
 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN CAL TRADING B.V. 
 

ARTIKEL 1 Préambule  
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, alsmede op alle door ons aangegane overeenkomsten van verkoop en op de uitvoering van 
die overeenkomsten tot het verrichten van diensten, waaronder begrepen onderhouds-, montage-, reparatiewerkzaamheden en inbedrijfstelling. Afwijkingen 
van deze voorwaarden van de zijde van de opdrachtgever zijn voor ons niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door ons aanvaard.  
ARTIKEL 2 Aanbiedingen  
a. Al onze aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend.  
b. Mondelinge toezeggingen door of namens ons gedaan zijn niet bindend, tenzij nader schriftelijk door ons bevestigd.  
c. Door ons gedane opgaven in afbeeldingen, catalogi, prospecti, tekeningen, schakelschema's, alsmede capaciteits-, maat- en gewichtsopgaven worden 
geacht bij benadering te zijn verstrekt en zijn voor ons niet bindend, tenzij ten tijde van de aanbieding anders is overeengekomen. Wijzigingen welke 
productverbeteringen inhouden, zullen zonder voorafgaande kennisgeving worden uitgevoerd.  
d. Wij behouden ons het eigendoms- en auteursrecht voor van publicaties als bovenbedoeld en zonder onze schriftelijke toestemming mogen die noch geheel 
noch ten dele gekopieerd worden en/of aan derden ter inzage worden gegeven.  
e. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig, indien wij die schriftelijk hebben bevestigd, terwijl 
afwijkingen van geringe omvang opdrachtgever geen recht op vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht geven.  
ARTIKEL 3 Totstandkoming overeenkomsten  
a. Een overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen wanneer deze onzerzijds schriftelijk aan opdrachtgever is bevestigd of schriftelijk is 
vastgelegd tussen ons en opdrachtgever.  
b. Indien overeengekomen is in gedeelten te leveren en te berekenen, wordt ieder gedeelte, voor zover niet het tegendeel uit enige bepaling voortvloeit, als 
een afzonderlijke overeenkomst beschouwd, in het bijzonder wat betreft de bepalingen omtrent betaling en garantie.  
ARTIKEL 4 Prijzen en kosten  
Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van onze aanbieding geldende hoogte van lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vracht- en 
assurantiepremies, prijzen van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, wisselkoersen en alle andere kosten, terwijl alle prijzen zijn berekend 
exclusief omzetbelasting en transportverzekeringspremie en voorzover van toepassing, exclusief verplichte keuringskosten, waaronder Giveg-afdrachten, 
welke kosten door ons worden doorberekend en afzonderlijk op onze facturen vermeld. Wij behouden ons het recht voor om kostenverhoging optredende na 
het tijdstip van aanbieding in de overeengekomen prijs door te berekenen. Alle leveringen zijn exclusief transport- en leveringskosten, tenzij anders vermeld.  
Wij zijn gerechtigd vooraf een aanbetaling c.q. depot of zekerheid te eisen.  
ARTIKEL 5 Betaling en eigendomsvoorbehoud  
a. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te geschieden.  
b. Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn door ons is ontvangen, is opdrachtgever van rechtswege in gebreke en is opdrachtgever aan ons 
een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het verschuldigde bedrag met ingang van de vervaldag, zonder dat enige aanmaning of 
ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd ons recht om het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering 
terstond op te vorderen. De kosten van buitengerechtelijke invordering worden tussen partijen vastgesteld op basis van het tarief van de Nederlandse Orde 
van Advocaten, welke kosten in geval van gerechtelijke invordering naast de proceskosten verschuldigd zullen zijn. Indien wij kunnen aantonen hogere kosten 
te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door opdrachtgever in aanmerking.  
c. De door ons geleverde zaken blijven ons eigendom totdat opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met ons gesloten koopovereenkomst is 
nagekomen:  
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;  
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door ons verrichte of te verrichten diensten;  
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door opdrachtgever van (een) koopovereenkomst(en).  
d. Het is opdrachtgever toegestaan de door ons geleverde zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening door te verkopen.  
e. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, zijn wij gerechtigd afgeleverde zaken waarop 
het eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden, die deze zaken voor de opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. 
Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem aan ons verschuldigde per dag.  
f. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht ons zo snel als 
redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.  
ARTIKEL 6 Leveringstijd, levering en overmacht  
a. Onze leveringstermijn vangt aan wanneer wij de opdracht schriftelijk hebben bevestigd en alle gegevens voor de uitvoering van de betreffende 
overeenkomst in ons bezit zijn.  
b. Als tijdstip van levering geldt de datum waarop de goederen onze fabriek of ons magazijn in Nederland verlaten.  
c. Indien de uitvoering van enige overeenkomst op verzoek van opdrachtgever of door het uitblijven van gegevens of instructies zijdens opdrachtgever of 
andere bij opdrachtgever liggende oorzaken wordt vertraagd, zijn wij gerechtigd alle voor ons daaruit voortvloeiende schaden en kosten, waaronder 
begrepen renteverlies, die hierdoor voor ons mochten ontstaan, aan opdrachtgever in rekening te brengen en is deze gehouden deze kosten en  
schaden onverwijld na onze opgaven daarvan te voldoen.  
d. Als termijn waarbinnen of het tijdstip waarop door ons geleverd moet worden, zal gelden de termijn die terzake overeengekomen is.  
e. Indien door ons geleverd moet worden of werkzaamheden verricht moeten worden op afroep van opdrachtgever, is opdrachtgever gehouden te leveren 
binnen vier kalenderweken na afroep.  
f. Wij zijn niet gehouden onze leveringsverplichtingen uit een overeenkomst of enige andere verplichting uit hoofde van die overeenkomst na te komen in 
geval van overmacht onzerzijds.  
g. Onder overmacht worden verstaan en begrepen alle omstandigheden, waardoor naar redelijkheid en billijkheid nakoming van een overeenkomst, of een 
onderdeel daarvan, niet kan worden gevergd.  
h. Indien zich een geval van overmacht voordoet zullen wij dit aan opdrachtgever berichten onder opgave van de redenen en van de vermoedelijke duur van 
de overmachtsperiode.  
i. Indien de overmacht langer dan zes weken mocht duren, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst geheel of, voorzover de overeenkomst reeds 
gedeeltelijk is uitgevoerd, voor het niet uitgevoerde gedeelte ontbonden te verklaren, zonder daarbij enig recht op schadevergoeding te kunnen doen gelden.  
j. Kosten welke door keuringsinstanties in rekening gebracht worden, zijn nimmer voor onze rekening, ongeacht de opdrachtgever.  
k. Overmacht dient begrepen te worden als iedere externe gebeurtenis of voorval – of een geheel of reeks van externe  gebeurtenissen of voorvallen – 
buiten onze wil en onvoorzienbaar en onoverkomelijk, die het ons onmogelijk maakt de overeenkomst binnen de erin voorziene termijnen uit te voeren. 
 
 
 



 
 
l. In geval van overmacht als bedoeld in artikel 6.k hebben wij het recht de overeenkomst geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden of de 
nakoming op te schorten tot een door ons te bepalen tijdstip, zonder dat wij tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Indien wij gebruik maken van onze 
bevoegdheid tot opschorting bij overmacht, heeft de Afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de Afnemer kan aantonen dat eerdere 
nakoming voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van essentieel belang is. De ontbinding dient in dat geval schriftelijk en uiterlijk binnen 5 dagen na ons beroep 
op opschorting plaats te vinden. 
m. Onder de in 6.k bedoelde omstandigheden vallen in ieder geval: brand- en stormschade, extreme weersomstandigheden, extreme verkeersstagnatie of 
transportvertragingen, maatregelen van overheidswege, stakingen of andere stagnaties in ons bedrijf of in onze toeleveringsbedrijven, zodanig dat wij buiten 
onze schuld niet in staat zijn te beschikken over de zaken en materialen benodigd voor het uitvoeren van de overeenkomst. 
ARTIKEL 7 Risico in verband met levering  
a. Alle leveringen van door ons verkochte goederen geschieden af fabriek Nieuwkoop, tenzij anders overeengekomen.  
b. Alle door ons verzonden goederen worden voor risico van opdrachtgever vervoerd en worden op verzoek door ons voor rekening van opdrachtgever    
tegen transportschade verzekerd. De verzekeringspremie zal afzonderlijk op de factuur worden vermeld. In geval van zichtbare transportschade, 
beschadiging of vermissing van onderdelen dient opdrachtgever ons, op straffe van verval van zijn recht op schadevergoeding of op vervanging van de 
beschadigde of vermiste onderdelen, uiterlijk binnen 2 x 24 uur na ontvangst der goederen, daarvan schriftelijk kennis te geven met vermelding van de aard 
en de omvang der beschadiging of opgave van teniet gegane of verloren gegane delen der zending, terwijl indien onze verzekeraar haar verzekeringsdekking 
erkent, beschadigde, gebroken of vermiste delen of onderdelen door ons voor onze rekening zullen worden vervangen met uitsluiting van elke verdere 
schadeplichtigheid onzerzijds.  
ARTIKEL 8 Garantie  
a. Alle door ons geleverde ketels worden gegarandeerd voor een periode van één jaar vanaf de datum van installatie, op eventuele gebreken, voor zover die 
gebreken te wijten zijn aan fabricage-, materiaal- en/of constructiefouten.  
b. De omstandigheden waaronder de door ons geleverde ketels in bedrijf zijn dienen aan normaal te stellen eisen en aan onze bedieningsvoorschriften te 
voldoen, terwijl montage en onderhoud op vakkundige wijze dienen te geschieden.  
c. Van garantie zijn uitgesloten thermokoppels, smeltveiligheden en ionisatie. Demontage en montage van onderdelen, welke niet tot onze oorspronkelijke 
leveringen hebben behoord, vallen evenmin onder enige garantiebepaling.  
d. Onze garantie strekt zich in geen geval verder uit dan tot het, zonder berekening van kosten, herleveren, herstellen of doen herstellen, zulks te onzer 
keuze, van enig onderdeel dat gebreken vertoont. Uitsluitend indien de garantie een warmtewisselaar betreft, komen de kosten van montage inclusief 
voorrijkosten voor onze rekening.  
e. Aanspraken uit hoofde van garantie moeten zo spoedig mogelijk doch binnen de hiervoor genoemde garantietermijn schriftelijk bij ons worden ingediend 
met vermelding van de gebleken gebreken en onder verwijzing naar de oorspronkelijke levering.  
f. Een opdrachtgever is gehouden ons in de gelegenheid te stellen van de beweerde gebreken ter plaatse kennis te nemen.  
g. Aanspraken op garantie vervallen indien opdrachtgever zelf een reparatie uitvoert of doet uitvoeren zonder onze uitdrukkelijke toestemming vooraf.  
h. Indien onzerzijds aanspraken op garantie van opdrachtgever worden aanvaard en zulks leidt tot vervanging van onderdelen, wordt het betreffende 
vervangen onderdeel ons eigendom en dient dit zonder enige verandering, gevrijwaard tegen verdere beschadiging, op ons verlangen franco aan ons adres 
te worden teruggezonden.  
i. Wij zijn niet tot enige verplichting ingevolge hierboven omschreven garantiebepalingen gehouden, indien en zolang opdrachtgever niet aan zijn 
verplichtingen uit de tot stand gekomen overeenkomst voldoet, waaronder begrepen het niet nakomen van zijn betalingsverplichting terzake van 
voorafgaande aan of op de betreffende transactie betrekking hebbende of latere leveranties.  
j  De door Cal Trading geleverde chemische producten zijn conform de standaardspecificaties van Nalco geldende op het ogenblik van de levering en worden 
gedurende één jaar vanaf de leveringsdatum gegarandeerd tegen materiaaldefecten of samenstellingsfouten, onder voorbehoud van het naleven door de 
afnemer van de voorwaarden voor gebruik en bewaring zoals voorgeschreven door Nalco in het veiligheidsinformatieblad van betreffende chemie. 
k. Cal Trading waarborgt dat ze de diensten en werken op een goede en professionele wijze zal leveren en is slechts door een middelenverbintenis 
verbonden. Wat de producten betreft garandeert Cal Trading niet hun geschiktheid voor een bepaald gebruik of hun verkoopbaarheid. Herstel of vervanging 
heeft in geen geval tot gevolg dat de periode van de waarborg, die beperkt blijft tot één jaar, verlengd wordt. 
l. Deze waarborg op de verkochte producten zoals hierboven beschreven neemt een aanvang op de dag van de levering en/of het verrichten van de 
werkzaamheden en is onderhevig aan de volgende voorwaarden: 
1) een defect moet uiterlijk binnen een termijn van 7 dagen schriftelijk aan Cal Trading worden gemeld; 
2) Cal Trading moet het product onder normale bedrijfsomstandigheden kunnen (laten) onderzoeken en testen om de oorzaak van het defect te  
kunnen vaststellen; 
3) de afnemer zal geen herstellingen (laten) verrichten of veranderingen (laten) aanbrengen, zelfs niet tijdelijk, tenzij door gekwalificeerde  
vertegenwoordigers van Cal Trading; 
4) de uit onderhavige waarborg voortvloeiende aansprakelijkheid van Cal Trading is beperkt tot de herstelling of vervanging van gebrekkige 
 onderdelen of de terugbetaling van een bedrag ten belope van de minderwaarde van de gebrekkige producten of het opstellen van een creditnota  
voor dit bedrag, volgens de keuze van Cal Trading. 
5) Inzake de levering van Nalco chemie producten waarborgt Nalco het verkochte materiaal volgens de regels van de kunst en de van toepassing zijnde 
normen werd ontworpen en gerealiseerd. Het materiaal wordt gewaarborgd tegen productiefouten en alle materiële gebreken. 
De waarborg bedraagt één jaar, is te rekenen vanaf de ter beschikkingstelling. 
ARTIKEL 9 Aansprakelijkheid  
a. Als wij toerekenbaar tekortschieten en/of onrechtmatig handelen jegens de opdrachtgever, dan zijn wij slechts aansprakelijk voor vergoeding van de       

door de benadeelde partij geleden en/of te lijden personen- en zaakschade. 

b. Wij zijn niet aansprakelijk voor geleden vermogensschade, indirecte schade of gevolgschade. Aansprakelijkheid voor deze categorieën is uitgesloten. 

Onder gevolgschade vallen in ieder geval winstderving, gemiste besparingen en kosten die niet zien op personen- of zaakschade. 

c. Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder dekking van de door ons afgesloten 

aansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met ons eigen risico onder die verzekering.  

d. Als de verzekeraar geen dekking verleent of als de schade niet onder de reikwijdte van de afgesloten verzekering valt, dan is onze aansprakelijkheid 

beperkt tot een maximum van € 10.000,00 per opdracht, waarbij meerdere aanspraken onder één opdracht als één aanspraak worden beschouwd en    

worden geacht te zijn ingesteld op het moment van de eerste aanspraak uit de reeks. 



 

e. De opdrachtgever kan alleen aanspraak maken op vergoeding van schade als bedoeld in lid a wanneer hij ons schriftelijk in gebreke stelt en wij niet    

binnen de gestelde termijn zijn overgegaan tot correcte nakoming en/of opheffing van de onrechtmatige situatie. De verplichting tot ingebrekestelling       

vervalt indien nakoming of herstel blijvend onmogelijk is.  

f. De aansprakelijkheidsbeperking genoemd in lid d van dit artikel vervalt wanneer: 

1. de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan onze zijde; of 

2. de schade voortvloeit uit aanspraken van derden ten gevolge van dood of letsel                                                                                                                        

g. Cal Trading is niet aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit gebreken aan de door haar geleverde producten en/of 

diensten, noch voor schade voortvloeiend uit een van de door haar opgegeven specificaties afwijkende kwaliteit van het geleverde, tenzij er sprake is van 

grove schuld, opzet of productaansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek, of in geval van bedrog.                            

h. Indien de diensten die Cal Trading levert tevens aanbevelingen inhouden steunend op een risico-analyse betreffende het voorkomen van de legionella-

bacterie, kan Cal Trading niet garanderen dat de kans op het voorkomen van de legionella-bacterie of elke andere pathogene waterbacterie, in hoeveelheden 

die de wettelijke drempels overschrijden, alsook risico’s voor de volksgezondheid en de gezondheid van werknemers, klanten en derden, uitgesloten zijn.   

Het waterbehandelingsprogramma van Cal Trading zal aangepast zijn aan de objectieven zoals schriftelijk uitgedrukt door Nalco. De afnemer blijft 

verantwoordelijk voor het strikt naleven van de wettelijke reglementering, meer bepaald met betrekking tot de maximale concentraties van bacteriën in het 

water, en voor het alarmeren van de autoriteiten in geval van verspreiding van bacteriën of van gevaarlijke substanties of het zich voordoen van andere 

gevaren of rampen. Cal Trading kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele defecten aan door haar geleverde, maar niet door 

haar vervaardigde producten. Cal Trading kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het niet naleven van de toepasselijke reglementering 

betreffende het functioneren van de installaties van de afnemer. Meer bepaald in geval het water dat geloosd wordt, niet beantwoordt aan de door de 

autoriteiten opgelegde technische voorschriften, of die volgen uit een gebrek aan zorg of het niet naleven van de voorschriften en aanbevelingen zoals 

uitgevaardigd door Nalco en/of Cal Trading. De afnemer is verantwoordelijk voor zijn installaties en de verzekering ervan, Cal Trading stelt zich dus niet          

in de plaats van de afnemer voor de dagelijkse controle van het normaal functioneren en het onderhoud van zijn installaties zoals : a) naleven van richtlijnen; 

b) vullen van doseringsbakken; c) manuele schokken van biocide; d) regelmatige toevoer van water en energie; e) voorraadbeheer; f) bijhouden van het 

verplichte uitbatingboek; g) uitvoeren van aanbevelingen in de rapporten van Cal Trading; h) meldingen aan Cal Trading van elke anomalie, wijziging of 

interventie die de installatie of haar werking kan beïnvloeden.                                                                                                                                                                                                                                                      

ARTIKEL 10 Montage en inbedrijfstelling  

a. Indien wij hebben aangenomen de door ons afgeleverde goederen op de plaats van het werk te monteren en/of in bedrijf te stellen, gelden die 

werkzaamheden als een afzonderlijke overeenkomst.  

b. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan en verlies van de onder a bedoelde goederen, alsmede van materialen, werktuigen en 

gereedschappen door ons op het werk aangevoerd.  

c. Niet tot de montage behorend en derhalve voor rekening en risico van de opdrachtgever zijn alle bijwerkzaamheden en wel in het bijzonder         

elektriciens- en lood-gieterswerkzaamheden, grond-, metsel-, fundatie-, timmer- en schilderwerk en andere werkzaamheden van bouwkundige aard                

of welke aard dan ook. Hetzelfde geldt voor het vervaardigen en monteren van alle onderdelen en inrichtingen, welke niet uitdrukkelijk in onze 

orderbevestiging zijn genoemd.  

d. De opdrachtgever is gehouden tijdig alle, naar ons oordeel nodig geachte, hulpwerklieden, hijs- en soortgelijke toestellen, hulp- en bedrijfsmateriaal, 

perslucht, energie, brandstof, water en verlichting kosteloos op de bouwplaats ter onzer beschikking te stellen.  

e. Kosten die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.  

ARTIKEL 11 Reparatie  

a. Indien wij hebben aangenomen goederen te repareren, geschiedt zulks naar beste weten en kunnen, doch overigens voor rekening en risico van de 

opdrachtgever.  

b. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan en verlies van materialen, werktuigen en gereedschappen door ons op het werk aangevoerd.  

c. Niet tot reparatie behorend zijn alle werkzaamheden genoemd in artikel 10 sub c.  

d. Artikel 10 sub d en e zijn van overeenkomstige toepassing.  

ARTIKEL 12 Wettelijke voorschriften  

a. Door ons te leveren goederen zullen voldoen aan de in Nederland van overheidswege op de dag van totstandkoming van de overeenkomst geldende of 

reeds bekend zijnde toekomstige voorschriften met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid.  

b. Mochten tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de levering respectievelijk inbedrijfstelling gewijzigde wettelijke voorschriften van 

kracht worden, dan zullen wij de betreffende goederen zo mogelijk en na mededeling daarvan aan opdrachtgever aan deze nieuwe voorschriften aanpassen. 

Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.  

ARTIKEL 13 Handleiding  

Opdrachtgever ontvangt van ons een handleiding, mits bij ons aanwezig, met inlichtingen en gegevens omtrent constructie, bediening e.d. van door ons 

geleverde goederen                                                                                                                                                                                                                       

ARTIKEL 14 Vergunningen                                                                                                                                                                                                                 

Iedere overeenkomst wordt door Cal Trading aangegaan onder voorwaarde  van het verkrijgen van en/of het van kracht blijven van de eventueel vereiste 

administratieve vergunningen. De afnemer blijft steeds verantwoordelijk voor het indienen en verkrijgen van deze administratieve vergunningen, zowel 

milieuvergunningen, als die betreffende de exploitatie en andere.  Cal Trading is geen raadgever met betrekking tot reglementen.                                 

  

 

 



 

                                                                                                           

ARTIKEL 15 Ontbinding  

a. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, de betalingsverplichting en/of niet tijdige afroep daaronder begrepen, 

hem door de overeenkomst opgelegd, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht om zonder sommatie,    

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de met opdrachtgever gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.  

b. Opdrachtgever is in geval van ontbonden verklaring als onder a bedoeld verplicht ons volledig schadeloos te stellen. Wij zijn gerechtigd van opdrachtgever 

een schadeloosstelling te vorderen van tenminste 30% der bevestigde prijzen, zonder gehouden te zijn tot bewijs van enige schade en onverminderd ons 

recht ingeval onze schade meer bedraagt, dit meerdere te vorderen. Indien wij ons daartoe bereid verklaren of zulks eisen, kunnen reeds geleverde en 

onbeschadigde aan ons adres kosteloos teruggezonden goederen tegen een door ons vast te stellen vergoeding op kostprijsniveau in mindering worden 

gebracht op de schadeloosstelling.                                                                                                                                                                                                         

c. Het bovenomschreven recht laat onverlet ons recht om nakoming der overeenkomst te vorderen met vergoeding van alle door ons te lijden of geleden 

schade ofwel de uitvoering der overeenkomst op te schorten en direct volledige betaling te vorderen van al hetgeen opdrachtgever ingevolge de 

overeenkomst aan ons verschuldigd is of zal worden.                                                                                                                                                                                

ARTIKEL 16 Gedeeltelijke nietigheid – Omzetting                                                                                                                                                                       

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk ongeldig is, dan blijven de overeenkomst en deze 

algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht worden datgene te zijn 

overeengekomen, dat rechtsgeldig de strekking van de ongeldige bepaling het meest nabij komt.    

ARTIKEL 17 Geschillen  

a. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

b. Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter te 's-Gravenhage.  

 

 

 

 


