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ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID  
1.1    Deze algemene verkoop-, levering- en montagevoorwaarden zijn van    

toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten met  
betrekking tot de verkoop, levering en/of montage van zaken (nader te 
noemen "zaken") waarbij Ferris b.v. en/of één of meer aan Ferris b.v. 
gelieerde vennootschappen of andere rechtspersonen, die bij de 
uitvoering van de overeenkomsten zijn betrokken.(nader te noemen 
"verkoper")  als  aanbieder respectievelijk  verkoper optreedt.  

 
1.2 Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden  

overeengekomen.  
 
1.3 Algemene voorwaarden, in welke vorm of onder welke benaming ook, 

van de wederpartij van de verkoper (nader te noemen "koper") zijn niet  
van toepassing. Waar nodig treden deze algemene voorwaarden 
daarvoor in de plaats.  

 
1.4   Bij gemengde overeenkomsten leidt de toepasbaarheidverklaring van   

diverse soorten algemene voorwaarden niet tot niet-toepasbaarheid 
daarvan. Op elk onderdeel van de overeenkomst zijn de algemene  
voorwaarden van toepassing die voor dat soort overeenkomsten van 
toepassing zijn verklaard.  

 
ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN  
2.1  Een aanbieding van de verkoper is vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk uit de 

aanbieding het tegendeel blijkt. 
  
2.2  Iedere aanbieding is gebaseerd op de gegevens en/of specificaties die de 

koper heeft verstrekt of heeft doen verstrekken.  
 
2.3   De in catalogi of andere documentatie van de verkoper opgenomen 

prijzen, gegevens en/of specificaties zijn aan wijzigingen onderhevig en 
binden de verkoper niet, tenzij deze gegevens en/of specificaties 
uitdrukkelijk tussen partijen zijn overeengekomen.  

 
2.4    Indien de aanbieding niet wordt geaccepteerd, heeft verkoper het recht  
 de kosten verbonden aan het uitbrengen van de aanbieding aan koper in 

rekening te brengen. Voor specificaties welke op verzoek van koper aan 
de aanbieding zijn toegevoegd, geldt een regeling als in de vorige zin van 
dit lid omschreven.  

 
2.5    De aanbieding wordt gedaan onder de vooronderstelling van uitvoering    
       onder normale bedrijfsomstandigheden.  
 
ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST  
3.1  Indien een schriftelijke order door de koper wordt geplaatst naar 

aanleiding van een vaste aanbieding van de verkoper dan komt de 
overeenkomst tot stand op het moment dat de order door de verkoper  
wordt ontvangen. 

  
3.2    Gaat aan een schriftelijke order van de koper geen aanbieding van de 

verkoper vooraf of volgt een order op een vrijblijvende aanbieding van   
de verkoper dan komt de overeenkomst tot stand op het moment dat, 
hetzij de schriftelijke orderbevestiging door de verkoper wordt verzonden, 
hetzij de zaken overeenkomstig de order door de verkoper worden 
geleverd c.q., een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de te 
verrichten diensten. Indien een orderbevestiging door verkoper wordt 
verzonden, wordt de overeenkomst conform de orderbevestiging  geacht 
te zijn overeengekomen tenzij koper binnen acht dagen na dagtekening 
van  de orderbevestiging  de juistheid  hiervan schriftelijk heeft betwist.  

  
3.3   In geval een overeenkomst mondeling wordt aangegaan, wordt de  

uitvoering van de overeenkomst opgeschort tot het moment waarop de 
schriftelijke bevestiging van de order door de verkoper wordt verzonden. 
Het niet verzenden van de schriftelijke orderbevestiging binnen 14 dagen 
na het aangaan van de mondelinge overeenkomst,  ontbindt de 
overeenkomst door het enkele verloop van deze termijn. In afwijking van 
het hiervoor bepaalde wordt de opschorting ook ongedaan gemaakt 
indien, binnen de termijn van 14 dagen na het sluiten van de mondelinge 
overeenkomst, de zaken overeenkomstig de order door de verkoper 
worden geleverd c.q. een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de te 
verrichten diensten. 

  
3.4  Overeenkomsten met ondergeschikt personeel zijn nimmer bindend voor 

verkoper indien deze niet schriftelijk zijn bevestigd. Personeel  wordt als 
ondergeschikt aangemerkt indien deze de aan hen verleende 
bevoegdheid te buiten gaan. 

 
ARTIKEL 4. PRIJZEN EN TARIEVEN  
4.1  De prijzen en tarieven luiden in Euro's, exclusief BTW en exclusief   

eventuele reis- en verblijfkosten. Indien in de plaats van de euro een  
ander wettig betaalmiddel is getreden, vindt de regeling neergelegd in de 
eerste zin van dit artikellid hierop overeenkomstige toepassing. 

  
4.2    Indien na het verzenden van de aanbieding c.q. na de totstandkoming 

van de overeenkomst, maar voor de levering, één of meer der 
prijsbepalende factoren zoals inkoopprijzen van goederen, materiaal- of 
onderdelenprijzen, loonkosten, heffingen, belastingen, valutakoersen, 
e.d. stijgen, heeft de verkoper het recht de prijzen c.q. tarieven   
dienovereenkomstig  aan  te  passen, zelfs als deze prijsstijgingen het  

 

 gevolg zijn van omstandigheden welke aan verkoper kunnen worden   
toegerekend.  

 
4.3    De verkoper geeft de koper zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis van   

de overeenkomstig lid 2 aangepaste prijzen c.q., tarieven.  
 
4.4    Indien de prijsstijging meer dan 10% van de oorspronkelijke prijs c.q. van 

het oorspronkelijke tarief bedraagt, heeft de koper het recht om  binnen 
dagen na verzending van deze kennisgeving door middel van een 
schriftelijke mededeling aan de verkoper de overeenkomst te  ontbinden, 
tenzij dit gelet op de omstandigheden kennelijk onredelijk zou zijn. Een 
ontbinding op grond van dit artikellid geeft geen der partijen recht op 
vergoeding van enigerlei schade.  

 
4.5    Meerwerk - werkzaamheden die niet in de aanbieding c.q. de 

overeenkomst zijn omschreven - zal door de verkoper afzonderlijk aan  
de koper in rekening worden gebracht op basis van de gebruikelijke  
prijzen en tarieven.  

 
4.6    De prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de ononderbroken uitvoering 

van de overeengekomen werkzaamheden. In geval van vertraging in de   
uitvoering van de werkzaamheden, die het gevolg is van omstandigheden 
aan de zijde van de koper, is de koper verplicht de extra kosten die van 
zodanige vertraging het gevolg zijn aan de verkoper te vergoeden. Onder 
kosten aan de zijde van de koper zijn mede te begrijpen kosten 
veroorzaakt door derden, welke niet door verkoper bij de uitvoering van 
de overeenkomst zijn betrokken. 

  
4.7  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, worden niet  

onder de kostprijs begrepen: grond-, hei-, hak-, breek-, 
funderings-,metsel-, timmer-, stukadoors-, schilders-, behangers, 
herstel-, of ander bouwkundig werk, noch het aansluiten op het hoofd 
buizennet van riool, gas of water of het aansluiten op het elektriciteitsnet, 
hijs- en takelwerkzaamheden, maatregelen ter voorkoming van het 
ontstaan van schade  en de kosten  van aan  en afvoer van materialen.  

  
ARTIKEL 5. LEVERING  
5.1   Levering geschiedt "ex Works".  
 
5.2   Voor de interpretatie van leveringscondities zijn van toepassing de 

"Incoterms", editie 2010, uitgegeven door de Internationale Kamer van 
Koophandel.  

 
5.3   Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale 

termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De verkoper zal 
echter het redelijkerwijs mogelijke doen om levering op of binnen de  
opgegeven levertijd te realiseren.  

 
5.4    Zodra de verkoper kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die 

realisering van de levering op of binnen de opgegeven levertijd 
onmogelijk maken, geeft de verkoper hiervan zo spoedig mogelijk 
bericht aan  de  koper  onder  opgave  van  de  verwachte nieuwe 
levertijd.  

5.5    De verkoper is  bevoegd tot het uitvoeren van deelleveringen. De uitge- 

       voerde  deelleveringen  kunnen  door  verkoper  afzonderlijk worden   
       gefactureerd.  
 
5.6  Niet-tijdige levering als gevolg van overmacht kan niet leiden tot 

schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of een 
opschortingrecht aan de zijde van de koper met betrekking tot haar 
verplichtingen op grond van deze overeenkomst of op grond van 
overeenkomsten, welke met deze overeenkomst verband houden. Onder 
overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de 
leveringsplicht zeer moeilijk of onmogelijk maken, waar onder meer zijn te 
begrijpen oorlogen, natuurrampen, .wettelijke of feitelijke belemmeringen, 
die de uitvoering van de overeenkomst zeer bemoeilijken of onmogelijk 
maken, vertraagde levering van tijdig bestelde materialen, 
transportmoeilijkheden, mechanische en andere storingen bij verkoper, 
brand,  werkstaking,  vandalisme, bezetting, atoomkernreacties, oorlog.  

5.7    Overschrijding van de leveringstermijn zonder overmacht kan leiden tot       
de  toekenning van  schadevergoeding  met  inachtneming  van het 
navolgende.  Voor vergoeding  komt  alleen direct door koper geleden   

                 schade in aanmerking. De schadevergoeding  kan nooit meer bedragen  
                 dan een  kwart procent  voor elk heel procent waarmee het aantal in de  

 planning  opgenomen dagen  wordt overschreden. Bij andere dan de in  
                de voorgaande zin bedoelde vormen  van schade komt alleen de directe  

          schade, welke  voortvloeit  uit de  overeenkomst  voor vergoeding in 
aanmerking.  In alle  gevallen  bedraagt  de  eventueel  te  betalen 
vergoeding niet meer dan een twintigste deel van de prijs waarvoor de 
oorspronkelijk verplichtingen waren aangegaan.  

5.8  De te leveren goederen en te vervaardigen werken moeten door koper   
voldoende  worden  verzekerd, mede  ten  behoeve  van  verkoper.  

 
ARTIKEL 6. UITVOERING VAN HET WERK  
6.1    Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt uitgegaan van een 

vijfdaagse werkweek. Buiten de normale tijden te verrichten  
werkzaamheden worden als meerwerk in rekening, gebracht.  
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6.2  Werkdagen worden als niet werkbaar aangemerkt indien de 

weersgesteldheid zodanig is dat verkoper daardoor niet kan instaan voor 
de door hem te leveren kwaliteit of anderszins redelijkerwijs niet  van 
hem gevergd kan worden werkzaamheden te verrichten.  

  
6.3  Verkoper is gerechtigd zijn werkzaamheden geheel of gedeeltelijk  aan 

derden uit te besteden. Op verzoek van koper worden hieromtrent 
inlichtingen verstrekt. Verkoper staat niet in voor de ingeschakelde derde. 
Eventuele door de ingeschakelde derde aan koper te betalen 
schadevergoeding doet nooit en te nimmer voor verkoper een 
verplichting   tot betaling  van  deze  schadevergoeding  ontstaan.  

 
ARTIKEL 7. EMBALLAGE 
7.1 Eventuele emballage wordt tegen kostprijs berekend en wordt niet 

teruggenomen.  
 
ARTIKEL 8. RISICO EN EIGENDOM  
8.1    Het risico van de zaken gaat van de verkoper over op de koper op het 

moment van levering. 
 
8.2    Indien de koper in verzuim is met het verrichten van een handeling  

waarmee hij aan de levering moet meewerken, kan de verkoper de zaken 
als geleverd beschouwen en deze opslaan en verzekeren  gedurende 
een redelijke termijn, één en ander voor rekening en risico   van de 
koper.  

8.3  Indien het verzuim van de koper langer dan drie (3) maanden aanhoudt, 
heeft de verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de 
verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de 
verkoper eventuele verder toekomende rechten.  

 
8.4 De eigendom van de zaken gaat van de verkoper over op de koper eerst 

nadat de koper de koopprijs en al het overige dat de koper uit  hoofde 
van enige koopovereenkomst, al dan niet met bijbehorende    
werkzaamheden, alsmede terzake van een vordering wegens tekort 
schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten aan de    
verkoper is verschuldigd, heeft voldaan.  

 
 
ARTIKEL 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT  
9.1  Verkoper blijft eigenaar van alle tot stand gebrachte werken en te  

leveren zaken totdat  
 a) alle vorderingen uit de onderhavige overeenkomst zijn voldaan;  

b) alle andere vorderingen op grond van enige overeenkomst tussen 
koper en verkoper zijn voldaan;  

     c) alle vorderingen die als gevolg van het tekortschieten in de nakoming 
van de in het voorgaande genoemde verplichtingen bij verkoper berusten 
zijn voldaan.  

 
9.2  Verkoper is gerechtigd alle geproduceerde werken en andere zaken 

onder zich te houden totdat koper al zijn verplichtingen, daaronder 
begrepen te betalen rente, boeten en bijkomende kosten, heeft voldaan.  

 
9.3  Koper is niet bevoegd op zaken welke eigendom zijn van verkoper een 

bezitloos pandrecht te vestigen. Zij zal nimmer een pandakte tekenen 
waarin op de zaken welke in eigendom aan verkoper toebehoren een 
bezitloos pandrecht zal worden gevestigd.  

9.4  Indien koper niet aan zijn verplichtingen op grond van enig artikel of 
overeenkomst met verkoper voldoet, heeft verkoper het recht zaken en 
werken, welke aan hen toebehoren te verwijderen van terreinen van 
koper. Hij is gerechtigd de kosten, welke hiermee gepaard gaan op koper 
te verhalen.  

9.5  Bij voldoening van de betalingsverplichtingen van koper werkt verkoper 
mee aan de overgang van de eigendom op koper onder vestiging van een 
pandrecht op de over te dragen zaken voor vorderingen welke verkoper 
op koper heeft of op hem zal verkrijgen.  

ARTIKEL 10. MONTAGE  
10.1  Dit artikel is van toepassing indien en voor zover partijen zijn overeen-  
       gekomen dat de verkoper zorg draagt voor de montage van de geleverde 

zaken.  
 

10.2  De montagewerkzaamheden blijven beperkt tot de door de verkoper 
geleverde zaken.  

10.3  De koper staat ervoor in dat wordt voldaan aan alle omgevingvoor- 
waarden voor het uitvoeren van de montagewerkzaamheden.  

  
10.4  De koper dient tijdig en voor zijn rekening zorg te dragen voor: 

toereikende afsluitbare opslag- en l of kantoorruimte voor materialen, 
gereedschappen voor personeel van de verkoper en voor derden die door 
de verkoper bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken; 
vergunningen, toestemmingen, ontheffingen en dergelijke, welke nodig 
zijn voor de uitvoering van de montagewerkzaamheden; voldoende 
water, gas, elektriciteit, materialen en gereedschappen, alsmede alle 
overige voorzieningen, hulpmiddelen en faciliteiten die op grond van de 
wet enlof overige overheidsvoorschriften zijn voorgeschreven en die 
noodzakelijk  zijn  voor de uitvoering van de montagewerkzaamheden.  

ARTIKEL 6. UITVOERING VAN HET WERK             
10.5   De koper dient er voor zorg te dragen dat de verkoper de 

overeenge- 
gekomen montagewerkzaamheden ononderbroken kan uitvoeren. 
Indien de montagewerkzaamheden wegens omstandigheden, die 
niet aan de verkoper kunnen worden toegerekend, niet op het 
overeengekomen tijdstip kunnen beginnen, zal de koper aan de 
verkoper alle schade vergoeden welke in verband met die 
vertraging voor de verkoper ontstaat. Hetzelfde geldt indien wegens 
omstandigheden, die niet aan de verkoper kunnen worden 
toegerekend, de montagewerkzaamheden niet voltooid kunnen 
worden binnen de overeengekomen periode.  

 
10.6 Alle  belastingen, rechten en overige heffingen die door personeel 
van  
      De  verkoper of door derden die door de verkoper bij de uitvoering van  
      de overeenkomst zijn betrokken in verband met de montagewerkzaam- 
      heden verschuldigd zijn of worden, komen voor rekening van de koper. 
 
10.7 Montage wordt tegen het normale tarief uitgevoerd en heeft alleen 

betrekking op materialen welke in de overeenkomst waren bepaald.    
Extra kosten komen voor rekening van koper. Hieronder worden ten    
minste begrepen:  
a) kosten doordat de montage niet binnen de normale arbeidstijd 
kan worden verricht;  

 b) reis- en verblijfskosten die niet in de prijs zijn inbegrepen;  
c) kosten doordat de montage niet kan plaatsvinden als gevolg van  
factoren welke niet aan verkoper zijn toe te rekenen.  

 
10.8  Voor buiten de overeenkomst vallend montagewerk is verkoper niet 

aansprakelijk.  
 
ARTIKEL 11. BETALING  
11 .1  Betaling vindt plaats na levering, binnen 30 dagen na verzending 

van  de factuur. Indien in de factuur gebreken worden ge-
constateerd,  wordt verkoper hiervan binnen twee weken schrif-
telijk op de hoogte gesteld.  

 
11.2  Indien en voor zover partijen zijn overeengekomen dat de verkoper 

zorg zal dragen voor de montage van de geleverde zaken, heeft de    
verkoper het recht aan de koper deelbetalingen te verzoeken op 
basis  van de voortgang van het werk.  

 
11.3  Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van 

alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare 
facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de 
voldoening betrekking heeft op een latere factuur.  

 
11.4   Bij niet tijdige betaling is de koper van rechtswege in verzuim zonder 

dat enigerlei ingebrekestelling is vereist en is de koper gehouden tot 
vergoeding van de wettelijke rente plus 2% op jaarbasis over het 
verschuldigde bedrag voor de duur van het verzuim.  

 
11.5  Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die de verkoper 

moet maken tot verhaal van zijn vordering(en), zijn geheel voor 
rekening van de in verzuim zijnde koper. De buitengerechtelijke 
kosten bedragen 15% van het uitstaande bedrag met een minimum 
van € 225,-. De 1 % c.q. € 225,- norm is tussen partijen gefixeerd. 
Verkoper is niet gehouden het daadwerkelijk maken van deze 
kosten aan te tonen.  

 
11.6 Het is de koper niet toegestaan bij wijze van compensatie be-

talingsverplichtingen van de verkoper uit anderen hoofde dan deze 
overeenkomst in mindering te brengen op hetgeen de koper terzake 
van deze overeenkomst is verschuldigd.  

 
11.7  Indien de verkoper het faillissement van de koper aanvraagt, is de 

koper, buiten de buitengerechtelijke kosten, ook de kosten van de 
faillissementsaanvrage verschuldigd.  

 
11.8  De verkoper heeft het recht om in door hem te bepalen gevallen te 

verlangen  dat de koper, voordat levering plaatsvindt, tot zekerheid 
van de nakoming van de verplichtingen van de koper uit de 
overeenkomst, een onherroepelijke en onvoorwaardelijke 
bankgarantie doet afgeven door een voor de verkoper acceptabele 
bankinstelling.  

 
ARTIKEL 12. HULPMIDDELEN  
12.1  Alle hulpmiddelen zoals tekeningen, berekeningen, aanbiedingen, 

gereedschappen, e.d., al dan niet aan de koper ter beschikking 
gesteld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, blijven 
te allen tijde eigendom van de verkoper, ongeacht eventuele 
bijdrage van de koper in de kosten hiervan.  

 
12.2  De koper is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

verkoper niet gerechtigd tot enig gebruik - waaronder tevens wordt 
verstaan vermenigvuldiging en verstrekking aan derden van de in 
het vorige lid bedoelde hulpmiddelen.  

 
12.3  Door verkoper op enigerlei wijze aangeleverde specificaties zijn niet 

bindend, tenzij deze zijn opgenomen in door beide partijen 
ondertekende stukken.  

 
12.4  Indien bij nabestellingen nieuwe technische specificaties moeten 

worden vastgelegd gelden de in het voorgaande lid neergelegde 
regels en worden de kosten hiervan door verkoper aan koper in 
rekening gebracht. 
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ARTIKEL 13. MEER/MINDER WERK  
13.1  Verrekening van meer/minderwerk vindt plaats binnen 30 dagen nadat 

verkoper schriftelijk heeft te kennen gegeven dat het project als 
beëindigd kan worden beschouwd. 

  
13.2  Zonder schriftelijk akkoord van de koper blijft meerwerk verschuldigd. 

Voor  meerwerk zal  een passende opleverdatum worden vastgesteld.  
 
ARTIKEL 14. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN  
14.1  De verkoper heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen en de 

uitoefening van zijn rechten uit deze overeenkomst over te dragen aan 
één of meer derden. De verkoper geeft van een zodanige overdracht 
schriftelijk kennis aan de koper.  

 
ARTIKEL 15. INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM  
15.1  De verkoper is rechthebbende op alle industriële en intellectuele 

eigendomsrechten die ontstaan door c.q. het gevolg zijn van uitvoering 
van de overeenkomst door de verkoper of door derden die door hem bij 
uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.  

 
15.2  Indien de koper een bepaalde constructie, materiaalsoort of werkwijze 

heeft voorgeschreven in verband met de uitvoering van de 
overeenkomst, c.q. de koper in verband met de uitvoering van de 
overeenkomst tekeningen, monsters, modellen, modelplaten, e.d. aan 
de verkoper ter beschikking heeft gesteld, zal de koper de verkoper 
vrijwaren voor aanspraken, die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op 
octrooi-, merk-, model-, auteursrechten of andere rechten van derden 
op zodanige constructie, materiaalsoort. werkwijze of ter beschikking 
gestelde tekeningen, monsters, modellen, modelplaten, e.d. De koper 
zal alle schade, die de verkoper en derden als gevolg van een dergelijke 
inbreuk lijden, vergoeden.  
 

15.3  Zonder schriftelijke toestemming van verkoper mogen de aan haar in 
eigendom toekomende bescheiden niet door koper aan derden ter 
beschikking worden gesteld. Na beëindiging van het werk moeten deze 
bescheiden op schriftelijk verzoek door koper aan verkoper worden 
teruggegeven op straffe van het verbeuren van een boete van € 450,- 
voor elke dag dat koper nalatig blijft aan voormeld verzoek gevolg te 
geven.  

 
ARTIKEL 16 ADVIEZEN, ONTWERPEN EN MATERIALEN  
16.1  De verkoper aanvaard geen aansprakelijkheid voor door of namens 

koper uitgewerkte ontwerpen, noch voor adviezen naar aanleiding van 
ontwerpen. Voor door verkoper gemaakte ontwerpen neemt deze de 
verantwoordelijkheid op zich conform de garantiebepalingen zoals deze 
in deze algemene voorwaarden zijn geïncorporeerd. Voor geschiktheid 
van door de koper voorgeschreven materialen is deze verantwoordelijk. 

  
16.2  In geval van verkoop neemt de verkoper bij ontwerpen die niet door of 

namens verkoper zijn gemaakt alleen de verantwoordelijkheid voor 
vervaardiging conform de opdracht en voor de deugdelijkheid van de 
gebruikte materialen indien deze materialen niet door koper zijn 
voorgeschreven. Niet door koper voorgeschreven materialen kunnen 
door deze op eigen kosten worden onderzocht. Na verwerking van de 
materialen of onderdelen kan koper zich niet meer op non-functionaliteit 
of andere gebreken beroepen indien hij bij controle deze gebreken 
redelijkerwijs had kunnen ontdekken.  

 
16.3  Indien koper de verantwoordelijkheid voor het ontwerp aan verkoper wil 

overdragen dan is deze niet verplicht daarmee akkoord te gaan. Koper 
is verplicht verkoper voldoende tijd te geven om de noodzakelijke 
onderzoekingen te doen om tot een afgewogen oordeel te kunnen 
komen omtrent overname van de verantwoordelijkheid. Koper moet alle 
bescheiden aan verkoper ter beschikking stellen en alle inlichtingen aan 
deze  verstrekken  om  tot  voornoemd  oordeel  te kunnen komen.  

 
16.4  Indien niet uit de aanbiedingen of andere stukken van overname van de 

verantwoordelijkheid door verkoper blijkt, is deze bevoegd de kosten 
van het onderzoek aan koper in rekening te brengen.  

 
16.5  Verkoper aanvaardt nooit en te nimmer enige verantwoordelijkheid voor 

onderdelen of materialen welke door koper zijn voorgeschreven of ter 
beschikking gesteld.  

 
ARTIKEL 17. GARANTIE  
17.1  De verkoper garandeert dat de geleverde zaken of onderdelen daarvan 

gedurende een periode van twaalf (12) maanden na aflevering vrij zijn 
van gebreken die het directe gevolg zijn van materiaal- en/of 
constructiefouten.  

 
17.2  Indien en voor zover partijen zijn overeengekomen dat de verkoper zorg 

draagt voor de montage van de geleverde zaken, garandeert de 
verkoper de nauwkeurige en vakkundige uitvoering van 
montagewerkzaamheden met betrekking tot de geleverde zaken 
gedurende een termijn van twaalf (12) maanden na uitvoering van de 
montagewerkzaamheden.  

 
17.3  In afwijking van het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is de 

garantie voor zaken c.q. diensten, die de verkoper in het kader van de 
uitvoering van de overeenkomst door derden heeft laten vervaardigen 
c.q. doen uitvoeren, beperkt tot de garantie die de verkoper bij deze 
derden blijkt te kunnen realiseren.  

 
17.4  Een beroep op garantie overeenkomstig het bepaalde in de leden 1 en 2 

van dit artikel wordt door de verkoper slechts in behandeling genomen 
indien dit, hetzij binnen acht (8) dagen na het constateren van het 
gebrek, hetzij binnen acht (8) dagen nadat het gebrek redelijkerwijs 
ontdekt had kunnen worden, door middel van een aangetekend 
schrijven bij de verkoper is ingediend. Bij overschrijding van deze 
termijn vervalt voor de verkoper elke garantieverplichting, tenzij de 
koper aantoont dat overschrijding niet aan hem is te wijten.  

 

17.5  De koper is verplicht zijn medewerking te verlenen aan een eventueel 
onderzoek door de verkoper naar de gegrondheid van het beroep op 
garantie door de koper. De uitkomst van dit onderzoek, verricht door een 
onafhankelijke derde, is bindend voor partijen. De kosten van dit 
onderzoek zijn voor rekening van de partij wiens oordeel door het 
onderzoek wordt weerlegd, tenzij partijen tevoren overeen komen deze 
kosten gezamenlijk te dragen.  

17.6   De verkoper is niet tot enige garantie verplicht indien: de koper een 
bepaalde werkwijze en/of constructie heeft voorgeschreven. de koper 
zonder voorafgaande toestemming van de verkoper herstel-, reparatie- 
of montagewerkzaamheden aan de zaken heeft verricht c.q., door 
derden heeft laten verrichten; gebreken het gevolg zijn van normale 
slijtage, geen, onvoldoende of achterstallig onderhoud aan de zaken of 
van onzorgvuldig, onoordeelkundig of nalatig gedrag aan de zijde van 
de koper; gebreken het gevolg zijn van ondeugdelijkheid of 
onvoldoende samenhang in de onderliggende constructie(s); gebreken 
het gevolg zijn van mechanische invloeden van buitenaf; de door 
verkoper ter beschikking gestelde literatuur en/of technische 
specificaties geen geïntegreerd onderdeel uitmaken van de tussen 
partijen gesloten overeenkomst koper zich niet houdt aan de 
specificaties en voorschriften, die op grond van door de fabrikant ter 
beschikking gestelde gegevens op het product van toepassing zijn.  

17.7  De kosten voor wijzigingen in of reparaties aan de geleverde zaken die 
de koper, zonder voorafgaande toestemming van de verkoper, zelf heeft 
verricht of heeft laten verrichten, komen nimmer voor rekening van de 
verkoper.  

17.8  De koper kan slechts een beroep doen op garantie indien de koper de 
koopprijs en al het overige dat de koper uit hoofde van deze 
overeenkomst aan de verkoper is verschuldigd, heeft voldaan.  

 
17.9  De verkoper is ingevolge zijn garantieverplichtingen van de leden 1 en 2 

van dit artikel uitsluitend gehouden tot het voor zijn rekening herstellen 
c.q., vervangen van door hem geleverde zaken of onderdelen daarvan, 
dan wel het nogmaals uitvoeren van reeds uitgevoerde 
montagewerkzaamheden. Kosten, verband houdend met 
werkzaamheden door derden uitgevoerd om verkoper in de 
gelegenheid te stellen aan zijn garantieverplichtingen op grond van dit 
artikel uitvoering te kunnen geven, komen nimmer voor rekening van 
verkoper.  

 
17.10  Indien de verkoper ter voldoening aan zijn garantieverplichting van 

leden 1 en 2 van dit artikel zaken c.q., onderdelen daarvan opnieuw 
levert, worden de vervangen zaken c.q. onderdelen eigendom van de 
koper op het moment van vervanging.  

 
ARTIKEL 18. RECLAMES Of KLACHTEN  
18.1  Koper kan geen beroep meer doen op het leveren van onvoldoende 

kwaliteit indien hij niet binnen acht dagen nadat hij dit gebrek 
redelijkerwijs had kunnen ontdekken verkoper hiervan schriftelijk op de 
hoogte heeft gebracht. Deze termijn van acht dagen begint bij facturen 
te  lopen  acht dagen  na dagtekening  van  de betreffende factuur.  

 
18.2  Koper verliest alle rechten in het voorgaande lid hem toegekend indien 

hij  verkoper  niet in de  gelegenheid  stelt de gebreken te herstellen.  
 

ARTIKEL 19. TOLERANTIES  
19.1  De uitvoering van de overeenkomst vindt plaats met inachtneming van  

de in de branche gebruikelijke toleranties.  
 

19.2   Afwijkingen  binnen   deze  toleranties geven geen recht op garantie. 
 
 ARTIKEL 20. AANSPRAKELIJKHEID  
20.1  De verkoper is ten opzichte van de koper uitsluitend aansprakelijk voor 

schade aan de door hem geleverde zaken indien en voor zover deze 
schade het directe en onmiddellijke gevolg is van een tekortkoming in 
de  nakoming  van  de  overeenkomst  door  de  verkoper.  

 
20.2  De verkoper is ten opzichte van de koper uitsluitend aansprakelijk voor 

schade aan zaken, waaraan door de verkoper montagewerkzaamheden 
zijn verricht, indien en voor zover deze schade het directe en 
onmiddellijke gevolg is van een tekortkoming in de nakoming van de 
overeenkomst door de verkoper.  

20.3  De aansprakelijkheid van de verkoper overeenkomstig het bepaalde in 
de leden 1 en 2 van dit artikel is beperkt tot maximaal de 
overeengekomen prijs van de geleverde zaken respectievelijk de 
overeengekomen montagewerkzaamheden, tenzij de koper aantoont 
dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan 
wel opzet van de zijde van de verkoper.  

20.4  De verkoper is niet aansprakelijk voor enigerlei andere vorm van schade 
dan zoals omschreven In de leden 1 en 2 van dit artikel.  

 
20.5  De koper zal de verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden op 

vergoeding van andere vormen van schade dan zoals bedoeld in dit 
artikel. 

 
ARTIKEL 21. OPSCHORTING EN ONTBINDING  
21.1  In geval van tekortkoming door de koper in de nakoming van zijn 

verplichtingen uit de overeenkomst of van andere overeenkomsten, 
alsmede in geval van zijn faillissement, surséance van betaling en in 
geval van stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee 
vergelijkbare toestand van de onderneming van de koper, is hij van 
rechtswege in verzuim.  dan heeft de verkoper het recht de 
overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke 
tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel 
van een schriftelijke kennisgeving aan de koper en/of uitvoering van de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, ook indien een 
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vaste levertijd is overeengekomen, zonder dat de verkoper tot enige 
schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele de verkoper 
verder toekomende rechten, daaronder begrepen het recht op volledige 
schadevergoeding. Het in het voorgaande van deze alinea is ook van 
toepassing bij het aanbieden van een akkoord aan de crediteuren, het 
aanvragen van voorlopige surseance, onder bewind-, onder beheer- en 
onder curatelenstelling en bij gedeeltelijke overdracht, liquidatie of 
stillegging van de onderneming.  

 
21.2  Alle vorderingen, die de verkoper in deze gevallen op de koper mocht 

hebben  of  verkrijgen, zullen  terstond  en ten  volle opeisbaar zijn.  
 

ARTIKEL 22. TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN  
22.1  Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is 

uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

22.2  Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der 
partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze 
overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen 
partijen mochten ontstaan zullen uitsluitend kunnen gebracht worden 
voor de rechtbanken van het arrondissement Middelburg.  

 


