ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
8.4
Artikel 1 – Definities
In deze inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
"Opdrachtgever": 1) Atlantic Waterbedden B.V. (tevens handelend onder de
namen Waterbedden Service Nederland, Atlantic Bedden
Wijchen en Waterbeddenfabrikant van Nederland),
gevestigd en kantoorhoudende aan de Stationslaan 32 te
Wijchen (6602 BP), geregistreerd in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder nummer 10034635;
2) Waterbedden Centrale Wijchen B.V. gevestigd en
kantoorhoudende aan de Stationslaan 32 te Wijchen (6602
BP), geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 10034636;
3) Stichting Nationale Waterbedden Service, statutair
gezeteld te Bilthoven, gemeente De Bilt, kantoorhoudende
aan de Stationslaan 32 te Wijchen (6602 BP), geregistreerd
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 41187597;
4) Energycollectors B.V. (tevens handelend onder de namen
Energycollectors Europe en Energycollectors Wijchen),
gevestigd en kantoorhoudende Edisonstraat 1b te Wijchen
(6604 BT), geregistreerd in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 09217630;
"Leverancier":
de contractspartij van Opdrachtgever;
Artikel 2 – Algemeen
2.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze
inkoopvoorwaarden, hierna "Inkoopvoorwaarden", van toepassing op alle
(offerte)aanvragen, bestellingen, aanbiedingen en opdrachten met
betrekking tot levering van zaken van welke aard ook aan en het verrichten
van bijkomende werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever, ook
indien deze goederen en/of diensten niet (nader) in deze
Inkoopvoorwaarden zijn omschreven. Deze Inkoopvoorwaarden zijn ook
van toepassing op bestellingen van Opdrachtgever per telefoon en/of per
fax en/of per e-mail of op via welke andere wijze dan ook.
2.2 Het door de Leverancier zonder commentaar accepteren en behouden van
een aanvraag, aanbieding of opdrachtbevestiging, waarop naar deze
Inkoopvoorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de
toepasselijkheid van de Inkoopvoorwaarden.
2.3 Deze Inkoopvoorwaarden gelden ook voor andere overeenkomsten,
inclusief vervolgovereenkomsten en aanvullende overeenkomsten, waarbij
Opdrachtgever en Leverancier, dan wel hun rechtsopvolger(s), partij zijn. In
geval van andere overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Leverancier,
waarbij Opdrachtgever heeft te gelden als verkopende partij zijn deze
Algemene Voorwaarden niet van toepassing. Op die overeenkomst zijn van
toepassing de Algemene Verkoopvoorwaarden van Opdrachtgever.
2.4 Door Leverancier gehanteerde algemene voorwaarden zijn slechts dan van
toepassing indien deze algemene voorwaarden door Opdrachtgever
uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.5 Vermelding of verwijzing door Leverancier naar eigen algemene
voorwaarden wordt door Opdrachtgever niet aanvaard en doet deze
voorwaarden niet van toepassing zijn op de onderhavige overeenkomst.
2.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze Inkoopvoorwaarden nietig zijn of
vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze
Inkoopvoorwaarden volledig van toepassing.
2.7 Bedingen, die van deze Inkoopvoorwaarden afwijken, zijn uitsluitend
bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

8.5
8.6
8.7

Opdrachtgever heeft het recht de levering uit te stellen. Leverancier zal in dit geval
voor zijn rekening en risico de zaken deugdelijk verpakt, afgescheiden en
herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren.
Leverancier is verantwoordelijk voor de wijze van verpakking en verzending.
Verzending geschiedt voor rekening en risico van Leverancier.
De te nemen voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen ten behoeve van de verzending
dienen overeen te stemmen met aard en waarde van het te leveren product.
Op de vervoersdocumenten dienen te worden vermeld a) specificatie van goederen
b) maten en gewichten c) opdrachtnummer van Opdrachtgever d) locatie van
aflevering (door Opdrachtgever op te geven) en e) de overeengekomen
aflevertijden.

Artikel 9 – Tekortkoming
9.1 Bij een toerekenbare tekortkoming van Leverancier is deze zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim. Leverancier dient zodra hij weet of vermoedt niet, niet
tijdig of niet behoorlijk te kunnen presteren Opdrachtgever onmiddellijk schriftelijk te
informeren onder vermelding van de reden(en) en de vermoedelijke duur van de
vertraging.
9.2 Onverminderd het recht op schadevergoeding en de overige wettelijke rechten
voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming, is Opdrachtgever gerechtigd
zonder enige ingebrekestelling door middel van een schrijven de verstrekte opdracht
buiten rechte te ontbinden en tevens gerechtigd tot het innen van een onmiddellijk
opeisbare boete van 10 % per dag vanaf de dag van het verzuim, met een
maximum van 100 % van het door Opdrachtgever in verband met de levering te
betalen bedrag.
9.3 De wettelijke (handels)rente over bedragen die Opdrachtgever heeft vooruitbetaald
zullen worden verrekend met te betalen facturen over de periode van het verzuim.
9.4 Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op niet-toerekenbare tekortkomingen
beroepen indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen
één week na het intreden van de niet-toerekenbare tekortkoming, onder overlegging
van de nodige bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep in
kennis stellen.
9.5 In geval van een niet-toerekenbare tekortkoming worden de verplichtingen van
beide partijen voor 2 weken opgeschort.
9.6 Indien Leverancier stelt dat een of meer van zijn tekortkomingen hem niet zijn toe te
rekenen en Opdrachtgever deze stelling aanvaardt, heeft Opdrachtgever niettemin
het recht de overeenkomst te ontbinden en heeft hij recht op schadevergoeding die
hem krachtens de wet toekomt.

Artikel 10 – Garantie
10.1 Leverancier garandeert dat de zaken en de eventuele installatie/montage daarvan
beantwoorden aan de door Leverancier gewekte verwachtingen (waaronder
begrepen de verwachtingen die Leverancier heeft gewekt in zijn reclame-uitingen),
aan hetgeen is overeengekomen en op het moment van aflevering in
overeenstemming is met de laatste stand der techniek.
10.2 Leverancier garandeert, dat de zaken geheel compleet en voor gebruik gereed zijn.
Hij zorgt ervoor dat onder meer alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken,
gereedschappen, onderhoudsdelen, reservedelen, gebruiksaanwijzingen en
instructieboeken, die noodzakelijk zijn voor het realiseren van het door
Opdrachtgever schriftelijk aangegeven doel, worden meegeleverd, ook indien zij niet
met name zijn genoemd.
10.3 Leverancier garandeert dat het geleverde voldoet aan alle relevante wettelijke
bepalingen betreffende onder andere kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid,
zoals die in Nederland en de Europese Unie gelden. Leverancier dient voor eigen
rekening zorg te dragen voor tijdige verkrijging van toestemmingen, vergunningen of
licenties die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn en voor de naleving
van de daarin gestelde voorwaarden.
10.4 Indien Opdrachtgever constateert dat het geleverde niet (geheel of gedeeltelijk)
Artikel 3 – Order en orderbevestiging
voldoet aan hetgeen Leverancier conform de leden 1 tot en met 3 van dit artikel
heeft gegarandeerd, is Leverancier in verzuim. Leverancier zal voor zijn rekening en
3.1 Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de door haar gedane bestelling
risico alle in strijd met het voorgaande leden voorkomende gebreken op eerste
of geplaatste order te herroepen, wanneer Leverancier deze niet binnen 30
aanzegging en ten genoegen van Opdrachtgever herstellen, onverminderd de
dagen na ontvangst van de bestelling schriftelijk heeft bevestigd middels
verder aan Opdrachtgever volgens contract of wet toekomende rechten (waaronder
een orderbevestiging. Indien de orderbevestiging van de oorspronkelijke
nadrukkelijk begrepen het recht tot opschorting en ontbinding).
bestelling of order afwijkt, is Opdrachtgever slechts gebonden nadat zij zich
10.5 Blijft Leverancier in gebreke om aan zijn garantieverplichtingen te voldoen, dan
uitdrukkelijk schriftelijk met de afwijking akkoord heeft verklaard. Het
heeft Opdrachtgever het recht om voor rekening van Leverancier over te gaan tot
accepteren door Opdrachtgever van leveringen of prestaties alsmede door
vervanging herstel of heruitvoering, al dan niet met behulp van derden.
haar verrichte betalingen terzake impliceren geen erkenning van de
Opdrachtgever zal Leverancier van gebruikmaking van dit recht zoveel mogelijk
afwijkingen. De eventueel bij de offerte ontvangen documentatie en
vooraf in kennis stellen.
monsters worden niet door Opdrachtgever geretourneerd, noch betaald,
10.6 Indien partijen geen garantietermijn zijn overeengekomen, is de garantietermijn 10
tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.
jaren na de datum van aflevering c.q. oplevering. Voor zaken die bestemd zijn om te
Artikel 4 – Wijzigingen en (tussentijdse) beëindiging
worden verwerkt in installaties of systemen vangt de garantietermijn pas aan op het
moment van op- of aflevering van de installaties of systemen, met dien verstande
4.1 Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd in overleg met Leverancier de
dat de garantietermijn eindigt uiterlijk 12 jaren na de datum van aflevering van de
omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren zaken te wijzigen.
zaken. De garantietermijn zal worden verlengd met de periode waarin de levering
Wijzigingen worden mondeling dan wel schriftelijk overeengekomen.
niet heeft voldaan aan de voorwaarden omschreven in dit artikel. Voor vervangen,
4.2 Indien een wijziging naar het oordeel van Leverancier gevolgen heeft voor
herstelde of heruitgevoerde delen van een levering geldt opnieuw een
de overeengekomen vaste prijs en/of het tijdstip van levering, is hij verplicht,
garantieperiode, gelijk aan de oorspronkelijke.
alvorens aan de wijziging gevolg te geven, Opdrachtgever hieromtrent zo
spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 2 werkdagen na de kennisgeving van de
verlangde wijziging, schriftelijk te informeren. Indien deze gevolgen voor de Artikel 11 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten
prijs en/of levertijd naar het oordeel van Opdrachtgever onredelijk zijn, heeft 11.1 Indien op de leverantie of bijbehorende documentatie intellectuele
eigendomsrechten rusten, verkrijgt Opdrachtgever daarvan kosteloos het
de Opdrachtgever te allen tijde de bevoegdheid de overeenkomst te
gebruiksrecht door middel van een niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende
ontbinden dan wel te annuleren.
licentie. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan als gevolg van de
4.3 Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de opdracht in te trekken tegen
uitvoering van de overeenkomst door Leverancier, zijn personeel of derden die
vergoeding van de door Leverancier tot op dat tijdstip gemaakt kosten
Leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst heeft betrokken, komen bij
(inclusief de kosten van door Opdrachtgever ingeschakelde derden).
Opdrachtgever te rusten. Op eerste vordering van Opdrachtgever is Leverancier
Vorderingen welke Opdrachtgever bij (tussentijdse) beëindiging op de
verplicht alles te verrichten dat nodig is voor het verwerven en zekerstellen van deze
Leverancier mocht hebben of verkrijgen zijn terstond ten volle opeisbaar.
rechten.
4.4 Meerwerk zal door Leverancier niet eerder dan na schriftelijke opdracht
11.2 Leverancier staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik door Opdrachtgever van
door Opdrachtgever worden uitgevoerd. Tot meerwerk worden in ieder
de geleverde zaken. Hij vrijwaart Opdrachtgever tegen de financiële gevolgen van
geval niet gerekend additionele werkzaamheden die Leverancier bij het
aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele en industriële
sluiten van de overeenkomst had kunnen of moeten voorzien teneinde de
eigendomsrechten.
overeengekomen prestatie(s) en functionaliteiten te kunnen leveren of die
het gevolg zijn van een tekortkoming van Leverancier of die het gevolg zijn 11.3 Leverancier is gerechtigd de informatie welke verstrekt is door Opdrachtgever te
gebruiken, echter uitsluitend in verband met de overeenkomst. Deze informatie is en
van door Leverancier gebrekkig geleverde producten.
blijft eigendom van Opdrachtgever.
Artikel 5 – Overdracht van verplichtingen
Artikel 12 – Documentatie
5.1 Leverancier kan een verplichting uit hoofde van de overeenkomst slechts
met voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever overdragen 12.1 Leverancier is verplicht bijbehorende documentatie en/of les- en instructiematerialen
voorafgaande aan of tegelijkertijd met de levering ter beschikking te stellen aan
aan een derde. Aan deze door Opdracht verleende toestemming kunnen
Opdrachtgever.
door de Opdrachtgever redelijke voorwaarden worden verbonden.
12.2 Opdrachtgever is vrij in het gebruik van deze documentatie, waaronder begrepen
5.2 In gevallen van overdracht aan een derde van (een gedeelte van) de
het vermenigvuldigen daarvan voor eigen gebruik.
verplichtingen uit de overeenkomst van Leverancier is deze verplicht aan
Opdrachtgever te melden welke zekerheden zijn gesteld voor de afdracht
Artikel 13 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
van BTW, loonbelasting en sociale premies, die wettelijk zijn
13.1 Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die kan ontstaan in verband met de
voorgeschreven voor werkgevers.
uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst of van
Artikel 6 – Prijs en prijsherziening
schending van enige andere contractuele of niet contractuele verplichting.
6.1 De prijzen zijn in €, exclusief BTW en omvatten alle kosten in verband met 13.2 Leverancier sluit een verzekering af ter afdekking van alle mogelijke risico’s,
verband houdende met de tussen partijen gesloten overeenkomst. Leverancier heeft
de nakoming van de verplichtingen van Leverancier.
op eerste verzoek van Opdrachtgever de plicht inzage in de daartoe strekkende
6.2 De prijzen zijn vast, tenzij de overeenkomst de omstandigheden vermeldt
polis te geven. Leverancier cedeert hierbij aan Opdrachtgever bij voorbaat alle
die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de
aanspraken op uitkering van verzekeringspenningen, voor zover betrekking
aanpassing plaatsvindt.
hebbend op schade, waarvoor Leverancier jegens Opdrachtgever aansprakelijk is.
Artikel 7 – Facturering en betaling
13.3 Leverancier vrijwaart Opdrachtgever tegen:
o Aanspraken van derden samenhangend met en voortvloeiend uit de verleende
7.1 Facturen dienen voorzien te worden van volledige adres- en bankgegevens
opdracht dan wel de uitvoering van de overeenkomst inclusief aanspraken als
van Leverancier, KVK- en BTW nummer van leverancier, BIC-code en
gevolg van (vermeende) niet aan Opdrachtgever toe te rekenen inbreuk op
IBAN-code, nummer van de bestelling, en alle overige relevante gegevens
industriële en/of intellectuele eigendomsrechten van derden.
conform de bestelling of order en gespecificeerd te worden ingediend.
o Aanspraken op grond van handelen of nalaten in strijd met enig wettelijk
Zolang deze gegevens ontbreken is Opdrachtgever gerechtigd de
voorschrijft dan wel verordening/regelgeving door Leverancier, zijn werknemers
betalingsverplichting op te schorten.
dan wel direct of indirect door hem ingeschakelde andere personen,
7.2 Betaling van de factuur, inclusief BTW, zal plaatsvinden binnen 30 dagen na
onderaannemers of onderleveranciers.
ontvangst van de factuur en na goedkeuring van de geleverde zaken en de
eventuele installatie/montage daarvan door Opdrachtgever dan wel een
Artikel 14 – Risico- en eigendomsovergang
door hem ingeschakelde derde, dan wel binnen een afwijkend schriftelijk
14.1 De eigendom van de zaken gaat over op Opdrachtgever nadat deze door
overeengekomen termijn.
Leverancier zijn geleverd en Opdrachtgever de feitelijke beschikking heeft
7.3 Opdrachtgever is gerechtigd de betaling op te schorten indien hij een
verkregen over de zaken en deze zaken zonodig zijn gemonteerd respectievelijk
tekortkoming in de zaken en de eventuele installatie/montage daarvan
geïnstalleerd en Opdrachtgever dat heeft bevestigd door middel van een
constateert.
onvoorwaardelijke acceptatie in de vorm van tekening voor ontvangst zonder
7.4 Opdrachtgever heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen
bemerkingen.
met bedragen, die Leverancier is verschuldigd aan Opdrachtgever.
14.2 In geval Opdrachtgever aan Leverancier materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen,
7.5 Gehele of gedeeltelijke betaling ontslaat Leverancier nimmer van enige
gereedschappen, tekeningen, specificaties en software ter beschikking stelt ten
garantie en/of aansprakelijkheid krachtens contractuele of wettelijke
bepalingen en beperkt evenmin de overige rechten van Opdrachtgever.
behoeve van de nakoming van zijn verplichtingen, blijven deze eigendom van
Opdrachtgever. Op eerste verzoek van Opdrachtgever stelt Leverancier de hiervoor
7.6 Opdrachtgever is gerechtigd een bankgarantie in welke vorm dan ook te
bedoelde materialen terstond in het bezit van Opdrachtgever. Alle daarmee gepaard
verlangen ongeacht of sprake is van vooruitbetalingen. De opdracht wordt
gaande kosten zijn voor rekening van Leverancier. Kan Leverancier deze materialen
geacht pas formeel te zijn verstrekt na ontvangst van de Opdrachtgever
niet in het bezit terug brengen van Opdrachtgever (waaronder begrepen het
verlangde zekerheidsstelling.
wegraken van deze materialen) dan is Leverancier verplicht de schade die
Artikel 8 –Levering en eigendomsovergang
Opdrachtgever daardoor lijdt te vergoeden.
14.3 Op het moment dat materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, en software van
8.1 Levering vindt plaats op een door Opdrachtgever aan te wijzen plaats dan
Opdrachtgever zijn verwerkt in zaken van Leverancier, is sprake van een nieuwe
wel plaatsen en op door partijen overeen te komen tijdstip(pen).
zaak waarvan de eigendom aan Opdrachtgever toebehoort. Dit geldt onverminderd
Deelleveringen zijn behoudens de toestemming van Opdrachtgever niet
artikel 14.4.
toegestaan.
14.4 Het risico van de zaken gaat over op Opdrachtgever op het moment dat de levering
8.2 Het overeengekomen tijdstip van levering is stipt en fataal. Bij niet tijdige
en vervolgens de goedkeuring van de zaken hebben plaatsgevonden en
levering is Leverancier zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim.
Opdrachtgever heeft geconstateerd dat de zaken werkzaam zijn.
8.3 Leverancier dient dreigende levertijdoverschrijding onverwijld schriftelijk te
melden aan Opdrachtgever. Dit laat onverlet de eventuele gevolgen van
Artikel 15 – Informatieplicht en geheimhouding
deze overschrijding ingevolge de overeenkomst of wettelijke bepalingen
15.1 Leverancier zal Opdrachtgever alle informatie verstrekken die voor de
(waaronder nadrukkelijk begrepen het recht van Opdrachtgever tot
overeenkomst met Opdrachtgever van belang kan zijn.
ontbinding van de overeenkomst).

15.2 Leverancier zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst evenals overige
bedrijfsinformatie en mededelingen, ideeën en plannen van Opdrachtgever geheimhouden en niets
daaromtrent openbaar maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.
15.3 Bij overtreding van het in het voorgaande lid gestelde zal Opdrachtgever een direct opeisbare boete
aan Leverancier opleggen van € 100.000,00 voor iedere overtreding. Het bedrag van de boete wordt
door Leverancier direct betaald na eerdergenoemde vaststelling en mededeling daarvan aan
Leverancier.
15.4 In de bovengenoemde gevallen heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk eenzijdig geheel of gedeeltelijk te
ontbinden. Alle daaruit voortvloeiende kosten (ook die van door Opdrachtgever ingeschakelde
derden), dan wel door Opdrachtgever geleden schade, komen geheel voor rekening van
Leverancier.
15.5 De hierboven omschreven geheimhoudingsplicht geldt ook voorzover tussen partijen geen
overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel de overeenkomst door een der partijen is ontbonden,
dan wel geannuleerd.
Artikel 16 Bezichtiging, Controle en Keuring
16.1 Opdrachtgever is gerechtigd te allen tijde zaken zowel tijdens de productie, bewerking en opslag als
na levering te (doen) bezichtigen, controleren en of keuren. Leverancier kan aan deze bezichtiging,
controle en of keuring geen rechten ontlenen.
16.2 Op eerste verzoek zal Leverancier toegang verschaffen aan Opdrachtgever of diens
vertegenwoordiger tot de plaats van productie, bewerking of opslag. Leverancier zal kosteloos zijn
medewerking verschaffen aan de bezichtiging, controle en of keuring.
16.3 Indien een bezichtiging, controle en of keuring zoals bedoeld in dit artikel door toedoen van
Leverancier niet op het voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden dan wel indien de bezichtiging,
controle en of keuring moet worden herhaald, komen de daaruit voor Opdrachtgever voortvloeiende
kosten (ook die van door Opdrachtgever ingeschakelde derden) voor rekening van Leverancier.
16.4 In geval van afkeuring van de geleverde zaken, zal Leverancier binnen 5 werkdagen, naar keuze
van Opdrachtgever zorgdragen voor herstel of vervanging van de geleverde zaken. Opdrachtgever
is in dat geval gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten, totdat de leverancier de
overeengekomen prestatie heeft verricht. Indien Leverancier niet aan de verplichting voldoet als
bedoeld in de eerste zin van dit artikel, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden
dan wel te annuleren, dan wel zelf maatregelen te nemen of maatregelen door een derde te laten
nemen voor rekening en risico van Leverancier. Een en ander laat het recht op schadevergoeding
van Opdrachtgever onverlet.
16.5 Indien Leverancier niet binnen 5 dagen de afgekeurde geleverde zaken terughaalt, heeft
Opdrachtgever het recht de zaken aan Leverancier voor diens rekening te retourneren dan wel te
behouden zonder enige verdere betalingsverplichting.
Artikel 17 – Verpakking
17.1 Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de (transport)verpakkingsmaterialen voor rekening van
Leverancier aan deze te retourneren.
17.2 Verwerking respectievelijk vernietiging van (transport)verpakkingsmaterialen is een
verantwoordelijkheid van Leverancier. Indien op verzoek van Leverancier verpakkingsmaterialen
worden verwerkt of vernietigd gebeurt dit voor risico en rekening van Leverancier.
Artikel 18 – Ontbinding
18.1 In geval van tekortkoming door Leverancier in de nakoming van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, alsmede onder andere in
geval van zijn faillissement, surséance van betaling en in geval van stillegging, intrekking van
eventuele vergunningen, beslag op (een deel van) bedrijfseigendommen of zaken bestemd voor de
uitvoering van de overeenkomst, liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van
het bedrijf van Leverancier, is hij van rechtswege in verzuim.
18.2 Onverminderd alle andere rechten (waaronder nadrukkelijk begrepen het recht op
schadevergoeding) kan Opdrachtgever de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of
gedeeltelijk ontbinden.
18.3 In geval van ontbinding blijft het risico van reeds geleverde zaken bij Leverancier. De zaken staan
dan ter beschikking van Leverancier en dienen door hem te worden afgehaald. Leverancier zal
hetgeen reeds door Opdrachtgever is betaald ter zake van de ontbonden overeenkomst onmiddellijk
restitueren. Alle daarmee gepaard gaande kosten (ook die van door Opdrachtgever ingeschakelde
derden) zijn voor rekening van Leverancier.
Artikel 19 – Orde, veiligheid en milieu
19.1 Leverancier en zijn werknemers evenals door hem ingeschakelde derden zijn gehouden wettelijke
veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen.
Ook eventuele bedrijfsvoorschriften en reglementen op het gebied van veiligheid, gezondheid en
milieu van Opdrachtgever dienen te worden opgevolgd een ander voor rekening van Leverancier.
Artikel 20 – Toepasselijk recht en geschillen
20.1 Op alle aanvragen, aanbiedingen en opdrachten en/of overeenkomsten met Opdrachtgever is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de Eenvormige Koopwetten
1964 en het Weens Koopverdrag worden uitdrukkelijk uitgesloten.
20.2 Alle geschillen voortvloeiende uit door Opdrachtgever verstrekte aanvragen, aanbiedingen,
opdrachten en/of met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten worden uitsluitend ter beslechting
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtgever zijn feitelijke
vestigingsplaats heeft, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de beslechting van het
geschil door een andere instantie zal plaatsvinden. In geval Leverancier een natuurlijke persoon is
niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 maand nadat de
Leverancier aan opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt dat de zaak de rechter zal worden
voorgelegd, Leverancier kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de
wettelijk bevoegde rechter.

