
Algemene VoorwAArden

Artikel 1: Toepasselijkheid 
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 
offertes en overeenkomsten, leveringen en te verrichten diensten 
van opdrachtnemer. 1.2. De door (een potentiële) opdrachtgever 
gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden worden 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1.3. Indien enige bepaling van 
deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de 
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van 
kracht blijven en zullen opdrachtnemer en de opdrachtgever in overleg 
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. 
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het 
doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht 
worden genomen.

Artikel 2: Definities
2.1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan Sam Coin Plastic Munten 
Verhuur en Verkoop. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die 
een opdracht verstrekt aan opdrachtnemer, zaken van haar wenst te 
kopen, wenst te huren of een overeenkomst van andere aard met haar 
wenst te sluiten. 2.2. Onder opdracht wordt verstaan het (schriftelijke) 
verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen 
betaling plastic munten te verhuren c.q. te (laten) vervaardigen en 
aan opdrachtgever te verkopen. 2.3. Onder offerte wordt verstaan 
de opgave door opdrachtnemer van de min of meer gespecificeerde 
werkzaamheden door de opdrachtnemer en de aan productie en 
verkoop of verhuur verbonden kosten.

Artikel 3: Offertes; aanbod en aanvaarding 
3.1. Alle offertes zijn vrijblijvend en dienen als één geheel te worden 
opgevat, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld. Prijzen in de offertes 
zijn uitsluitend van toepassing op de aangegeven hoeveelheden. 
Desgevraagd zal opdrachtnemer voor aanvang van de werkzaamheden 
een gespecificeerde begroting aan opdrachtgever ter goedkeuring 
voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht 
onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van de offerte voordoen, 
zal opdrachtnemer opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk 
stadium inlichten. 3.2. Overschrijdingen van de offerte tot 10% worden 
als begrotingsrisico door opdrachtgever geaccepteerd en behoeven 
dan ook niet als zodanig te worden gemeld. 3.3. Alle bij de offerte 
door opdrachtnemer verstrekte tekeningen en gegevens, zoals maten, 
gewichten en hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven 
zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd. 
Details behoeven niet te worden verstrekt. 3.4. De overeenkomst 
komt eerst tot stand na acceptatie van de offerte door opdrachtgever 
én bevestiging van de opdracht door opdrachtnemer, dan wel nadat 
door opdrachtnemer een begin met de uitvoering is gemaakt. 3.5. 
Opdrachtgever kan de offerte accepteren gedurende een termijn van 14 
dagen na dagtekening van de offerte, behoudens een andere expliciet 
vermelde aanvaardingstermijn. 3.6. Indien door omstandigheden, 
waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de opdracht, 
geen opdrachtbevestiging is verzonden, wordt de factuur beschouwd 
als opdrachtbevestiging. 3.7. Wijzigingen in de overeenkomst dienen 
schriftelijk door partijen te worden overeengekomen. Deze wijzigingen 
alsmede de noodzakelijke extra werkzaamheden als gevolg van 
onjuiste of onvolledige gegevens of onvoldoende medewerking van 
de opdrachtgever gelden als meerwerk en komen als zodanig voor 
rekening van de opdrachtgever. 3.8. Alle bescheiden betrekking hebbend 
op door opdrachtnemer gedane offertes zijn en blijven eigendom van 
opdrachtnemer en mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet 
aan derden worden doorgegeven, ter inzage worden verstrekt, worden 
vermenigvuldigd of nagemaakt op welke wijze dan ook.

Artikel 4: Annulering
4.1. Tot stand gekomen overeenkomsten kunnen door opdrachtgever 
niet worden geannuleerd zonder vergoeding van kosten aan 
opdrachtnemer. Deze kosten bedragen bij annulering binnen 30 dagen 
voor de overeengekomen leveringsdatum 50% van de overeengekomen 
prijs en bij annulering binnen 14 dagen voor de overeengekomen 
leveringsdatum 75% van de overeengekomen prijs. 4.2. Annulering 
dient plaats te vinden per aangetekende brief aan opdrachtnemer.

Artikel 5: Uitvoering
5.1. Opdrachtnemer zal de opgedragen de werkzaamheden 
naar beste weten en kunnen uitvoeren, zulks in het kader van de 
overeengekomen specificaties. 5.2. Opdrachtgever zal opdrachtnemer 
steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst 
nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen 
en alle medewerking verlenen. 5.3. Indien voor de uitvoering 
van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of 
niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van 
opdrachtnemer staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet 
aan zijn verplichtingen voldoet, heeft opdrachtnemer in ieder geval het 
recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft 
opdrachtnemer het recht om de daardoor ontstane kosten volgens de 
gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. 5.4. Opdrachtnemer is 
gerechtigd zullen onder overleg met de opdrachtgever bij de gehele of 
gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. 
Opdrachtnemer is tevens gerechtigd rechten en verplichtingen die 
voortvloeien uit de overeenkomst met opdrachtgever over te dragen 
aan derden.

Artikel 6: Prijzen
6.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW, andere (overheids)heffingen 
en eventuele verzend-, verzekering  en administratiekosten, tenzij 
uitdrukkelijk anders is vermeld. Opdrachtnemer is gerechtigd € 25,00 
aan administratiekosten in rekening te brengen voor de uitvoering van 
opdrachten die een bedrag van € 100,00 niet te boven gaan. 6.2. De 
door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn gebaseerd op ten tijde 
van de offerte geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van 
loonsommen, berekend volgens de bij het bedrijf van opdrachtnemer 
en haar toeleveranciers geldende normale arbeidstijden. 6.3. Indien 
na de datum van de offerte een of meer van deze kostprijsbepalende 
factoren een wijziging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge 
voorzienbare omstandigheden, dan is opdrachtnemer gerechtigd de 
bij de aanvaarding van de opdracht overeengekomen prijs te wijzigen. 
6.4. Indien de toepassing van het voorgaande lid mocht leiden tot een 
prijsverhoging van 20 % of meer, dan is de opdrachtgever gerechtigd 
de overeenkomst binnen 5 werkdagen nadat hij van de prijsverhoging 
in kennis is gesteld, middels aangetekend schrijven te ontbinden.

Artikel 7: Betaling
7.1. Voor iedere (gedeeltelijke) levering wordt een factuur opgesteld 
en toegezonden. 7.2. Betaling dient te geschieden binnen de in de 
factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn 
binnen 14 dagen na factuurdatum. Voor zover zaken onder rembours 
worden verzonden, dient betaling à contant te geschieden. 7.3. Tenzij 
uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen, dient de betaling door de 
opdrachtgever te geschieden ten kantore van opdrachtnemer of via 
bijschrijving op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening 
in Nederlandse valuta, netto contant, zonder korting of aftrek 
hoegenaamd ook, steeds zonder beroep op schuldvergelijking. 7.4. 
Opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), 
gerechtigd om op ieder moment zekerheid voor betaling van 
opdrachtgever te verlangen, in de vorm van een opdrachtnemer 
conveniërende bankgarantie dan wel gehele of gedeeltelijke 
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vooruitbetaling van de overeengekomen prijs, bij opdrachtverlening 
of inkoop van materialen of diensten van derden, zulks ter keuze van 
opdrachtnemer. Indien opdrachtgever in gebreke blijft om zekerheid 
te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van haar 
verplichtingen op te schorten. 7.5. Indien opdrachtgever niet binnen 
de in lid 2 genoemde termijn aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, 
is hij van rechtswege in verzuim en is hij aan opdrachtnemer, zonder 
voorafgaande sommatie of ingebrekestelling, vertragingsrente over 
het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag waarop de factuur 
betaald had moeten zijn. Deze vertragingsrente bedraagt 1,5% 
per maand, waarbij een maand wordt gesteld op 30 dagen en een 
gedeelte van een maand gelijk gesteld wordt aan een gehele maand. 
Tevens is de opdrachtgever alle op de inning van de vordering 
vallende buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd. 
De buitengerechtelijke kosten bedragen 10% van de verschuldigde 
hoofdsom en de daarop verschenen rente met een minimum van € 
250,00. De gerechtelijke kosten belopen de door opdrachtnemer 
daadwerkelijk gemaakte kosten en zijn derhalve niet gemaximeerd door 
enig forfaitair liquidatietarief.

Artikel 8: Levering en leveringstermijnen
8.1. levering geschiedt af kantoor opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk 
anders overeengekomen is. Verzekerings- en verzendkosten komen 
voor rekening van opdrachtgever, ook indien opdrachtnemer voor 
verzekering en verzending zorgdraagt. Verzending geschiedt steeds 
op verzoek van en voor rekening en risico van opdrachtgever. 
Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraging 
in de verzending. 8.2. Onder leveringstermijn wordt verstaan de 
in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de munten 
aan opdrachtgever ter beschikking gesteld zullen worden. 8.3. De 
leveringstermijn gaat in na bevestiging door opdrachtnemer van de 
opdracht van de opdrachtgever, doch niet eerder dan na ontvangst 
door opdrachtnemer van alle voor de uitvoering van de overeenkomst 
benodigde gegevens en, voor zover van toepassing, betaling door 
opdrachtgever van (een voorschot op) de prijs c.q. het overleggen van 
een bankgarantie. 8.4. leveringstermijnen gelden slechts bij benadering 
en zijn nooit een fatale termijn. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders 
is overeengekomen, neemt opdrachtnemer ten aanzien van de 
afgesproken leveringstermijn geen enkele garantie op zich en geeft 
niet-tijdige opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, recht 
op opschorting of verrekening of anderszins het recht om enige 
verplichting jegens opdrachtnemer niet na te komen. 8.5. Indien 
opdrachtnemer na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning van 
de opdrachtgever waarbij haar een redelijke termijn gegund wordt 
haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan 
de opdrachtgever de betrokken overeenkomst voor het gebrekkige 
gedeelte ontbinden c.q. opschorten, zonder echter aanspraak 
te kunnen maken op vergoeding van de ontbindingsschade. 8.6. 
Overschrijding van de leveringstermijn als gevolg van overmacht 
geeft geen der partijen recht op schadevergoeding, noch op 
het niet nakomen van enige uit deze of uit andere met de order 
samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, noch op 
het ontbinden van de overeenkomst.

Artikel 9: Reclames
9.1. Opdrachtgever dient verplicht geleverde zaken en/of verrichte 
werkzaamheden direct na levering c.q. het gereedkomen van de 
werkzaamheden te controleren op eventuele tekortkomingen en dient 
afwijkingen, (transport)schade of manco’s direct na ontvangst van de 
zaken c.q. het gereedkomen van de werkzaamheden aan de vervoerder 
te melden en een schriftelijke bevestiging van de afwijkingen, schade 
of de manco’s te zenden naar Opdrachtnemer. 9.2. Geringe en/of in 
de branche gebruikelijke afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, 

maat e.d. kunnen nimmer grond voor reclamaties opleveren. 9.3. Indien 
de opdrachtgever niet binnen de in de voorgaande leden genoemde 
termijnen heeft gereclameerd wordt hij geacht het geleverde akkoord 
bevonden te hebben en afstand gedaan te hebben van alle rechten 
en bevoegdheden welke hem op grond van de wet en/of deze 
overeenkomst ten dienste staan.

Artikel 10: Bijzondere bepaling verhuur
10.1. Opdrachtgever zal de van opdrachtnemer gehuurde zaken als een 
goed huurder met de nodige zorg en overeenkomstig de bestemming 
gebruiken. Onderverhuur of het afstaan in gebruik aan derden is niet 
toegestaan. 10.2. De huurperiode van de gehuurde zaken bedraagt 14 
dagen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 10.3. 
Opdrachtgever dient uiterlijk op de laatste dag van de huurperiode de 
door opdrachtgever gehuurde zaken in goede staat aan opdrachtnemer 
te retourneren, zulks op zodanige wijze dat de gehuurde zaken binnen 
de huurperiode door opdrachtnemer weer zullen zijn ontvangen. Door 
niet-tijdige aflevering is opdrachtgever van rechtswege in gebreke. 
Opdrachtgever is alsdan naar evenredigheid van de overschrijding 
van de huurperiode een aanvullende vergoeding verschuldigd, welke 
over minimaal 7 dagen worden berekend, onverminderd de overige 
rechten van opdrachtnemer ter zake van de niet-tijdige retourzending. 
10.4. Indien de gehuurde zaken niet, beschadigd of niet volledig 
worden geretourneerd, is opdrachtgever jegens opdrachtnemer 
gehouden om alle daaruit voortvloeiende schade te vergoeden. 
Beschadigde of ontbrekende huurmunten en/of telbakken worden in 
rekening gebracht tegen kostprijs met dien verstande dat minimaal € 
25,00 ter zake van herstel- of vervangingskosten verschuldigd is. 10.5. 
Indien opdrachtgever de gehuurde zaken niet zelf bij opdrachtnemer 
aflevert doch op enigerlei wijze kiest voor verzending via derden, dient 
opdrachtgever zorg te dragen voor zorgvuldige verpakking van de 
gehuurde zaken en betaling van de verzendkosten. 10.6. Behoudens de 
mogelijkheid van tegenbewijs gelden de gegevens uit de administratie 
van de opdrachtnemer als beslissend.

Artikel 11: Bijzondere bepaling verkoop; eigendomsvoorbehoud
11.1. Munten worden pas in opdracht van opdrachtgever vervaardigd 
na schriftelijke opdrachtbevestiging door opdrachtnemer en schriftelijke 
goedkeuring door opdrachtgever van het (zwart-wit) ontwerp. 11.2. 
De reguliere levertijd van koopmunten bedraagt 2 weken. Is deze 
termijn korter, dan is opdrachtnemer gerechtigd hiervoor extra kosten 
rekening te brengen. 11.3. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken 
blijven eigendom van opdrachtnemer, doch voor rekening en risico 
van de opdrachtgever, totdat alle bedragen die de opdrachtgever 
verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te 
leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede 
de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door 
opdrachtgever van deze of soortgelijke overeenkomst(en), waaronder 
begrepen rente en kosten van invordering, door opdrachtgever volledig 
zijn voldaan. 11.4. Opdrachtgever en/of zijn hulppersonen wenden 
alle daartoe benodigde zorg aan en nemen alle daartoe dienstige 
maatregelen om de in het vorige lid bedoelde zaken af te scheiden 
en afgescheiden te houden van de overige bij hem aanwezige zaken. 
hiertoe zal opdrachtgever de door opdrachtnemer geleverde zaken in 
ieder geval afzonderlijk opslaan en/of merken, op een zodanige manier 
dat deze voor derden duidelijk zijn te herkennen als eigendom van 
opdrachtnemer. 11.5. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet 
op opdrachtgever is overgegaan, is het deze niet toegestaan de zaken 
te verwerken, buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te 
verpanden of anderszins te bezwaren. 11.6. Opdrachtgever is gehouden 
derden die zich op de door opdrachtnemer geleverde zaken willen 
verhalen te wijzen op het eigendomsrecht van opdrachtnemer. Voorts 
is opdrachtgever gehouden opdrachtnemer vervolgens onverwijld 

PlASTIC MuNTeN Verhuur eN  VerkOOP



op de hoogte te stellen. 11.7. Indien opdrachtgever tekortschiet 
in de nakoming van zijn verplichtingen of, indien opdrachtnemer 
goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever in zijn verplichtingen 
zal tekortschieten, kan opdrachtnemer het door haar gemaakte 
eigendomsvoorbehoud inroepen. 11.8. Indien opdrachtnemer een 
beroep doet op het door haar gemaakte eigendomsvoorbehoud, is 
opdrachtgever verplicht desgevraagd onmiddellijk en kosteloos de 
geleverde zaken in de feitelijke macht van opdrachtnemer te brengen.

Artikel 12: Inbreuk op rechten van derden
12.1. Indien door een bevoegde rechter in een rechtsgeding 
tegen opdrachtnemer onherroepelijk wordt vastgesteld dat door 
opdrachtnemer geleverde zaken inbreuk maakt op een recht van 
intellectuele of industriële eigendom van een derde, zal opdrachtnemer 
te harer keuze de betrokken zaken vervangen door een product dat 
geen inbreuk maakt op het betreffende recht, een gebruiksrecht ter 
zake verwerven of de opdrachtgever de voor die zaken betaalde 
prijs terugbetalen, verminderd met een redelijke afschrijving. 12.2. 
Ingeval van vervanging of terugbetaling komt opdrachtnemer het 
recht toe de oorspronkelijk geleverde zaken terug te nemen. 12.3. Op 
opdrachtnemer rust met betrekking tot enige inbreuk op rechten van 
derden geen andere verplichting dan de in het eerste lid vermelde 
vervangings-, verwervings-, of terugbetalingsverplichting. 12.4. Ingeval 
een opdracht wordt uitgevoerd naar ontwerp, tekeningen, specificaties 
of aanwijzingen, door of namens opdrachtgever verstrekt, vrijwaart 
opdrachtgever opdrachtnemer tegen alle aanspraken verband 
houdende met gestelde inbreuken op rechten van intellectuele of 
industriële eigendom van derden.

Artikel 13: Garantie
13.1. Opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de 
geleverde zaken: de geleverde zaken zijn van deugdelijk materiaal 
en overeenkomstig de normen van goed vakmanschap vervaardigd 
conform de overeengekomen specificaties. 13.2. Op opdrachtnemer 
rust geen andere dan de uitdrukkelijk in deze voorwaarden opgenomen 
garantieverplichtingen. Opdrachtnemer is nooit voor enige indirecte 
of gevolgschade aansprakelijk. 13.3. De aanspraken op de garantie 
vervallen indien er naar het oordeel van opdrachtnemer sprake is van: 
a) onzorgvuldig(e) opslag, gebruik of het aanbrengen van wijzigingen, 
b) normale slijtage, c) gebruik of testen van zaken buiten de opgegeven 
specificaties, d) door opdrachtgever voorgeschreven materialen, 
ontwerpen of werkwijzen. 13.4. Voorts vervallen de aanspraken op 
garantie indien: a) opdrachtnemer niet binnen de bij deze voorwaarden 
voorgeschreven termijnen door de opdrachtgever in kennis wordt gesteld 
van de geconstateerde gebreken, b) opdrachtnemer desgevraagd niet 
in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen. 13.5. 
De garantie omvat het door opdrachtnemer alsnog kosteloos (laten) 
uitvoeren van (herstel)werkzaamheden, het ter beschikking stellen van 
vervangende of ontbrekende zaken of het vervangen van de geleverde 
zaken. Is het alsnog uitvoeren van de reparatie niet meer mogelijk of zinvol, 
dan heeft opdrachtgever recht op een daarvoor in de plaats tredende 
redelijke schadevergoeding tot maximaal de hoogte van de koopprijs 
van gebrekkige zaken. 13.6. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge 
het bepaalde in dit artikel worden vervangen, vallen opdrachtnemer toe 
in eigendom zonder dat daarvoor nog enige nadere rechtshandeling 
behoeft te worden verricht. 13.7. Opdrachtnemer kan als voorwaarde 
voor de nakoming van haar garantieverplichtingen verlangen dat de voor 
garantie in aanmerking komende zaken franco aan een door haar op te 
geven adres wordt toegezonden door de opdrachtgever. 13.8. De in dit 
artikel opgenomen garantieverplichting geldt voor een periode van 6 
maanden na het leveren van de zaken. De bewijslast ter zake rust op de 
opdrachtgever. Door het verstrijken van de garantietermijn eindigt elke 
verplichting en aansprakelijkheid van opdrachtnemer ter zake gebreken.

Artikel 14: Aansprakelijkheid
14.1. De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens een 
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van verplichtingen die 
voortvloeien uit een overeenkomst is beperkt tot vergoeding van 
de materiële en directe schade tot maximaal het bedrag van de 
afzonderlijk voor de betreffende zaken bedongen prijs (excl. BTW) en 
slechts voor zover: a) de schade direct het gevolg is van opzet of grove 
schuld van opdrachtnemer of van de personen van wie opdrachtnemer 
zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, b) de schade 
het rechtstreeks gevolg is van een aantoonbaar gebrek in de door 
opdrachtnemer geproduceerde en geleverde zaken, c) de schade direct 
is veroorzaakt door de uitvoering van ingevolge de overeenkomst 
verrichte werkzaamheden. 14.2. Opdrachtnemer zal uitsluitend 
aansprakelijk gehouden kunnen worden voor die directe schade 
waarvoor zij in deze voorwaarden de aansprakelijkheid uitdrukkelijk 
heeft aanvaard. 14.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen 
alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als 
gevolg van een gebrek in een product dat door de opdrachtgever 
aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door 
opdrachtnemer geleverde zaken, behoudens indien en voor zover de 
opdrachtgever bewijst dat de schade enkel is veroorzaakt door de door 
opdrachtnemer geleverde zaken en ook voor het overige is voldaan 
aan de voorwaarden voor aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens 
opdrachtgever.

Artikel 15: Geheimhouding 
15.1. elk van de partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan 
van de overeenkomst van de wederpartij ontvangen informatie van 
vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als 
vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen 
als zodanig is aangeduid. 15.2. Alle in het kader van de voor de 
uitvoering van de onderhavige overeenkomst aan de opdrachtgever 
ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of overige 
informatie worden beschouwd als vertrouwelijke informatie. 15.3. De 
opdrachtgever dient desgevraagd de vertrouwelijke informatie alsmede 
alle kopieën of andere vermenigvuldigingen daarvan desgevraagd 
onverwijld over te dragen aan opdrachtnemer.

Artikel 16: Overmacht
16.1. Iedere verplichting van opdrachtnemer tot nakoming van de 
overeenkomst wordt opgeschort voor de duur dat nakoming ten 
gevolge van overmacht niet of niet behoorlijk mogelijk is. 16.2. 
Van overmacht is onder meer, doch niet uitsluitend sprake in het 
geval van brand, overstroming, werkstaking, epidemieën (burger)
oorlog, overheidsmaatregelen, niet (tijdig) beschikbaar zijn van 
vergunningen, handelsembargo’s, arbeidsonlusten, elektriciteitsuitval, 
bedrijfsstoringen, wanprestatie bij of vertraging aan de zijde van 
toeleverancier(s) en onderaannemers van opdrachtnemer en het niet 
(tijdig) of onvoldoende beschikbaar zijn van materialen, transport, 
brandstoffen energie en arbeidskracht. 16.3. De tekortkomende 
partij is verplicht de wederpartij onverwijld van een dergelijke 
omstandigheid op de hoogte te stellen. 16.4. Indien de nakoming 
langer dan drie maanden is opgeschort of zodra zeker is dat deze 
tenminste drie maanden zal duren, kan elk van beiden partijen bij 
aangetekend schrijven te vorderen dat de overeenkomst hetzij aan de 
omstandigheden wordt aangepast, hetzij met onmiddellijke ingang 
voor het betreffende deel wordt ontbonden, zonder dat partijen daarbij 
over en weer tot schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 17: Opschorting en ontbinding
17.1. Indien opdrachtgever één van zijn verplichtingen jegens 
opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surseance 
van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt of zijn 
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onderneming beëindigt, dan komt opdrachtnemer het recht toe 
zonder rechterlijke tussenkomst en/of een nadere ingebrekestelling 
de nakoming van haar eigen verplichtingen onmiddellijk op te 
schorten en/of door middel van een schriftelijke verklaring (alle) met 
opdrachtgever gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden en vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, 
inclusief gederfde winst, te vorderen, onverminderd andere haar 
wettelijk toekomende rechten. 17.2. Indien opdrachtnemer ook na een 
daartoe strekkende schriftelijke aanmaning haar verplichtingen niet, niet 
tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan de opdrachtgever de betrokken 
overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder 
echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van ontbinding-
schade, onverminderd de toepasselijkheid van de in deze voorwaarden 
opgenomen bedingen omtrent het eigendomsvoorbehoud.

Artikel 18: Toepasselijk recht
18.1. het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (veelal 
aangeduid als het Weense koopverdrag) is niet van toepassing. 18.2. 
Alle offertes en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden 
van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 
Artikel 19: Geschillenbeslechting
19.1. Alle geschillen – daaronder begrepen, welke slechts door een der 
partijen als zodanig worden beschouwd - voortvloeiende uit of verband 
houdende met een offerte, opdracht, overeenkomst of verbintenis 
aan en/of met opdrachtnemer zullen in eerste aanleg uitsluitend 
worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement 
‘s-hertogenbosch.
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