of onjuiste of ongeschikte verpakking.  
5.2 De Opdrachtgever heeft te allen tijde de bevoegdheid verpakkingsmaterialen aan de Leverancier te retourneren of van de Leverancier te 
verlangen verpakkingsmaterialen terug te nemen. 
5.3 Retourzending van verpakkingsmaterialen geschiedt voor rekening en risico van de Leverancier naar het verzendadres van de 
Leverancier. 
5.4 Verwerking respectievelijk vernietiging van (transport)verpakkingsmaterialen is een verantwoordelijkheid van de Leverancier. Indien 
op verzoek van de Leverancier verpakkingsmaterialen worden verwerkt of vernietigd gebeurt dit voor rekening en risico van de 
Leverancier. 



ARTIKEL 6 – LEVERING 
6.1 Levering geschiedt uitsluitend op hierbij overeengekomen INCO-terms (laatste editie, uitgegeven door de Internationale Kamer van 
Koophandel in Parijs). Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient geleverd te worden franco huis c.q. magazijnen van de 
Opdrachtgever “Delivered Duty Unpaid” (DDU), voorzien van de bijbehorende vrachtbrief. De Leverancier dient op de bekende 
afleverplaats de aldaar geldende voorschriften en aanwijzigen op te volgen, zoals nader vastgelegd in de bijgevoegde Leveringsinstructie. 
6.2 De in de Overeenkomst schriftelijk overeengekomen levertijd of – periode is fataal. Overschrijding doet de Leverancier zonder 
ingebrekestelling in verzuim zijn. Indien geen levertijd of - periode is overeengekomen, dient Levering van de zaken uiterlijk 15 dagen na 
de totstandkoming van de Overeenkomst te geschieden. 
6.3 Zodra de Leverancier weet of behoort te weten dat de Levering niet, niet tijdig of niet naar behoren zal plaatsvinden, geeft zij hiervan 
onmiddellijk schriftelijk bericht aan Opdrachtgever onder vermelding van de omstandigheden die de aanleiding van deze tekortkoming 
vormen. Dit laat onverlet de eventuele gevolgen van deze overschrijding als gevolg van de Overeenkomst of wettelijke bepalingen.  
6.4 In geval van te late levering door de Leverancier, behoudens in geval van overmacht aan de zijde van de Leverancier als nader 
omschreven in artikel 22, is de Opdrachtgever te zijner keuze: - gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder nadere ingebrekestelling 
en / of rechterlijke tussenkomst, waarbij de Opdrachtgever de mogelijkheid heeft (integrale) schadevergoeding te eisen. Voor de eventueel 
hieruit voor de Leverancier voortvloeiende schade is Opdrachtgever nimmer aansprakelijk; 
- gerechtigd om na ingebrekestelling een boete te heffen van een half procent (½ %) van de waarde van de Order voor elke dag dat de 
Leverancier te laat is met de voltooiing van de opdracht, dan wel met de levering van de aan de Opdrachtgever verkochte zaken. Hierbij 
geldt een limiet van tien procent (10 %) van de totale koop- of aannemingssom, een en ander onverminderd het recht van de Opdrachtgever 
op vergoeding van alle kosten, schades en interesten ter zake door de Opdrachtgever geleden.  
6.5 In geval de Opdrachtgever redelijkerwijs niet in staat is om de ter Levering aangeboden zaken af te nemen, zal de Leverancier 
gedurende een nader overeen te komen termijn de zaken voor zijn rekening en risico opslaan op zodanige wijze dat de juiste en constante 
samenstelling van de zaken blijft gewaarborgd en het vereiste kwaliteitsniveau wordt behouden. Opdrachtgever sluit iedere 
aansprakelijkheid uit, ten gevolge van het niet kunnen afnemen van de ter levering aangeboden zaken. 
6.6 Deellevering en Levering van meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheden en Levering meer dan 7 dagen voor het 
verstrijken van de overeengekomen levertijd zijn slechts toegestaan indien voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever is 
verkregen. Eerdere aflevering en / of uitvoering leiden niet tot wijzigingen in het overeengekomen tijdstip van betaling. Het risico ten 
aanzien van de te veel geleverde zaken die bij de Opdrachtgever worden opgeslagen blijft berusten bij de Leverancier, totdat 
overeenstemming is bereikt over hetgeen daarmee dient te geschieden. Alle kosten verbonden aan de opslag van meer dan de 
overeengekomen hoeveelheden komen voor rekening van de Leverancier, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
6.7 In geval van levering van bulkzaken en gereed product zal de vaststelling van de geleverde hoeveelheid en kwaliteit plaatsvinden op 
basis van de metingen door de Opdrachtgever op de door haar aangewezen geijkte meetbruggen en op basis van ijkingtabellen. Keuring, 
controle, onjuiste douane goederen code en of beproeving van zaken houdt levering noch afname in. 
6.8 Op verzoek van de Opdrachtgever is de Leverancier gehouden aan de Opdrachtgever een productie- of uitvoeringsplanning te doen 
toekomen en / of medewerking te verlenen aan voortgangscontrole vanwege de Opdrachtgever. 
6.9 De Levering geldt slechts als voltooid indien het overeengekomen geheel en in overeenstemming met de Overeenkomst op de door 
Opdrachtgever aangewezen plaats is afgeleverd. 
6.10 De te leveren zaken en / of diensten zijn tot de voltooiing van de Levering volledig voor rekening en risico van de Leverancier. 
6.11 De Leverancier mag direct noch indirect enig voordeel of vooruitzicht hierop aanbieden aan de werknemers van de Onderneming noch 
aan de werknemers van een der met de Onderneming verbonden ondernemingen. Het onder meer (doch niet beperkt tot) aanbieden van 
geschenken, ontspanningsactiviteiten, gunsten of diensten aan de werknemers is derhalve strikt verboden en elk verleend voordeel (of 
vooruitzicht hierop) wordt beschouwd als een (poging tot) omkoping als bedoeld in artikel 328 Wetboek van Strafrecht en geeft de 
Opdrachtgever het recht om enige overeenkomst met Leverancier onmiddellijk eenzijdig te beëindigen, welke dan heeft te gelden als een 
eenzijdige beëindiging wegens een ernstige tekortkoming door de Leverancier. 
6.12 De geleverde zaken worden niet geproduceerd door middel van uitbuitende, ongezonde of met slavenarbeid vergelijkbare 
kinderarbeid, noch door gedwongen of uitgebuite werkkrachten, noch door welke andere vorm van gevangenisarbeid ook waarbij de 
menselijke waardigheid in het geding is. 
6.13 Alle leveranties van verkoper moeten conform monster zijn – met name wat betreft kwaliteit, samenstelling, geur, kleur, smaak en 
authenticiteit – en voldoen aan alle specificaties in de inkoopbevestiging, alsmede aan alle wettelijke vereisten en voorschriften van het 
land van de door koper aangewezen eindbestemming, waaronder voorschriften van organen van publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties en 
de Europese Unie, o.a. met betrekking tot de bereidingswijze, kwaliteit, samenstelling, houdbaarheid, verpakking, etikettering, milieu en 
vervoer, die op de goederen van toepassing zijn in het land van eindbestemming ten tijde van de aankomst in dat land. 
6.14 Alle leveranties dienen te voldoen aan de Europese Richtlijn 2000/13/EG en het daarop gebaseerde Warenwetbesluit Etikettering 
Levensmiddelen, alsmede aan de Europese hygiëne richtlijn 93/43/EEG en de daarop gebaseerde Nederlandse Warenwetregeling hygiëne 
van levensmiddelen, in het bijzonder voor wat betreft de HACCP voorschriften. Emballages moeten voldoen aan de vereisten van alle 
landen, waarin of waardoor de goederen worden vervoerd, tot en met de eindbestemming. Verkoper staat in voor de juistheid van alle 
stukken, verklaringen en documenten, waarin door of namens hem wordt verklaard dat deze op de goederen betrekkingen hebben of die de 
goederen begeleiden. 
6.15 Onder levering wordt in dit artikel mede verstaan een deellevering. 
ARTIKEL 7 – WIJZIGINGEN 
7.1 De Leverancier zal niet zonder schriftelijke toestemming of schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever enige wijziging aanbrengen in de 
door de Opdrachtgever opgegeven specificaties.  
7.2 Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd in overleg met de Leverancier de omvang en / of de hoedanigheid van de te leveren zaken of 
diensten te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen. 
7.3 Wijzigingen en aanvullingen zullen in principe niet leiden tot verhoging van de overeengekomen prijs of verlenging van de 
overeengekomen levertijd  
7.4 Indien een wijziging naar het oordeel van de Leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en / of het tijdstip van Levering, 
is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, de Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 
werkdagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk te informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en / of levertijd 



naar het oordeel van de Opdrachtgever onredelijk zijn, zullen partijen hierover in overleg treden. Indien dit overleg niet tot 
overeenstemming leidt, kan de Leverancier daaraan geen rechten ontlenen en heeft de Opdrachtgever de keuze om ofwel op basis van de 
oorspronkelijke specificaties Levering te verlangen, danwel de order te annuleren zonder dat de Leverancier hiervoor kosten in rekening 
brengt bij de Opdrachtgever. 
ARTIKEL 8 - KEURING 
8.1 Door de Leverancier geleverde zaken en / of door de Leverancier verrichte werkzaamheden kunnen slechts na uitdrukkelijke 
goedkeuring door Opdrachtgever als aanvaard worden beschouwd, terwijl goedkeuring de Leverancier niet ontslaat van enige verplichting 
en in het bijzonder niet van zijn aansprakelijkheid voor verborgen gebreken. Opdrachtgever kan voorts te allen tijde een productie- of 
confirmatiemonster verlangen. 
8.2 Indien de door de Leverancier geleverde zaken en / of verrichte diensten naar oordeel van Opdrachtgever niet overeenstemmen met 
hetgeen is overeengekomen, is Opdrachtgever gerechtigd deze zaken en / of diensten af te keuren. Vanaf het moment van afkeuring berust 
het risico voor zaken (weer) bij de Leverancier. 
8.3 De keuring vindt plaats uiterlijk zestig werkdagen na ontvangst der zaken dan wel na de mededeling door de Leverancier dat de 
verrichte werkzaamheden gereed zijn. Bij afkeuring door de Opdrachtgever dient de Leverancier met bekwame spoed hiervan in kennis te 
worden gesteld en is de Opdrachtgever te zijner keuze gerechtigd tot het: 
a. retourneren van de zaken en tevens herlevering te vorderen, al of niet met schadevergoeding. Het retourneren van zaken geschiedt geheel 
voor rekening en risico van de Leverancier. 
b. herstel vorderen van de aan de verrichte werkzaamheden geconstateerde gebreken, al of niet met schadevergoeding;  
c. de zaken onder zich te houden tot het moment dat de Leverancier nadere instructies heeft gegeven hoe met de afgekeurde zaken te 
handelen; 
d. geheel of gedeeltelijk ontbinden van de overeenkomst, al of niet met schadevergoeding, zonder dat een nadere ingebrekestelling of 
rechterlijke tussenkomst is vereist.  
De hieraan verbonden kosten zijn te allen tijde voor rekening van de Leverancier. 
8.4 Indien de Order omvat of mede omvat installatie, assemblage, inbedrijfstelling of andere door de Leverancier uit te voeren 
werkzaamheden, geschiedt zulks geheel voor zijn risico en rekening, ook indien een en ander namens hem door derden - na daartoe 
uitdrukkelijk toestemming van Opdrachtgever te hebben verkregen - wordt uitgevoerd. In afwijking van het bepaalde in artikel 6.10 zal de 
levering van de zaak / de voltooiing van de opdracht, evenals de overgang van het risico van deze zaak eerst plaatsvinden op het moment 
dat de installatie, assemblage, inbedrijfstelling of daartoe te verrichten werkzaamheden door de Opdrachtnemer zijn opgeleverd en door 
Opdrachtgever uitdrukkelijk zijn geaccepteerd. 
8.5 Tenzij anders overeengekomen dient de Leverancier de door Opdrachtgever toegeleverde grondstoffen, halffabrikaten, verpakkingen en 
overige zaken voor verwerking of gebruik op samenstelling en kwaliteit te controleren en te testen en alle onregelmatigheden 3 werkdagen 
voor verwerking of gebruik aan Opdrachtgever te melden. 
8.6 Het al dan niet plaatsvinden van een keuring of ingangscontrole zal op geen enkele wijze van invloed zijn op enige verplichting of 
aansprakelijkheid van de Leverancier. 
ARTIKEL 9 - GARANTIE 
9.1 De Leverancier garandeert dat de te leveren zaken (en de daarbij behorende documentatie) voldoen aan: 
- de overeengekomen specificaties, omschrijving(en), eigenschappen, eisen, evenals aan de door Opdrachtgever gehanteerde 
kwaliteitsnormen; 
- geschikt zijn voor het beoogde doel en gebruik en – indien ter zake geen concrete afspraken zijn gemaakt – aan de specificaties, 
eigenschappen en eisen die in het handelsverkeer aan deze zaken worden gesteld, althans gebruikelijk zijn. 
9.2 De Leverancier staat er voor in dat de zaken overeenstemmen met monsters, modellen, bijlagen en tekeningen die door de Leverancier 
ter beschikking zijn gesteld en / of door Opdrachtgever goedgekeurde productie- of confirmatiemonsters. 
9.3 De Leverancier garandeert dat de zaken en daarbij behorende documentatie voldoen aan alle in het land van bestemming relevante 
wettelijke bepalingen betreffende onder andere kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid. 
9.4 De Leverancier garandeert dat de zaken te allen tijde een goede en constante kwaliteit hebben en vrij zijn van constructie-, materiaal- en 
fabricagefouten alsook van fouten of gebreken in de aard, samenstelling, inhoud of receptuur. De Leverancier verleent hiertoe toegang tot 
de plaatsen waar de zaken worden geproduceerd of zijn opgeslagen en verleent medewerking aan de gewenste keuringen, controles en 
proefnemingen en verstrekt voor haar rekening de benodigde documentatie en inlichtingen. De Leverancier stelt de Opdrachtgever tijdig 
van te voren op de hoogte van het tijdstip waarop keuring, controle en/of proefneming kan plaatsvinden. De Leverancier is bevoegd bij 
voornoemde keuring, controle en/of proefneming aanwezig te zijn. De kosten van keuring, controle en/of proefneming zijn voor rekening 
van de Leverancier. Indien bij keuring, controle en/of proefneming voor, tijdens of na de Levering de zaken geheel of gedeeltelijk worden 
afgekeurd, zal de Opdrachtgever dit aan de Leverancier (schriftelijk) doen melden. 
9.5 Ter voldoening aan haar (garantie)verplichtingen is de Leverancier verplicht voor eigen rekening en risico de zaken of de gebrekkige 
zaken binnen een redelijke termijn kosteloos door nieuwe te vervangen, dan wel aanvullende diensten te verrichten, teneinde alsnog zaken 
en/of documentatie te leveren die overeenstemmen met de specificaties, eigenschappen en eisen, onverminderd overige aan de 
Opdrachtgever toekomende rechten. 
9.6 De garantietermijn bedraagt 12 maanden na levering, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Na het verstrijken van 
de toepasselijke garantietermijn, blijft de Leverancier gedurende een periode van 5 jaar aansprakelijk voor verborgen gebreken. Onder 
verborgen gebreken worden verstaan gebreken die bij de inspectie van de zaken door de Opdrachtgever redelijkerwijs niet hadden kunnen 
worden ontdekt. Voor grond- en hulpstoffen geldt een garantietermijn van 60 dagen. 
9.7 De Leverancier garandeert de in-, uit- en doorvoer van de af te leveren zaken naar de bekende plaats van (eind)bestemming. 
9.8 De Leverancier zal te allen tijde bij dienstverlenende activiteiten bij de Opdrachtgever in het bezit zijn van een veiligheidscertificering 
(VCA certificaat). Voor aanvang van de diensten dient het VCA certificaat aan de Opdrachtgever overhandigd te worden. 
9.9 In geval van tekortkoming in de nakoming van de Leverancier van één van zijn verplichtingen is de Leverancier gehouden tot 
vergoeding van alle door Opdrachtgever in verband daarmee te lijden schade, gevolgschade en schade van derden daaronder begrepen. 
Onder de schade wordt mede begrepen de door Opdrachtgever te maken en gemaakte (buiten) gerechtelijke kosten, te bepalen op 15% van 
de koopprijs, gemoeid met de werkzaamheden teneinde nakoming te vorderen c.q. te bewerkstelligen. 
ARTIKEL 10 – INLENERS-, KETEN- EN OPDRACHTGEVERSAAN SPRAKELIJKHEID 



10.1 De Leverancier kan een verplichting uit hoofde van de overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
Opdrachtgever overdragen aan een derde. Aan deze toestemming kunnen redelijke voorwaarden worden verbonden. 10.2 Indien de 
Leverancier de levering na verkregen schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever opdraagt aan een ander, dient hij daarvan onverwijld 
een schriftelijk contract op te stellen, waarvan de voorwaarden van deze overeenkomst deel dienen uit te maken, met dien verstande dat de 
oorspronkelijke Leverancier daarin de rechtspositie inneemt van de oorspronkelijke Opdrachtgever en de ander die van de oorspronkelijke 
Leverancier. 
10.3 Bij inlening van arbeidskrachten, is de Leverancier verplicht de bij en/of krachtens en/of ter uitvoering van de artikelen 34 en 35 
Invorderingswet 1990 (voorheen artikel 16a Coördinatiewet Sociale Verzekeringen) gestelde administratieve en overige voorwaarden strikt 
na te leven en is de leverancier voorts verplicht de Opdrachtgever te vrijwaren voor eventuele aanspraken en boetes ter zake, zijdens de 
belastingdienst en/of uitvoeringsinstellingen in het kader van de Sociale Verzekeringswetgeving. 
10.4 De Leverancier staat ervoor in, dat voor wat betreft zijn personeel dan wel derden die hij bij de uitvoering van de overeenkomst 
inschakelt, wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen tot afdracht van premies Sociale Verzekering en Loonbelasting. Hiertoe dient hij 
op verzoek van de Opdrachtgever de bewijsstukken te overleggen. 
10.5 De Leverancier vrijwaart de Opdrachtgever tegen iedere aanspraak van de Bedrijfsvereniging c.q. de Belastingdienst ter zake. 
10.6 De Leverancier verplicht zich, op verzoek van de Opdrachtgever, een verklaring van een registeraccountant aan de Opdrachtgever te 
overleggen, waaruit ten genoegen van de Opdrachtgever blijkt:  
- dat de Leverancier de premies Sociale Verzekering en Loonbelasting, verschuldigd voor de periode waarin de Leverancier personeel aan 
de Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, tijdig, volledig en behoorlijk heeft voldaan; 
- dat de Leverancier te allen tijde aan de met de invordering belaste Sociale Verzekeringsinstelling c.q. de Belastingdienst correcte en 
volledige opgave heeft gedaan ter zake van de hiervoor genoemde heffing van premies Sociale Verzekering en/of Loonbelasting. 
10.7 Onverminderd de overige bepalingen in dit artikel zal de Leverancier een zodanige administratie voeren dat per project de werkelijke 
loonkosten kunnen worden vastgesteld. De Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht deze administratie te controleren. De leverancier zal 
de werkelijke loonkosten op iedere factuur vermelden. 
10.8 Indien de “verlegging regeling BTW” op de Overeenkomst van toepassing is, zal de Leverancier dit op iedere factuur vermelden. 
10.10 Op verzoek van de Opdrachtgever zal de Leverancier het origineel van een recente Verklaring Betaalgedrag van de 
Bedrijfsvereniging en de Belastingdienst overleggen. 
ARTIKEL 11 – PERSONEEL BELAST MET HET LEVEREN VAN Z AKEN OF DIENSTEN EN MILIEU 
11.1 De Leverancier staat in voor de controle over personen belast met de uitvoering van de Overeenkomst.  
11.2 De Leverancier staat er voor in dat iedere persoon die voor hem werkt op de terreinen van de Opdrachtgever de regels en instructies 
van de Opdrachtgever zal naleven zoals die zijn neergelegd in de bezoekersovereenkomst en eventueel aanvullende instructies. Elke 
inbreuk door de Leverancier of enige persoon die door de Leverancier bij de uitvoering wordt betrokken, op deze regels en instructies geeft 
aan de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst onmiddellijk zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst te ontbinden, 
zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid aan de zijde van de Opdrachtgever kan leiden. 
11.3 Leverancier en diens werknemers respectievelijk de derden waarvan de Leverancier zich bedient, zijn gehouden bij de uitvoering van 
de overeenkomst van overheidswege vastgestelde veiligheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen. Leverancier vrijwaart 
Opdrachtgever voor de gevolgen van een schending van die voorschriften door de werknemer of hulppersonen van Leverancier. 
ARTIKEL 12 – DOCUMENTATIE 
12.1 De Leverancier is verplicht bijbehorende documentatie voorafgaande aan of tegelijkertijd met de Levering ter beschikking te stellen 
aan de Opdrachtgever, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever de betaling kan opschorten totdat deze documentatie in haar bezit is.  
12.2 De Opdrachtgever is vrij in het gebruik van deze documentatie, waaronder begrepen het vermenigvuldigen daarvan voor eigen 
gebruik. 
ARTIKEL 13 - HULPMIDDELEN 
13.1 Door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde dan wel door de Leverancier ten behoeve van de Levering aan de Opdrachtgever 
aangeschafte of vervaardigde materialen, tekeningen, berekeningen, modellen, mallen, instructies, specificaties en overige hulpmiddelen 
blijven eigendom van de Opdrachtgever c.q. worden eigendom van de Opdrachtgever op het moment van aanschaf of vervaardiging. 
13.2 De Leverancier is verplicht de in het vorige lid bedoelde hulpmiddelen te merken als herkenbaar eigendom van de Opdrachtgever, 
deze in goede staat te houden en voor haar rekening te verzekeren tegen alle risico’s zolang de Leverancier ten aanzien van die 
hulpmiddelen als houder optreedt. 
13.3 De hulpmiddelen zullen aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op eerste verzoek dan wel tegelijkertijd met de laatste 
Levering van de zaken waarop de hulpmiddelen betrekking hebben. 
13.4 Hulpmiddelen die door de Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt worden op eerste verzoek van de 
Opdrachtgever ter goedkeuring aan de Opdrachtgever voorgelegd. 
13.5 Verandering aan of afwijking van de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde of goedgekeurde hulpmiddelen is slechts 
toegestaan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever. 
13.6 De Leverancier zal de hulpmiddelen niet (doen) aanwenden voor of in verband met enig ander doel dan de Levering aan de 
Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever hiertoe vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. 
ARTIKEL 14 – BETALING 
14.1 Betaling van de factuur, inclusief BTW, zal plaatsvinden binnen 60 dagen na Levering en goedkeuring van de geleverde zaken c.q. 
verrichte diensten en ontvangst van de factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij betaling binnen 10 dagen na ontvangst van de 
factuur, heeft de Opdrachtgever recht op een betalingskorting van 3%, welke de Opdrachtgever onmiddellijk met zijn betaling mag 
verrekenen. 
14.2 In geval van deelleveringen of bij het leveren van diensten over een langere periode, is de Leverancier gehouden zijn eindafrekening 
binnen 4 weken na de laatste aflevering bij de Opdrachtgever in te dienen. Reeds verrichte en goedgekeurde Leveringen zullen worden 
voldaan met dien verstande dat betaling daarvan, ingeval van een toerekenbare tekortkoming van de Leverancier, geschiedt onder aftrek 
van schade en kosten die de Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming lijdt en/of zal lijden. Indien en voor zover de 
Leveringen meebrengen dat de hoeveelheden in zijn eindafrekening afwijken van vooraf door de Opdrachtgever schriftelijk goedgekeurde 
hoeveelheden en Opdrachtgever de herziene eindafrekening niet binnen voornoemde termijn heeft ontvangen, heeft de Leverancier geen 
recht meer op betaling van vorderingen boven de oorspronkelijk overeengekomen hoeveelheden. 



14.3 Betaling door Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van recht in en ontslaat de Leverancier niet van enige garantie en/of 
aansprakelijkheid zoals deze voortvloeien uit de Overeenkomst of uit de wet. 
14.4 De Leverancier is verplicht om op de aan de Opdrachtgever te zenden facturen (in enkelvoud) het ordernummer, artikelnummer en 
omschrijving te vermelden. Afwijkingen hiervan kan vertraging in de betaling veroorzaken. Deze vertraging komt voor rekening en risico 
van de Leverancier. De facturen dienen vergezeld te gaan van door de Opdrachtgever voor akkoord getekende vrachtbrieven en pakbonnen. 
Facturen die niet aan het voorgaande voldoen zullen zonder in behandeling te worden genomen, worden geretourneerd. 
14.5 De Opdrachtgever is bevoegd te verlangen dat de Leverancier voor haar rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijke 
bankgarantie doet afgeven door een voor de Opdrachtgever acceptabele bankinstelling om de nakoming van de verplichtingen van de 
Leverancier zeker te stellen. 
14.6 De Opdrachtgever heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen met bedragen die de Leverancier is verschuldigd aan de 
Opdrachtgever. 
14.7 De Opdrachtgever heeft het recht betalingen op te schorten bij tekortschieten van verplichtingen van de Leverancier. 
14.8 De Opdrachtgever is steeds bevoegd al hetgeen zij schuldig is aan de Leverancier te verrekenen met hetgeen de Leverancier of de aan 
de Leverancier gelieerde vennootschappen al dan niet opeisbaar aan Opdrachtgever schuldig is / zijn. De Leverancier is tot enige 
verrekening slechts bevoegd na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. 
ARTIKEL 15 – AANSPRAKELIJKHEID 
15.1 De geleverde zaken moeten in overeenstemming met de aanwijzingen van de Opdrachtgever worden gelost en opgeslagen. 
Breukschade en/of beschadiging, ontstaan bij het laden, transport en/of bij het lossen dan wel opstapelen zijn voor rekening van de 
Leverancier, ook wanneer de breuk en/of beschadiging later wordt geconstateerd, tenzij de Leverancier aantoont dat de schade is ontstaan 
door opzet of grove schuld van de Opdrachtgever. 
15.2 Onverminderd de aansprakelijkheid of de verantwoordelijkheid van de Leverancier uit hoofde van zijn verplichtingen en/of 
verantwoordelijkheden volgend uit art. 9.1. hierboven, is de Leverancier aansprakelijk voor alle schade die door Opdrachtgever of door 
derden wordt geleden als gevolg van een gebrek in haar product waardoor het niet de veiligheid, kwaliteit, functionaliteit en prestaties biedt 
die men gerechtigd is te verwachten. 
15.3 De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, die door de Opdrachtgever of door derden 
wordt geleden als gevolg van het handelen of nalaten van de Leverancier zelf, van haar personeel of van degenen die door haar bij de 
uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. 
15.4 De Leverancier vrijwaart de Opdrachtgever voor aanspraken van derden op vergoeding van schade op grond van aansprakelijkheid als 
bedoeld in de vorige twee leden en zal op eerste verzoek van de Opdrachtgever een schikking treffen met die derden, dan wel zich in 
rechte, in plaats van of gezamenlijk met de Opdrachtgever – één en ander uitsluitend ter beoordeling door de Opdrachtgever – verweren 
tegen aanspraken als hiervoor bedoeld. 
15.5 Voor de toepassing van dit artikel worden personeel en medewerkers van de Opdrachtgever als derden aangemerkt. 
15.6 De Leverancier zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel genoegzaam verzekeren en verleent opdrachtgever 
desgewenst inzage in de polis. De Leverancier zal bovendien alle zaken, die hij van de Opdrachtgever ontvangen heeft uit hoofde van de 
met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, verzekeren tegen alle schade, welke ook, die deze kunnen overkomen zolang zij onder zijn 
hoede zijn. De Opdrachtgever zal dienaangaande regresrecht hebben op de Leverancier. De Leverancier geeft de Opdrachtgever op eerste 
verzoek inzage in alle betreffende polissen. Desgevraagd dient hij kopieën hiervan aan Opdrachtgever op eerste verzoek ter beschikking te 
stellen. 
ARTIKEL 16 – EIGENDOM 
16.1 De eigendom van de door de Leverancier te leveren zaken gaat over op de Opdrachtgever op het moment van Levering. Zodra de 
eigendom van de zaken op de Opdrachtgever is overgegaan, is de Opdrachtgever gerechtigd de zaken in welke vorm dan ook te 
vervreemden, te bezwaren, te verpanden of anderszins in de macht van derden te brengen 
16.2 De Leverancier is verplicht de betreffende bij hem nog aanwezige zaken ten behoeve van Opdrachtgever te identificeren. De 
Leverancier zal ze waarmerken zodanig dat deze zaken herkenbaar zijn als eigendom van Opdrachtgever. 
ARTIKEL 17 - INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM 
17.1 De Leverancier staat er voor in dat het vrije en ongestoorde gebruik van het geleverde geen inbreuk maakt op enig recht van 
intellectuele of industriële eigendom. De Leverancier vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken van derden en zal schaden en kosten 
van de Opdrachtgever voor zijn rekening nemen. 
17.2 Specificaties, recepten, werkwijzen, ontwerpen, tekeningen, modellen, slagzinnen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, 
artwork, zowel origineel als de bewerkingen hierop, data, inclusief alle wijzigingen hierop en ander publiciteitsmateriaal etc. die door de 
Opdrachtgever worden verstrekt of in opdracht van de Opdrachtgever of in verband daarmee door of vanwege de Leverancier worden 
gemaakt en de intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking daartoe komen uitsluitend toe aan de Opdrachtgever die ook 
als maker en ontwerper zal worden aangemerkt, alles ongeacht of een en ander separaat aan Opdrachtgever in rekening wordt gebracht. De 
Leverancier zal al datgene doen dat nodig is om Opdrachtgever gerechtigd te doen zijn als hier bedoeld. 
17.3 De Leverancier is gerechtigd de informatie welke verstrekt is door de Opdrachtgever te gebruiken, echter uitsluitend in verband met 
de overeenkomst. Deze informatie is en blijft dus eigendom van Opdrachtgever. 
ARTIKEL 18 – GEHEIMHOUDING 
18.1 De Leverancier is gehouden, behoudens andersluidende wettelijke verplichting, alle van de Opdrachtgever afkomstige informatie en in 
het kader van de uitvoering van de Overeenkomst te zijner kennis gekomen of ontwikkelde informatie geheim te houden en niets daarvan 
openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. Het is de Leverancier verboden bedoelde informatie aan te 
wenden voor eigen gebruik of gebruik door derden, voor zover deze informatie niet reeds publiekelijk bekend was, dan wel is geworden 
anders dan door toedoen van de Leverancier. 
18.2 De Leverancier is verplicht al hetgeen in het kader van een verzoek tot een aanbod, een order en / of de uitvoering van de 
overeenkomst omtrent de Opdrachtgever bekend wordt, geheim te houden en van personeelsleden en derden die zij in het kader van het 
uitbrengen van een aanbieding, het beoordelen van een order en voor de uitvoering van een Overeenkomst gebruikt, hetzelfde te bedingen. 
Het bepaalde in dit artikel is met name -maar niet alleen- van toepassing op gegevens en informatie met betrekking tot producten, 
installaties en processen die in samenwerking met of in opdracht van de Opdrachtgever door de Leverancier worden ontwikkeld. 



18.3 De Leverancier zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de naam, merken en handelsbenamingen van de 
Opdrachtgever en haar rechten van intellectuele eigendom in reclames, andere publicaties of op enige andere wijze gebruiken. 
18.4 Bij overtreding van het bepaalde in lid 1 en / of 2 en / of 3 van dit artikel zal de  pdrachtgever een direct opeisbare boete aan de 
Leverancier opleggen van € 50.000,- zulks onverminderd het recht van de Opdrachtgever op volledige vergoeding van de door haar 
geleden schade. Voorts zal bij herhaalde overtreding als de in de vorige volzin bedoeld de Leverancier een direct opeisbare boete verbeuren 
van € 50.000,- per schending van de geheimhoudingsplicht als weergegeven in de vorige leden van dit artikel. Het bedrag van de boete 
wordt door de Leverancier direct onmiddellijk na eerdergenoemde vaststelling en mededeling daarvan aan Opdrachtnemer voldaan. 
18.5 De verplichtingen als gevolg van dit artikel blijven na beëindiging van de Overeenkomst van kracht. 
ARTIKEL 19 – CESSIEVERBOD 
Het is de Leverancier behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever verboden om zijn vorderingen op de 
Opdrachtgever over te dragen aan derden en / of te bezwaren met een beperkt recht, danwel zijn verplichtingen uit hoofde van de 
Overeenkomst over te dragen aan derden. 
ARTIKEL 20 – ONTBINDING, OPZEGGING 
20.1 In de navolgende gevallen is de Leverancier van rechtswege in verzuim en is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder dat enige 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk eenzijdig te ontbinden door middel van een 
buitengerechtelijke verklaring daartoe, zulks onverminderd zijn recht tot schadevergoeding: 
a. Indien de leverancier een of meer van zijn contractuele verplichtingen na ingebrekestelling niet of niet tijdig nakomt; 
b. Indien de leverancier zijn faillissement of surséance van betaling aanvraagt, dan wel krachtens wetsbepaling onder curatele wordt 
gesteld; 
c. Indien de leverancier failliet wordt verklaard, of surséance van betaling verkrijgt; 
d. Indien een of meer van de goederen van de leverancier onder bewind worden gesteld; 
e. Indien de leverancier (een onderdeel van) zijn onderneming of de zeggenschap daarover geheel of gedeeltelijk overdraagt, zijn 
onderneming geheel of gedeeltelijk liquideert/stillegt, dan wel er anderszins sprake is van staking van de bedrijfsuitoefening; 
f. Indien op de goederen of een gedeelte van de goederen van de leverancier, conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd; 
20.2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid heeft de opdrachtgever het recht om naast de ontbinding een schadevergoeding te 
vorderen. 
20.3 Indien opdrachtgever gebruik maakt van het in de voorafgaande leden bedoelde recht, wordt de leverancier schriftelijk in kennis 
gesteld van de ontbinding van de overeenkomst en de reden daarvan. 
20.4 Bij (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst heeft de Opdrachtgever, onverminderd zijn recht op vergoeding van schade en 
kosten het recht te zijner keuze: 
a. De reeds geleverde, maar niet (meer) te gebruiken goederen voor rekening van de leverancier terug te sturen en de voor deze goederen 
reeds gedane betalingen terug te vorderen danwel te verrekenen. De Leverancier is verplicht de ter zake van de overeenkomst gedane 
betalingen, onder aftrek van de waarde van de door de opdrachtgever behouden goederen, onverwijld aan de opdrachtgever te restitueren; 
b. de alsnog ter Levering aangeboden zaken te weigeren, zonder daardoor in (schuldeisers)verzuim te geraken; 
c. de Overeenkomst zelf of door een derde te laten voltooien, eventueel na een schriftelijke kennisgeving, met gebruikmaking van de reeds 
door de Leverancier geleverde zaken en de door de Leverancier gebruikte materialen en dergelijke al dan niet tegen een achteraf overeen te 
komen redelijke vergoeding. De Opdrachtgever heeft buiten de genoemde gevallen de bevoegdheid de Overeenkomst terstond te ontbinden 
door middel van een schriftelijke verklaring tegen vergoeding van de pro rata prijs van de reeds geleverde zaken of diensten, en, indien de 
Leverancier aantoont daardoor schade en verlies te hebben geleden, vermeerderd met een opslag van maximaal 10% van de resterende 
overeengekomen prijs ter vergoeding van deze schade en verlies (gederfde winst daaronder begrepen). Iedere aanspraak van de Leverancier 
op nadere aanvullende of vervangende schadevergoeding is uitgesloten. 
20.5 Van niet tijdige voldoening als bedoeld in artikel 20.1 is tevens sprake indien achterstand ontstaat op door de Opdrachtgever 
voorschreven of ontvangen planningen of onder de omstandigheden het vermoeden gewettigd is, dat vertraging zal optreden in de 
uitvoering van enige (deel)verplichting door de Leverancier als gevolg van de overeenkomst. 
20.6 De Opdrachtgever heeft te allen tijde de bevoegdheid de overeenkomst tussentijds eenzijdig op te zeggen door middel van een 
schriftelijke mededeling aan de Leverancier, mits dit met opgave van redenen geschiedt. Onmiddellijk na ontvangst van de schriftelijke 
mededeling staakt de Leverancier de uitvoering van de overeenkomst. De Opdrachtgever en de Leverancier zullen overleg plegen over de 
gevolgen van een zodanige opzegging. 
ARTIKEL 21 – OPSCHORTINGSRECHTEN EN COMPENSATIE 
21.1 De Leverancier verklaart afstand te doen van zijn rechten om zijn verplichtingen als gevolg van de Overeenkomst op te schorten, 
indien en voor zover door de uitoefening van zijn opschortingsrecht de tijdige uitvoering van de opdracht, waarvoor de Leveringen bestemd 
zijn, vertraagd worden. 
21.2 De Opdrachtgever is gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten indien de Leverancier tekort schiet, dan wel te kort dreigt 
te schieten in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst of de wet, ongeacht of deze tekortkoming aan de 
Leverancier toerekenbaar is. 
21.3 Indien de Opdrachtgever op grond van de hem op dat moment bekend zijnde omstandigheden in redelijkheid heeft gemeend zijn 
verplichtingen te mogen opschorten, is de Opdrachtgever niet verplicht tot enige schadevergoeding aan de Leverancier indien achteraf 
bekend mocht worden dat het beroep van de Opdrachtgever op zijn opschortingsrecht niet rechtsgeldig is geweest. 
21.4 De Opdrachtgever is gerechtigd tot compensatie van de in verband met de Overeenkomst verschuldigde of te vorderen bedragen, met 
die welke hijzelf van de Leverancier te vorderen heeft of aan de Leverancier verschuldigd is. 
ARTIKEL 22 – OVERMACHT 
22.1 Zowel de Leverancier als de Opdrachtgever kan een beroep doen op overmacht. Een partij kan zich op overmacht beroepen indien de 
tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn 
rekening komt. Onder overmacht wordt niet verstaan het niet of niet-tijdig nakomen van de verplichtingen die een derde jegens de 
Leverancier op zich heeft genomen. In geval dat een partij zich op overmacht beroept, dient de wederpartij daarvan schriftelijk, onder 
opgave van de redenen welke tot de overmachtsituatie hebben geleid, in kennis te worden gesteld. 
22.2 In geval van overmacht worden de nodige bewijsstukken geleverd en is de andere partij gerechtigd de overeenkomst door middel van 
een schriftelijke verklaring te ontbinden. Op schadevergoeding heeft de wederpartij geen recht. 



ARTIKEL 23 - PUBLICITEIT / VOLMACHT 
23.1 In geval van klachten van kopers van zaken van de Opdrachtgever die tot enigerlei publiciteit leiden, geeft de Leverancier nu voor 
alsdan een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht aan Opdrachtgever om ook in zijn naam en voor zijn rekening passende 
maatregelen te nemen teneinde deze publiciteit te voorkomen c.q. te beperken. 
23.2 Opdrachtgever is bevoegd deze volmacht over te dragen aan de koper zoals bedoeld in artikel 23.1. 
ARTIKEL 24 - GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT 
24.1 Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel 
mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. 
24.2 Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen welke tussen partijen bestaan uitsluitend worden berecht door de 
bevoegde rechter te Arnhem. Opdrachtgever heeft het recht om van deze forumkeuze eenzijdig afstand te doen. 
24.3 Op alle relaties tussen de Opdrachtgever en de Leverancier die door deze voorwaarden worden bestreken is Nederlands recht van 
toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 
ARTIKEL 25 – CONVERSIE 
Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Algemene 
Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zo veel mogelijke overeenkomstige 
betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De ongeldigheid van een bepaling laat de overige bepalingen van de 
Algemene Voorwaarden onverlet. 
ARTIKEL 26 – NEDERLANDSE TEKST 
De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan. 


