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Artikel 1: Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen en overeenkomsten tot levering van za-
ken en het verrichten van werkzaamheden door 
PURTEC KUNSTSTOFTECHNIEK BV, hierna te noe-
men "opdrachtnemer" ten behoeve van diens cliënten,
hierna te noemen "opdrachtgever".
2. Bijzondere, van de algemene voorwaarden van de
opdrachtnemer afwijkende, bepalingen zijn slechts
bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 
3. De door opdrachtgever gestelde en/of door deze
gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing,
tenzij en voorzover door opdrachtnemer schriftelijk
bevestigd.

Artikel 2: Offertes
1. Tenzij schriftelijk anders bepaald, zijn alle offertes
van opdrachtnemer vrijblijvend.
2. Een naar aanleiding van een offerte door
opdrachtnemer aan opdrachtgever gedaan aanbod
vervalt na één maand, tenzij anders vermeld.
3. Het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden is
bij het uitbrengen van offertes e.d. van overeen-
komstige toepassing.
4. Indien geen overeenkomst tot stand komt, heeft
opdrachtnemer het recht aan opdrachtgever een
vergoeding te vragen voor alle met de offerte verband
houdende werkelijk gemaakte kosten en bestede tijd,
dit nadat opdrachtgever voor het uitbrengen van de
offerte op de hoogte is gebracht van de geschatte
kosten van de offerte.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst
1. Een overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te
zijn gekomen op de datum, waarop opdrachtnemer
schriftelijk de desbetreffende orderbevestiging aan de
opdrachtgever heeft toegezonden.
2. Afspraken met, of toezeggingen door employées of
vertegenwoordigers van opdrachtnemer verbinden
hem niet, tenzij en voorzover deze schriftelijk door
hem worden bevestigd.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na
datum van de schriftelijke orderbevestiging van
opdrachtnemer, de juistheid en de inhoud daarvan bij
aangetekend schrijven heeft ontkend of betwist, wordt
de inhoud van de orderbevestiging van opdracht-
nemer geacht voor beide partijen bindend te zijn.
Indien de overeengekomen leveringstermijn korter of
gelijk is aan de in dit lid genoemde termijn, wordt de
schriftelijke bevestiging geacht bindend te zijn, indien
deze niet direct na ontvangst wordt ontkend of
betwist.
4. Indien, na het aanvaarden van de overeenkomst,
wijzigingen door opdrachtgever worden opgegeven,
met welke wijzigingen opdrachtnemer niet kan instem-
men, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt
geannuleerd, komen alle reeds gemaakte kosten als-
mede het bedrag van onze winstderving voor rekening
van opdrachtgever.
5. Opdrachtnemer is bevoegd om - indien hij dit
noodzakelijk danwel wenselijk acht - voor een juiste
uitvoering van de overeenkomst anderen in te schake-
len, waarvan de kosten aan opdrachtgever zullen
worden doorberekend conform de verstrekte prijsop-
gaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zullen wij
hieromtrent met opdrachtgever overleg plegen.
Eventuele bezwaren hiertegen dient opdrachtgever
voor het sluiten van de overeenkomst aan
opdrachtnemer kenbaar te maken.
6. Behoudens wettelijke bepalingen is de
opdrachtgever indien de aangegane overeenkomst
door hem eenzijdig verbroken wordt, en/of niet wordt
nagekomen, gehouden aan de opdrachtnemer de
kosten, schaden en interesten, inclusief de gederfde
winst, volledig te vergoeden.

Artikel 4: Hoeveelheden
1. De in de aanbiedingen genoemde prijzen gelden
voor de bij de geconditioneerde prijzen genoemde
minimumhoeveelheden.
2. Indien opdrachtgever minder afneemt dan
overeengekomen is, is opdrachtnemer gerechtigd die
prijzen aan opdrachtgever te berekenen, welke
opdrachtnemer bij lagere kwantumafname zou
hebben berekend, onverminderd het recht van de
opdrachtnemer terzake van de niet nakoming door
opdrachtgever ten aanzien van de overeengekomen
hoeveelheden, volledige schadevergoeding van
opdrachtgever te vorderen, alsmede de forfaitaire
schadevergoeding, een en ander met inachtneming
van het in het vorige artikel gestelde.

Artikel 5: Prijzen
1. Tenzij schriftelijk anders vermeld, bevat de
verkoopprijs de prijs van de zaken exclusief omzetbe-
lasting en verpakking en geldt de prijs voor levering af
magazijn/fabriek opdrachtnemer.
2. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op
basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende
prijzen.
3. Indien na het totstandkomen van de overeenkomst,
lonen, sociale- of overheidslasten, energieprijzen en
overige prijzen een verhoging mochten ondergaan, is
opdrachtnemer gerechtigd de aan haar verschuldigde
prijs, met inachtneming van eventueel terzake
bestaande wettelijke voorschriften en voor zover deze
prijsverhoging voor beide partijen geheel niet te
voorzien of te verwachten was, dienovereenkomstig te
verhogen. Deze door opdrachtnemer aan
opdrachtgever opgegeven gewijzigde prijs is, indien
deze gemotiveerd door opdrachtnemer aan
opdrachtgever wordt opgegeven, voor beide partijen
bindend. Prijswijzigingen als gevolg van dwingende
overheidsmaatregelen, zoals verhoging van BTW,
worden altijd doorberekend.
4. Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en/of
wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening
van de opdrachtgever.

Artikel 6: Monsters, tekeningen, modellen etc.
1. Door opdrachtnemer verstrekte monsters zijn
uitsluitend als doorsneemonsters te beschouwen,
tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte en/of
overeenkomst.
2. Alle tekeningen, schetsen, schema's, technische
omschrijvingen, berekeningen, monsters, modellen
matrijzen enzovoort, al dan niet door opdrachtnemer
vervaardigd in het kader van opdrachten op bestelling
maken deel uit van de overeenkomst  en zijn, indien
vervaardigd door opdrachtnemer, eigendom van op-
drachtnemer en blijven dat ook nadat de overeen-
komst in zijn geheel is uitgevoerd. De tekeningen etc.
mogen zonder onze schriftelijke toestemming noch
geheel, noch gedeeltelijk vermenigvuldigd worden of
aan derden getoond of ter hand gesteld worden, voor
welk doel dan ook. Opdrachtgever is tegenover
opdrachtnemer aansprakelijk voor schade ontstaan
doordat derden tekeningen etc., te zien of in handen
krijgen. De tekeningen etc. verstrekt aan opdrachtge-
ver dienen op eerste verzoek van opdrachtnemer
binnen 14 dagen franco te worden geretourneerd.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor
onjuistheden in gegevens tekeningen etc. en adviezen
door of namens opdrachtgever verstrekt om daarvan
gebruik te maken bij de uitvoering van de
overeenkomst. Opdrachtnemer is niet verplicht de van
de opdrachtgever of via hem van derden ontvangen
gegevens of stukken te toetsen en gaat af op de
juistheid daarvan.
4. Indien in de overeenkomst niet is verwezen naar
tekeningen etc. dienen gebruikte tekeningen slechts
ter verduidelijking en zijn niet bindend.

Artikel 7:  Produktie.
1. Door opdrachtgever, of namens hem, aan
opdrachtnemer ter beschikking te stellen zaken die
op, in of aan de door opdrachtnemer te vervaardigen
zaak/zaken moeten worden aangebracht of verwerkt,
moeten door opdrachtgever aan opdrachtnemer voor
wat betreft de benodigde hoeveelheid tijdig, gratis en
franco geleverd worden.
2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de aldus
aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken en
voor de goede toepasbaarheid daarvan. Indien
bedoelde zaken  te laat worden geleverd dan wel niet
te verwerken zijn en dit produktiestilstand tot gevolg
heeft, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle door
opdrachtnemer als gevolg van deze stilstand geleden
schade.
3. Indien het noodzakelijk is een proefserie te draaien,
neemt opdrachtnemer de te vervaardigen zaak eerst
in produktie indien de door opdrachtnemer ver-
vaardigde proefserie door opdrachtgever is
goedgekeurd en hij zulks schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 8:  Matrijzen.
1. Indien de opdrachtnemer voor de vervaardiging van
een matrijs, vorm, hulpgereedschap e.d. moet
zorgdagen, wordt eerst met de vervaardiging begon-
nen, nadat de opdrachtgever daarvoor de
overeengekomen tegemoetkoming in de ont-
wikkelings- en vervaardigingskosten heeft betaald.
Met wijzigingen, verbeteringen of reparaties aan
matrijzen wordt eerst begonnen nadat de hiervoor
verschuldigde (zonodig geschatte) kosten zijn vol-

daan. Is voor de werkzaamheden geen prijs uitdrukke-
lijk overeengekomen, dan betaalt opdrachtgever op
eerste verzoek een door opdrachtnemer vast te
stellen voorschot op de kosten. Het restant dient te
worden betaald bij het gereedkomen van de matrijs
waarna eerst ook met de produktie begonnen wordt.
2. Matrijzen etc. door opdrachtnemer vervaardigd dan
wel geheel naar aanwijzingen van opdrachtgever
vervaardigd, waarvoor opdrachtgever de overeenge-
komen kosten heeft betaald, gaan vanaf het ogenblik
dat deze voor de vervaardiging van het produkt in
gebruik worden genomen, na drie jaren na het
bereiken van het overeengekomen productie-aantal,
na schriftelijk verzoek van opdrachtgever, over in
eigendom van de opdrachtgever. Opdrachtnemer is,
tenzij anders overeengekomen, niet gerechtigd de
matrijs ten behoeve van derden te gebruiken.
3. De opdrachtgever is gehouden om na drie jaren na
aflevering van de laatste bestelling, de matrijzen etc.
bij opdrachtnemer op te halen. Indien dit niet tijdig is
geschied, wordt door opdrachtnemer schriftelijk een
termijn gesteld, waarbinnen de zaken alsnog kunnen
worden opgehaald. Indien de opdrachtnemer alsdan
niet tijdig reageert, kunnen de matrijzen etc. door
opdrachtnemer vernietigd worden, zonder dat
opdrachtnemer dientengevolge gehouden is enige
vergoeding aan opdrachtgever te betalen. De op-
drachtgever is gehouden de kosten van vernietiging te
vergoeden.
4. Door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte
matrijzen dienen, tenzij anders is overeengekomen,
door opdrachtgever verzekerd te worden tegen
schade ontstaan door welke oorzaak dan ook.

Artikel 9:  Levensduur van matrijzen.
1. Voorzover in de offerte en/of overeenkomst is
aangegeven voor welk aantal slagen of produkten een
matrijs etc. normaal bruikbaar zal zijn, wordt de
matrijs etc. na dat aantal stuks, resp. na de produktie
van dat aantal stuks, geacht niet meer voor verdere
produktie geschikt te zijn. Heeft zulk een opgave bij
offerte of overeenkomst niet plaatsgevonden, dan zal
opdrachtnemer, zodra blijkt dat een matrijs etc. niet
meer voor een economisch verantwoorde produktie
geschikt is, daarvan kennis geven aan de opdracht-
gever. In dat geval worden hem tevens de kosten,
verbonden aan reparatie of vervanging opgegeven.
2. Matrijzen etc. die naar het oordeel van
opdrachtnemer niet meer geschikt zijn voor produktie,
behoeven door opdrachtnemer niet meer te worden
teruggegeven en mogen door opdrachtnemer vernie-
tigd worden zonder dat opdrachtnemer daartoe tot
enige schadevergoeding jegens opdrachtgever
gehouden is.

Artikel 10: Leveringstermijnen.
1. Opgegeven leveringstermijnen gelden bij
benadering. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in
de verwachting dat er geen beletselen zijn de zaken
te leveren. Een kleine, of gelet op de omstandigheden
redelijke, overschrijding van de leveringstermijn kan
aan opdrachtnemer niet tegengeworpen worden.
Opdrachtnemer is voor de overschrijding van de lever-
ingstermijn slechts in gebreke, na een aangetekende
schriftelijke ingebrekestelling van opdrachtgever.
2. Leveringstermijnen vangen eerst dan aan vanaf het
moment - of worden opgeschort tot het moment - dat
alle, door de opdrachtgever te verstrekken, voor een
juiste uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke
informatie of zaken, in het bezit zijn van
opdrachtnemer.
3. Opdrachtgever is verplicht aan opdrachtnemer tijdig
voor de datum waarop de werkzaamheden een
aanvang zouden moeten nemen, schriftelijk mede te
delen wanneer er door een aan opdrachtgever toe te
rekenen of voor zijn risico komende oorzaak een
overschrijding van genoemde datum plaats zal/kan
vinden.

Artikel 11: Levering.
1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de
levering af fabriek opdrachtnemer. Het risico ten
aanzien van de geleverde zaken gaat op de
opdrachtgever over op het moment van levering.
2. De levering geschiedt uitsluitend voor rekening en
risico van de opdrachtgever, ook bij eventuele
francolevering, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en
overeengekomen.
3. Ten gerieve van de opdrachtgever kan
opdrachtnemer vrachttarieven opgeven, doch deze
dienen slechts voor calculatiedoeleinden en zijn voor
de opdrachtnemer niet bindend.



4. Ingeval opdrachtgever aan opdrachtnemer verzoekt
middelen van vervoer in te schakelen of laadkisten te
bestellen en te gebruiken, geschiedt dit geheel op een
door opdrachtnemer te bepalen wijze en voor reke-
ning en risico van de opdrachtgever.
5. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht
voor om onder rembours te leveren, dit na de
opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld te
hebben.
6. Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan elk
gedeelte afzonderlijk gefactureerd worden.
7. Wanneer de zaken na het verstrijken van de
leveringstijd door de opdrachtgever niet zijn
afgenomen, staan zij te zijner beschikking en voor zijn
rekening en risico opgeslagen. Na een periode van
vier weken is opdrachtnemer gerechtigd tot (onder-
handse) verkoop van deze zaken. De eventuele
mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening
van de opdrachtgever, onverminderd overige rechten
van opdrachtnemer.

Artikel 12: Reclames
1. Opdrachtgever is verplicht de zaken bij aankomst te
controleren op hoeveelheid, kwaliteit en het
overeenstemmen met de specificaties e.d.. Reclames
worden door opdrachtnemer alleen in behandeling
genomen, wanneer zij onmiddellijk, doch uiterlijk bin-
nen 14 dagen na ontvangst van de zaken, schriftelijk
en met redenen omkleed, aan opdrachtnemer
kenbaar worden gemaakt.
2. Reclames over facturen dienen eveneens
schriftelijk te worden ingediend en wel uiterlijk binnen
14 dagen na verzenddatum der facturen.
3. Na verloop van de in dit artikel genoemde termijnen
wordt, tenzij andere termijnen schriftelijk zijn
overeengekomen, geen reclame door opdrachtnemer
meer aanvaard en vervalt van rechtswege ieder
reclamerecht van opdrachtgever. Indien de reclame
die betrekking heeft op een deellevering na de in dit
artikel genoemde termijn plaatsvindt, vervalt het recht
op reclame ten aanzien van tenminste de eerste
vervolg(deel)levering.
4. Wanneer een reclame door de opdrachtnemer
gegrond wordt beoordeeld, heeft de opdrachtgever
aanspraak op een korting overeenkomstig de minder-
waarde van de zaken of vervanging of reparatie van
de zaken, dit naar keuze van opdrachtnemer.
5. Retourzending van geleverde zaken kan alleen
geschieden franco en voor risico van de
opdrachtgever, na schriftelijke toestemming tot
retourzending van de opdrachtnemer.
6. De retourzending moet binnen vijf werkdagen na
verkrijging van de toestemming franco aan het adres
van opdrachtnemer geschieden. De opdrachtgever
dient voor een zorgvuldige verpakking en verzending
te zorgen.
7. De toestemming tot retourzending houdt niet in de
erkenning van de reclame door opdrachtnemer.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud.
1. Het eigendomsrecht van de geleverde zaken gaat
eerst over op de opdrachtgever, na volledige betaling
van de factuurprijs, tenzij de zaken reeds mochten zijn
verwerkt. Zolang geen betaling heeft plaatsgevonden
mogen de geleverde zaken op geen enkele wijze door
opdrachtgever worden vervreemd of bezwaard of voor
derden tot zekerheid worden gesteld.
2. Ingeval het geleverde tijdens het transport, of nadat
het is afgeleverd, bij de opdrachtgever of op de door
de opdrachtgever aangegeven plaats is gearriveerd,
mocht worden beschadigd of geheel of gedeeltelijk
mocht worden vernietigd of vergaan, laat zulks de
betalingsverplichting ten aanzien van het geleverde
geheel onverlet en is de opdrachtgever gehouden de
factuurprijs integraal aan opdrachtnemer te betalen.
Opdrachtgever wordt geacht zich voor dergelijke
schade te verzekeren.

Artikel 14: Betaling.
1. De opdrachtgever is gehouden binnen dertig dagen
na ontvangst van de factuur deze te betalen, zonder
dat op deze factuurbedragen of het factuurbedrag
enigerlei korting, in mindering mag worden gebracht. 
2. Betaling zal, indien niet uitdrukkelijk anders door
opdrachtnemer is bepaald, dienen te geschieden ten
kantore van de opdrachtnemer of op diens bank- of
postbankrekening.
3. De betaling zal dienen te geschieden in
Nederlandse guldens, tenzij tussen opdrachtnemer en
opdrachtgever nadrukkelijk anders is
overeengekomen.
4. Indien opdrachtgever binnen de in dit artikel
gestelde termijn het verschuldigde niet mocht hebben
betaald, is opdrachtgever van rechtswege ingebreke
zonder dat een voorafgaande sommatie of
ingebrekestelling vereist zal zijn en is opdrachtgever
van rechtswege vanaf die datum een rente
verschuldigd van 1% per maand over het niet-tijdig

betaalde factuurbedrag waarbij een gedeelte van een
maand als volle maand voor de berekening van de
verschuldigde rente aangemerkt wordt.
5. Indien de opdrachtgever niet tijdig of niet geheel en
al heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting terzake
van reeds ontvangen zaken, is opdrachtnemer niet
gehouden tot verdere levering, totdat de opdracht-
gever aan al zijn verplichtingen tegenover opdracht-
nemer zal hebben voldaan, waaronder begrepen de
betaling van verschuldigde rente en kosten, zoals in
deze voorwaarden omschreven.
6. Opdrachtnemer heeft, ongeacht de
overeengekomen betalingscondities, het recht om
voor aflevering voldoende zekerheid voor de betaling
te verlangen en de afwerking van de overeenkomst te
staken indien deze zekerheid niet kan worden gege-
ven of van de opdrachtgever een contante danwel
voorlopige en gedeeltelijke betaling te verlangen
alvorens tot levering over te gaan, danwel onder
rembours te leveren. De kosten gemoeid met het ver-
strekken van zekerheden komen geheel voor rekening
van opdrachtgever.

Artikel 15: Aansprakelijkheid.
1. Onverminderd het overige in deze voorwaarden
bepaalde en onverminderd het bepaalde volgens
dwingendrechtelijke bepalingen, is de aansprake-
lijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van leveranties
beperkt tot ten hoogste het bedrag waarvoor op-
drachtnemer verzekerd is.
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor aan
opdrachtgever geleverde zaken gaat niet verder dan
de aansprakelijkheid die de leverancier van opdracht-
nemer heeft ten aanzien van die betreffende zaken.
3. Opdrachtnemer is slechts gehouden te leveren
volgens de bij het tot stand komen van de
overeenkomst overeengekomen specificaties. Voor de
toepasbaarheid van door opdrachtnemer geleverde
zaken voor welk doel dan ook aanvaard
opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid.
Opdrachtgever is verplicht onderzoek in te stellen en
testen uit te voeren met betrekking tot de
toepasbaarheid van de geleverde zaken voor de door
opdrachtgever beoogde doeleinden.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schaden
ontstaan als gevolg van het ondeskundig en volgens
eventuele gebruiksvoorschriften onjuist gebruik van
zaken geleverd door opdrachtnemer, behoudens
grove schuld en opzet van opdrachtnemer.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de
toepasbaarheid en de duurzaamheid van door haar
geleverde zaken welke worden gebruikt als onderdeel
van niet door opdrachtnemer geleverde zaken.
6. Deze overeenkomst wordt gesloten onder
voorbehoud van een niet-toerekenbare tekortkoming
in de nakoming. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk
voor een tekortkoming in de nakoming indien deze
tekortkoming aan hem volgens wet, rechtshandeling
of in het maatschappelijk verkeer geldende
opvattingen niet kan worden toegerekend. Een
tekortkoming in de nakoming kan aan opdrachtnemer
in ieder geval niet worden toegerekend indien er
sprake is van onder meer, brand in het pand of daar
waar de zaken van opdrachtnemer zijn opgeslagen,
(burger)oorlog, ook buiten Nederland, oproer,
epidemie, verkeersstoring, werkstaking, zeerampen
van alle aard, uitsluiting, verlies of beschadiging bij
transport, stagnatie in de grondstoffenaanvoer en
stroomvoorziening, bedrijfsstoringen en onwerkbaar
weer, invoer en/of uitvoermaatregelen en beperkingen
vanwege de overheid en soortgelijke andere gevallen,
welke buiten de controle van opdrachtnemer vallen,
waardoor vertraging ontstaat in de levering of waar-
door levering onmogelijk wordt. In die gevallen waarbij
mogelijk,  wordt de leveringstermijn automatisch voor
een redelijke termijn verschoven. In overige gevallen
kan de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, zonder
gerechtelijke tussenkomst en zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn, door een aan
opdrachtgever gericht aangetekend schrijven van
opdrachtnemer, ontbonden worden.
7. Indien de niet-toerekenbare tekortkoming intreedt
terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd,
is opdrachtnemer gerechtigd betaling van de
opdrachtgever te vorderen van de prestaties die reeds
zijn verricht.

Artikel 16: Garantie
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 15 geeft
opdrachtnemer op de door hem aan opdrachtgever
geleverde zaken een garantie van 6 maanden, in-
gaande vanaf het tijdstip van levering, uitsluitend
terzake van fabricage-, constructie- en materiaalfou-
ten, tenzij die zaken zijn vervaardigd volgens
voorschriften/aanwijzingen c.q. specificaties van
opdrachtgever ten aanzien waarvan opdrachtnemer
zijn aansprakelijkheid nadrukkelijk heeft uitgesloten.

2. Ten aanzien van bewerkingen aan zaken staat
opdrachtnemer alleen in voor de deugdelijkheid van
de uitgevoerde bewerkingen.
3. Zaken die vallen onder de garantie zullen door
opdrachtnemer kosteloos worden hersteld en wel op
een door opdrachtnemer te bepalen wijze.
4. De garantieplicht vervalt voor opdrachtnemer ten
aanzien van zaken die buiten onze voorkennis zijn
veranderd of gerepareerd of die gebruikt worden voor
een ander doel dan waarvoor zij bedoeld zijn of indien
daaraan door opdrachtgever niet of onvoldoende
onderhoud is gepleegd.
5. Op door opdrachtnemer via derden geleverde
zaken wordt uitsluitend garantie gegeven, zoals die
door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier, aan
opdrachtnemer wordt verleend, en jegens
opdrachtnemer wordt nagekomen.

Artikel 17: Ontbinding
1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze tekort
komt in de nakoming, zal hij daarvoor reeds ingebreke
zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.
Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek
zal de opdrachtnemer in dit geval ook het recht
hebben de gesloten overeenkomst op te schorten,
danwel deze geheel of ten dele zonder rechterlijke
tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
2. Hetgeen in het vorige lid vermeld is, geldt tevens in
het geval van faillissement of surséance van betaling
of onder curatelestelling van de opdrachtgever of bij
stillegging van diens bedrijf.
3. De opdrachtgever is in het bijzonder verplicht de
gemaakte kosten en de schade die opdrachtnemer
door een voortijdige beëindiging lijdt te vergoeden. In
deze gevallen is elke vordering welke opdrachtnemer
ten laste van de opdrachtgever heeft of verkrijgt dade-
lijk opeisbaar.

Artikel 18: Geschillen.
1. Alle geschillen, gerezen tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer of tussen opdrachtnemer en een
derde die voor opdrachtnemer ten behoeve van een
opdrachtgever opdrachten uitvoert ter zake van
levering van zaken of het verrichten van diensten,
waaronder begrepen geschillen betreffende de
uitlegging van deze voorwaarden, zullen volgens
Nederlands recht worden berecht door de bevoegde
(kanton)rechter, in wier rechtsgebied het bedrijf van
opdrachtnemer statutair gevestigd is.
2. Ten aanzien van disputen omtrent eventuele
vertalingen van deze voorwaarden zal het
Nederlandse origineel bindend zijn.

Artikel 19: Gerechtelijke- en overige kosten
Alle kosten welke opdrachtnemer voor de uitoefening
van de door opdrachtnemer uit koopovereenkomst en
daarmee samenhangende overeenkomsten
voortvloeiende rechten zal maken, gerechtelijke zowel
als buitenrechtelijke, komen ten laste van de op-
drachtgever. Deze kosten welke opdrachtnemer moet
maken tot invordering van door opdrachtgever niet
betaalde facturen bedragen tenminste 15 % van het
factuurbedrag, zulks met een minimumbedrag van
EUR 113,45


