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ARTIKEL I TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES 
 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle 

overeenkomsten. In het bijzonder zijn zij van toepassing op al onze verkopen en leveringen van 
goederen en zaken. 

 
2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 

de wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van ons 
aanbiedingen ontvangt of met ons overeenkomsten sluit. 

 
3. Wij streven ernaar om de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van onze overeenkomsten 

aan de wederpartij ter hand te stellen. Indien terhandstelling echter niet heeft plaatsgevonden of 
redelijkerwijs niet mogelijk is, kan de wederpartij bij ons inzage vragen dan wel zich wenden tot de 
KVK waar deze voorwaarden zijn gedeponeerd. Op eerste verzoek van de wederpartij zullen de 
algemene voorwaarden kosteloos door ons worden toegestuurd. 

 
4. In geval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. 

worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet. 
 
5. Het door de wederpartij voor of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, mag door 

ons als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de wederpartij worden 
gehanteerd, totdat de wederpartij ons schriftelijk zijn nieuwe adres heeft medegedeeld. 

 
 
ARTIKEL II OFFERTES, AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 
 
1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn alle offertes en aanbiedingen van ons, in welke vorm 

dan ook gedaan, vrijblijvend, ongeacht of een termijn voor aanvaarding is gesteld.  
 
2. Wij kunnen niet aan onze offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij 

redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een 
kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

 
3. Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke aanvaarding, respectievelijk bevestiging van 

de bestelling door ons (“orderbevestiging”),  dan wel indien aflevering heeft plaatsgevonden omdat 
uitvoering is gegeven aan de opdracht en/of bestelling van de wederpartij. De orderbevestiging 
wordt, behoudens schriftelijk tegenbericht van de wederpartij vóór de daadwerkelijke aflevering, 
geacht de opdracht en/of bestelling juist en volledig weer te geven. 

 
4. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen en/of opdrachten en/of orders zonder opgaaf van 

redenen te weigeren. 
 
5. Opgaven en specificaties door ons worden slechts bij benadering verstrekt. De omschrijvingen, 

specificaties, tekeningen, afbeeldingen, verduidelijkingen en opgaven van gewicht en afmeting die 
door ons worden verstrekt in brochures, prijslijsten, informatiefolders, presentaties, 
orderbevestigingen en elke andere publicatie zijn louter bedoeld ter indicatie en hieraan kunnen 
door de wederpartij geen rechten worden ontleend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

 
6. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van 

overheidswege, de kosten van verpakking, installatiekosten en eventuele in het kader van de 
overeenkomst te maken bijkomende kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en 
administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen gelden per aangeduide eenheid. 

 
7. Wij zijn niet gebonden aan enige order die (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het 

in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod. De overeenkomst komt dan niet 
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij wij anders aangeven. 
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8. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de 

opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.  
 
9. Voor zover de wederpartij, voorafgaand aan ontvangst van de orderbevestiging, reeds enige 

prestatie verricht of voorbereidingen daartoe treft in de kennelijke verwachting dat een 
overeenkomst tot stand zal komen of kennelijke veronderstelling dat een overeenkomst tot stand 
is gekomen, doet de wederpartij dat op eigen risico. 

 
 
ARTIKEL III ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEDERPARTIJ EN AFWIJKENDE 
AFSPRAKEN 
 
1. De algemene leverings-, betalings- en inkoopvoorwaarden van de wederpartij zijn niet van 

toepassing op onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten. Eventuele verwijzing door 
de wederpartij naar de toepasselijkheid van haar eigen algemene (inkoop)voorwaarden voor, 
tijdens of na het sluiten van deze overeenkomst heeft geen rechtsgevolg. 

 
2. Afspraken tussen ons en de wederpartij die afwijken van onze algemene voorwaarden gelden 

slechts als overeengekomen indien wij deze afspraken schriftelijk hebben bevestigd. 
 
3. Indien aan de wederpartij voor of bij de aanbieding een monster of model is getoond of verstrekt, 

is zulks uitsluitend geschied bij wijze van aanduiding zonder dat de zaken daaraan behoeven te 
beantwoorden. 

 
4.    Wij behouden ons alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor op de bij de aanbieding 

verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schema’s, materiaallijsten, programmatuur en 
overige documentatie blijven bij ons eigendom en mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke 
toestemming, noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, aan enige derden worden 
getoond of ter hand gesteld, noch op andere wijze worden gebruikt in het verkeer met derden. 

 
5. Indien onze aanbieding niet leidt tot een overeenkomst met de wederpartij zullen alle zaken en 

overige documenten zoals bedoeld in het vorige lid, door de wederpartij franco aan ons worden 
teruggezonden. 

 
6. In rekening worden gebracht de prijzen, geldend op de dag van aflevering. Indien na de aanbieding 

of totstandkoming van de overeenkomsten een of meer kostprijsbepalende factoren, waarop onze 
prijzen zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, zijn wij gerechtigd 
de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat zulks 
de wederpartij recht geeft op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. 

 
7. De opgegeven prijzen gelden af magazijn en exclusief verpakking, tenzij anders in de aanbieding 

is vermeld. 
 
8. Alle prijzen zijn steeds exclusief btw, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 
 
9. Alle orders of opdrachten, door vertegenwoordigers, tussenpersonen of werknemers opgenomen, 

binden ons eerst indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. 
 
10. R&K Techniek BV behoudt zich het recht voor, om op orders of opdrachten beneden een netto 

waarde van € 15,00 administratiekosten in rekening te brengen. 
 
 
ARTIKEL IV GEREEDSCHAPPEN - MODELLEN 
 
1. Indien wij op verzoek van de wederpartij speciale zaken ontwerpen en/of fabriceren, die wij tot 

dusverre niet, of niet in die uitvoering hebben ontworpen of gefabriceerd, dan zijn wij gerechtigd 
deze zaken ook voor derden te ontwerpen en/of fabriceren, tenzij uitdrukkelijk anders met de 
wederpartij is overeengekomen. 
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2. Indien wij met de wederpartij zijn overeengekomen de in lid 1 bedoelde zaken niet voor derden te 

ontwerpen en/of te fabriceren, dan vervalt deze afspraak op het moment dat hetzij de wederpartij 
deze zaken bij een andere fabrikant laat maken, hetzij een andere fabrikant soortgelijke zaken 
fabriceert voor een ander dan de wederpartij. 

 
3. Vormen, leesten, stempels, gereedschap tekeningen e.d. welke door ons of in onze opdracht 

worden gebruikt voor het ontwerp en/of fabricage van speciale, van onze gewone uitvoering 
afwijkende, zaken zijn en blijven ons eigendom, ook al hebben wij een bijdrage in de kosten 
daarvan van de wederpartij ontvangen. 

 
4. De in lid 3 bedoelde zaken worden door ons ten behoeve van de wederpartij opgeslagen en 

gereserveerd voor eventuele volgende overeenkomsten en zullen, behoudens schriftelijke 
toestemming van de wederpartij, niet voor het uitvoeren van de overeenkomsten met derden 
worden gebruikt. 

 
5. Wij zijn gerechtigd om de lid 3 bedoelde zaken ten behoeve van overeenkomsten met derden te 

gebruiken, indien de wederpartij de betreffende zaken door andere fabrikanten (mede) laat 
fabriceren. 

 
6. Indien de in lid 3 bedoelde zaken vervangen dienen te worden, worden door ons de alsnog 

geldende prijzen bij de wederpartij in rekening gebracht. 
 
7. Indien de in lid 3 bedoelde zaken gedurende een periode van vijf jaren na de laatste aflevering 

ongebruikt zijn gebleven, zijn wij gerechtigd om deze zaken te vernietigen, indien de wederpartij 
na een verzoek onzerzijds, ons niet binnen 30 dagen na dit verzoek schriftelijk te kennen geeft de 
zaken te willen kopen of verder op prijs te stellen op bewaring. 

 
8. De door ons verstrekte tekeningen en/of ontwerpen mogen zonder toestemming van ons niet 

worden gekopieerd of aan derden ter inzage worden gegeven, zij moeten na gebruik meteen franco 
aan ons worden teruggezonden. 

 
 
ARTIKEL V LEVERTIJD, LEVERING EN RISICO 
 
1. De opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale 

termijn tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 
2. Behoudens opzet of grove schuld onzerzijds kan de wederpartij bij overschrijding van de levertijd 

tot 30 dagen, zelfs na ingebrekestelling, geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of 
ontbinding van de overeenkomst. Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan 30 dagen, 
dient de wederpartij ons schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebrekestelling dient de 
wederpartij ons een redelijke termijn voor de nakoming te stellen. 

 
3. De levertijd begint op de dag waarop door wederpartij een schriftelijke bevestiging van het ontstaan 

van de overeenkomst van ons is ontvangen, echter niet eerder dan nadat door de wederpartij is 
voldaan aan alle eventuele bijzonderheden, verband houdend met de uitvoering van de 
overeenkomst welke eerst door de wederpartij tot stand moeten worden gebracht. 

 
4. Wij zijn bevoegd in gedeelten te leveren. Orders of gedeelten daarvan, welke niet meteen geleverd 

kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk 
gefactureerd. De wederpartij wordt daarvan schriftelijk door ons in kennis gesteld. 

 
5. Bij levering van speciaal aan te maken artikelen behouden wij ons het recht voor een meer- of 

minderlevering van ca. 10% te leveren. De koper is steeds verplicht deze meer- of minderlevering 
volledig af te nemen en te betalen. 

 
6.   Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering 

daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling 
overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de 
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overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de wederpartij, van de bevoegde instanties 
et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht 
wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk 
overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden 
verhoogd of verlaagd. Wij zullen daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een 
wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering 
worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, 
daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 

 
7. Het risico van beschadiging, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te leveren zaken, gaat op de 

wederpartij over zodra deze zaken ons magazijn hebben verlaten, zelfs indien franco levering is 
overeengekomen. 

 
8. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig de bij ons in opdracht gegeven c.q. gekochte 

zaken afneemt, zijn wij gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te 
slaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden. 

 
 
ARTIKEL VI OVERMACHT 
 
1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door ons, kan ons onder meer niet worden 

toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan onze schuld of buiten 
onze risicosfeer vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, 
oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, 
epidemieën en/of pandemieën, cyberaanvallen, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en 
uitvoerbelemmering, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van 
gas, water, elektriciteit en internet en de stagnatie c.q. onderbreking van levering van derden van 
wie wij grondstoffen, materialen of onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst moeten 
betrekken. 

 
2. In geval van niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de 

wederpartij zijn wij bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 
 
3. In geval van een tijdelijke niet aan ons toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de 

overeenkomst, is de wederpartij gedurende een periode van drie maanden na het intreden van 
deze tekortkoming niet bevoegd om de overeenkomst te ontbinden. 

 
 
ARTIKEL VII UITSLUITING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. 
 
1. Voor alle directe schade van de wederpartij veroorzaakt door een aan ons toerekenbaar 

tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van ons beperkt tot de 
overeengekomen prijs. 

 
2. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten, daaronder begrepen gevolgschade, 

gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De aansprakelijkheid is 
voorts beperkt tot de nakoming van de in artikel VII, lid 1, opgenomen garantie. 

 
3. Wij sluiten de aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan door toedoen van hulppersonen 

waarvan wij ons op eigen initiatief of door aanwijzing c.q. instructies van de wederpartij bij de 
uitvoering van de overeenkomst bedienen. 

 
4. Wij sluiten de aansprakelijkheid uit voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst is 

ontstaan ten gevolge van gebruikte zaken die door ons zelf, door derden of door de wederpartij ter 
beschikking zijn gesteld en die voor de uitvoering van de overeenkomst niet geschikt blijken te zijn. 

 
5. Alle zaken, zoals materialen, halffabricaten en machines, die door de wederpartij voor uitoefening 

van de overeenkomst beschikbaar worden gesteld, zullen door ons niet worden verzekerd. De 
wederpartij is verplicht om deze zaken zelf te verzekeren en verzekerd te houden voor de duur dat 
zij onder ons rusten. 
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6. De in lid 5 genoemde zaken blijven voor risico van de wederpartij. De wederpartij is jegens ons 

aansprakelijk voor alle schade die optreedt door (het gebruik van) deze zaken. 
 
 
ARTIKEL VIII VRIJWARING 
 
1. De wederpartij vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de 

uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan ons 
toerekenbaar is. 

 
2. Indien wij uit dien hoofde door derden mochten worden aangesproken, dan is de wederpartij 

gehouden ons zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem 
in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van 
adequate maatregelen, dan zijn wij, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. 
Alle kosten en schade aan de zijde van ons en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor 
rekening en risico van de wederpartij. 

 
 
ARTIKEL IX HOOFDELIJKHEID 
 
 Indien de wederpartij op enigerlei wijze heeft toegelaten dat er onduidelijkheid bestaat over de 

vraag namens welke (rechts)persoon een bestelling wordt geplaatst en/of voor welke wederpartij 
de overeenkomst wordt uitgevoerd, zijn elk van deze (rechts)personen en/of wederpartijen 
hoofdelijk verbonden jegens ons voor de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

 
 
ARTIKEL X GARANTIE 
 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel XI (reclamatie) en tenzij niet anders in de aanbieding is 

vermeld, gelden voor verkochte en geleverde zaken met fabrieks- c.q. importeurs 
groothandelsgarantie slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen. 

 
2. Bij alle zaken waarvoor geen speciale garantie zoals in lid 1 vermeld bestaat, dient de wederpartij 

bij ons te reclameren op grond van artikel XI. 
 
 
ARTIKEL XI RECLAMATIE 
 
1. Op de wederpartij rust de uitdrukkelijk plicht om onmiddellijk bij aflevering en indien dit niet mogelijk 

is uiterlijk binnen 8 dagen na de aflevering van de goederen en zaken te onderzoeken of de 
afgeleverde goederen en zaken aan de overeenkomst voldoen. 

 
2. De wederpartij dient ons onmiddellijk na de ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen na 

aflevering/oplevering schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele tekortkoming onzerzijds, bij 
gebreke waarvan de wederpartij het beroep dat de geleverde goederen en zaken niet aan de 
overeenkomst voldoen niet meer jegens ons kan doen gelden. 

 
3. Zaken die niet voldoen aan de overeenkomst dienen binnen 14 dagen na aflevering onder 

vermelding van het pakbon c.q. factuurnummer aan ons te worden geretourneerd. Bij gebreke van 
deze vermelding zullen de administratiekosten die wij moeten maken bij de wederpartij in rekening 
worden gebracht. Wijze van transport dient in overleg plaats te vinden.  

 
4. Het in behandeling nemen van retourneringen en reclamaties laat de betalingsverplichting van de 

wederpartij onverlet.  
 
5. Wij dienen door de wederpartij in de gelegenheid te worden gesteld om de reclamatie te 

onderzoeken. Hiertoe dient de wederpartij het geleverde, of restanten hiervan, ter beschikking aan 
ons te stellen. Bij ontbreken hiervan vervalt elk recht op reclamatie.    

 



Algemene voorwaarden van R&K Techniek BV en kantoorhoudend te Venlo,  
ingeschreven in het KVK handelsregister onder nummer 63124661 

 
 

April - 2020 
 

6. Indien een reclamatie van de wederpartij gegrond is, zijn wij slechts gehouden tot het kosteloos 
herstellen of vervangen van de geleverde zaken, dan wel tot aflevering van het ontbrekende of het 
vergoeden van de netto-factuurwaarde, zulks naar onze keuze. 

 
7. Slechts zaken in ongeschonden staat en in de originele (fabrieks)verpakking, niet voorzien van 

eigen van de wederpartij afkomstige gegevens zoals reclame, handelsnaam, merk, prijzen en 
andere aantekeningen, kunnen voor creditering in aanmerking komen. Creditering geschiedt 
uitsluitend via een creditnota. De waarde van de retourzaken wordt eerst verrekend na ontvangst 
door de wederpartij van de creditnota en slechts tot het bedrag van de creditnota. 

 
8. Betrekkelijk geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en 

verschillen in kwaliteit, kleur of afwerking kunnen geen grond voor reclamatie opleveren. Wanneer 
het geleverde onterecht geretourneerd is, zullen wij het geleverde naar de wederpartij terugzenden 
en de kosten voor terugzending komen alsdan voor rekening van de wederpartij. 

 
9. Indien komt vast te staan dat een reclamatie (anders dan bedoeld in artikel XI, lid 8) ongegrond is, 

dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde 
van ons daardoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij. 

 
 
ARTIKEL XII BETALINGSCONDITIES 
 
1. De betaling van de door ons geleverde goederen en zaken zal dienen te geschieden binnen 30 

dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 
2. De wederpartij kan zich jegens ons niet beroepen op verrekenen. 
 
3. Indien en voor zover (enig deel van) het verschuldigde factuurbedrag niet binnen de 

overeengekomen betalingstermijn is ontvangen, verkeert de wederpartij van rechtswege in verzuim 
zoals bedoeld in art. 6:83 sub a BW, en is de wederpartij over het verschuldigde bedrag de 
wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikelen 6:119a en 6:120 Burgerlijk Wetboek en zijn 
wij, onverminderd ons recht nakoming te vorderen, gerechtigd om de nakoming van onze 
verplichtingen uit hoofde van alle met de wederpartij gesloten overeenkomsten op te schorten. De 
rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in 
verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

 
4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds tot voldoening van alle verschuldigde 

kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, 
zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

 
5. Indien de wederpartij in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn 

betalingsverplichtingen, zoals omschreven in lid 1, is de wederpartij gehouden alle door ons 
gemaakte buitenrechtelijke kosten, inclusief de kosten van een door ons ingeschakelde raadsman, 
voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. In het geval van het door ons aanvragen van 
faillissement van de wederpartij, zal de wederpartij ook gehouden zijn, naast de hierboven 
genoemde kosten, de kosten van het faillissementsaanvraag te voldoen. 

 
6. Onverminderd het bepaalde in lid 3, is de wederpartij in geval van faillissement (s-aanvrage), 

(aanvrage tot) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of 
onder curatele stelling van de wederpartij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van 
rechtswege in verzuim. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing indien de wederpartij niet, 
behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen uit hoofde van de met ons gesloten overeenkomsten 
nakomt. 

 
7. In de gevallen bedoeld in het vorige lid hebben wij ter onzer keuze het recht om zonder rechterlijke 

tussenkomst ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk door middel van schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd ons recht 
tot het vorderen van schadevergoeding. 
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ARTIKEL XIII ZEKERHEIDSSTELLING 
 
1. Indien wij goede grond hebben te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen uit de 

overeenkomst niet na zal komen, zijn wij voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst 
gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij op verzoek 
en ten goede van ons zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de 
overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. 

 
2. Nadat de door ons gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is de wederpartij van 

rechtsweg in verzuim en kunnen wij de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst door middel 
van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding. 

 
 
ARTIKEL XIV EIGENDOMSVOORBEHOUD 
 
1. Behoudens het bepaalde in lid 2 en 3 van dit artikel, zal de eigendom van de zaken op de 

wederpartij overgaan bij de levering. 
 
2. Zolang de wederpartij geen betaling heeft verricht van alle vorderingen betreffende de krachtens 

de overeenkomst geleverde of te leveren goederen en zaken of krachtens deze overeenkomst ten 
behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichte werkzaamheden, alsmede terzake van 
vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, blijven de zaken voor 
risico van de wederpartij en blijven zij ons eigendom. 

 
3. De wederpartij is, zolang algehele betaling aan ons niet heeft plaatsgevonden, niet bevoegd de 

door ons geleverde zaken te vervreemden, met een beperkt recht te bezwaren of anderszins aan 
een derde in gebruik te geven of af te staan. De wederpartij is echter wel bevoegd geleverde zaken 
in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening in eigendom aan een derde over te dragen. 

 
4. Indien de wederpartij de in lid 2 vermelde verplichtingen niet nakomt, zijn wij bevoegd de geleverde 

zaken terug te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk middels een schriftelijke 
verklaring te ontbinden, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding. 

 
5. De wederpartij is verplicht om de zaken waarvan wij (nog) de eigendom hebben deugdelijk tegen 

brand en diefstal te verzekeren. Aanspraken uit de verzekeringsovereenkomsten dienen door de 
wederpartij op een eerste verzoek en onvoorwaardelijk aan ons te worden overdragen. 

 
 
ARTIKEL XV RETENTIERECHT / VERJARING 
 

Vorderingsrechten van de wederpartij verjaren uiterlijk na verloop van 5 jaar na het ontstaan 
daarvan. 

 
 
ARTIKEL XVI CONSUMENTENTRANSACTIES 
 

Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of 
bedrijf, gelden de bepalingen van deze voorwaarden niet voor zover zij vallen binnen het bereik 
van artikel 6:236 BW. 

 
 
ARTIKEL XVII GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT 
 
1. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 
 
2. Ten aanzien van geschillen die tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan is de 

arrondissementsrechtbank te Roermond bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen, met 
uitzondering van geschillen waarvan de kantonrechter in eerste instantie bevoegd is kennis te 
nemen. 


