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1.1.

2.1.

Deze voorwaaÍden ziin van loepassing op alle aanbiedingen die een ltletaal
uoielid doet, op alle overeenkomslen die hiisluit en op alle overeenkomslen
dle hieru it voortvloeien, een en andervooÍ zover het Metaalunielid aanbieder
dan wel opdrachtr'remeÍ ls.

H€l Metaalunielid dat deze vooMaardsn gebru kl wordt aangeduid als oÈ
dÍachinemer. De wederpa.tij woÍdt aangeduid als opdrachlgeveÍ.

Bij strijdgheid lussen de inhoud van de tlssen opdrachtgeveÍ en opdacht
nemergesiolen oveÍeenkomsten deze vooMaarden, gaan de bepalingen uil
de overeenkomst vooÍ.

Deze vooMaaÍden mogen uilsluitend woídeo gebruiK door Metaalunieleden.

Alle aanbiedingen zijn viiblijvend. Opdrachtnemeí heeíi het recht zln aan-

bod te heíoepen lot twee werkdager nadat de aanvaarding hem heeft be.

íeikt.

Als opdrachtgever aan opdrachtnemer infomalie vestrekl, mag opdrachine-
mer uilgaan van dejuisiheid en volledigheid hlervan en zalhijzijn aanbieding
hie.op basercn.

0e in de aanbieding genoemde píizen ziin in euro's uitgedÍuK, exclusiel
omzetbela§ing en anderc heíingsn ol belastingen van oveÍheidsweqe. De
píjzen zijn verder exclusie, reis-, veöliil., verpakkings-, opslag-en lranspod-
koslen alsmede koslen voor laden, lossen efl medewerking ve enen aan

douanelormaliteiten.

Alle dooÍ oÍ uil naam van opdrachtnemer aan opdrachigeveÍ verslrekte
inlormatie (zoals aanbiedingen, onlweípen, aÍbeeldinge,'r, tekenirgen en

knowhow) van we,ke aard en in welke vom dan ook, 2ijn vedrouweliik en

zullen niet doo, opdracilgeveÍ worden gebruikl voor enig ander doel dan teÍ
uitvoe ng van de oveÍeenkomsl.

0e in lid 1 van dii anlkel geno€mds inlomatie zal dooí opdrachtgever niet

openbaar worden gemaakl of worden vermenigvuldigd.

lndien opdrachtgever een vaÍr de in de lid 1 en 2 van dit arl kel genoemde
veplichtingen schendt, is hil per ovedredlng eer direcl opeisbare boete

verschuldigd van € 25.000,*. Dez€ boele kan naast schadevergoed ng op
grond van de wet woden gevoÍderd.

Opdrachlgever moei de in lid 1 van dil artikelgenoemd€ infomaiie op eel§le
verzoeh binnen een door opdrachhemeÍ gestelde lermijn, naar keuze van

opdrachlnemer, retoumeren oí veínieligen. 8ij ovedreding van deze bepaling
is opdrachtgever aan opdrachtnemer 99n onmiddellijk opeisbaíe boele veí'
schuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boele kan naaí schadevergoeding
op grond van de wetworden gevorderd.

Opdrachlqever kan g€en rechten onllenen aan adviezen en inlomalie van

opdrachtnemer die niet diÍecl betíekking hebben op de opdrachl.

Als opdÍachigever aan opdrachtnemer inÍoÍmalie verctrekt, mag opdrachl-

nemer bij de uitvoering van de overeenkomst ! tgaan van de juisthed en

volledlghe d hiervan.

opdrachtgever vÍijwaart opdÍachtnemer voor elke aanspraak van d€rden

met beÍekklng tot het gebruik van dooÍ oÍ namens opdrachlgever vorslrekte
adviezen, leken ngen, bereken ngen, ontwerpen, materialen, merken, mon-

sters, modellen en dergelijke. OpdÍachtgever zalalle door opdrachtnemerte
lijden schade, waaronder volledig gemaakte kosten voor veMe€r legen deze
aanspraken, verqoeden.

Een opgegeven levertijd oÍ uitvoeringsperiode is indicatief.

De evertijd of uilvoeringsperiode gaal pas in wanneeroveÍ alle comrnerciële

en technische details overeefsl€mming ls beíeikt, alle inÍormalie, waaronder

delinilieve en goedgekeurde lekeniflgen en dergelijke in hel bezil zrjn van

opdnchtnerner. de overeengekomen (temijn)betaling ls ontuangen en aan

de overige vooMaarden voor de urtvoering van de opdracht is voldaan.

Als er sprake is van:

a. andeíe omslandigheden dan opdrachlnemer bekend waÍen toen hÍ de

levedijd oÍ uitvoerlngspe ode opgal, wordl de leve,lijd oÍ uitvoeringspe'
iodeverlengd met de tijd die opdrachlneÍner, mei in achtnemingvan zi]n

planning, nodlg heell om de opdracht onderdeze omstandigheden uitte
voeren;

b. rneeMerk wordt de levertijd oÍ uitvoeÍ ngsperiode vedongd mel d€ irld
die opdÍachtneÍirer, mel ln achtneming van zijf planning, nodg hee11

om de mate alen en onderdelen daarvoar te {lalen) leveíen en om he1

meerwerk 1e veíichten;
c. opschorling van veoichl ngen door opdíachinemer wordt de levenijd

ol uitvoeringsperiode verlengd met de tjd die hij, met inachlneming van

zijn planning, nodig heeft om de opdracht uil te voeren nadal de reden

voor de opschoÍling is komen le vervallen-

Behoudens tegenbewijs door opdrachtgever woÍdt de duur van de ve enging
van de levertijd oÍ litvoe ngsperiode v€ímoed nodig te zljn en het gevolg te

zijn van een situatie als hietuooÍ onder a lol en met c bedoeld.

OpdÍachlgever is gehouden alle koslen de opdíachtnemer maakt ol schade

die opdrachtnemer llldt als gevolg van gen vertraging n de leveni]d ol ullvo€-

ringsperiode, zoals vermeld in id 3 van dil artikel, te voldoen.

OveÍschrijding van de leverljd oí uitvoeringsperiode geeft opdrachtgeveÍ in

geen geval rechl op schadevergoeding o, onlbinding. OpdÍachtgeveÍ vril
waaÍl opdrachlnemer voor evenluele aanspÍaken van derdeo als gevolg van

oveÍschÍiiding van de leveÍlijd oÍ uitvoeíinqspeíire.
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6. 1 . Leve ng vindl plaals op het mor.enl dal opdÍachtiemer de zaak op zijn be-

drijÍslocale ter boschikkng stelt aan opdrachlgever en aan opdrachlg€ver
heelt meegedeeld dal dezaakaaf hem ter besch kking siaat. Opdrachllever

n""'"ïïilàtaalunre laden, lranspod en lossen.

draagt vanaÍ dal momenl onder meer hel ris co van de zaak voor opslag,

5,4,

5.5.



6.2.
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opdrachlgever en opdrachlneÍTrer kunnen overeenkomen dal opdrachtne"
mer voor hel tansport zoí$. Hst sico van onder meer opslag, laden, iÍans-
porl en lossen rust ook in dal geval op opdrachlgever. Opdrachtgevor kan

zlch tegen deze sico's veeeke(en.

Als sprake is van inruil en opdrachlgever in arwaóting van levering van de
nleuwe zaak de in le ruller zaak onder zich houdt, bliifl hel Íisico van de

ln te Íu lsn zaak bij opdrachtgever lol h€t momenl dat hij deze in het bezit
heeft gesleld van opdrachtnemer Als opdÍaótgever de in le ruilen zaak niet
kan leveÍen in de slaat waar n deze ve eerde toen de overe8nkomsl werd
g€sloten, kan opdrachtfemer de overeenkomst ontbinden.

opdrachhemer mag een sljging van kostpÍijsbepalende Íacloren, die is

opgetÍedgn na hel sluiten van de overeenkomsl, aaÍr opdrachtgever doorbe

rekenen. opdrachtgeveÍ is geholden de píijsstijging op eerste verzoek van

opd.achhemer le voldoen.

Een lekoltkoming in de nakoming van zijn verplichlingen kan aan opdracht
nemeí niel woíden loegeÍekend, indien deze iekorlkoming hel gevolg is van

overmachl.

ondeí oveÍmacht wo.dt ondeí meeÍ verclaan de omstandighgid dat door oÈ
díachtnemeÍs ingeschakelde deíden zoals leveranciers, onderaannemers en

ÍanspoÍteurs, oÍ andere padllen waarvan opdÍachlgever aihankeljk ls, n et
oi niet tijdig voldoen aan hun veíplchlingen, we€rsomstandigheden, natuur'
geweld, teíodsme, cybercíiminalileit, veÍsloÍing van digitale inlraslruciuur,
brand, strcomstoíng, veíies, dieÍstalol verloren gaan van gereedschappen,

materiale0 ol informalie, wegblokkades, slakingen ol werkondey'orekiflgen en

impoÍl- oÍ hadelsbepeÍkiogen.

opdrachlnemer he€Ít hel recht de nakoming van zijn verplichtingen op te

schorlen als hij door overmaót lijdeliik is vefiinderd zín veÍplichtingen je
gens opdíachtgevel nate komen.Als de overmachlsitualle isveruallen, komt

opdrachlnemer zijn verplichtingen na zodnzijn planning hettoelaat.

lndien or sprake is van ovemacht en nakoming blijvend onmogelijk is oÍ
wordl, dan wel de lijdelilke oveÍmachtssituatie mger dan zss maanden heeÍ1

geduud, is opdíachtnemer bevoegd de overeenkomsl met onmiddellijke
ingang geheel ol gBdeehelijk le onbinden. Opdrachigeveí is in die geval
len bevoegd de oveÍeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar

alleen v00r dat de€l van de veÍplichtingen dal nog niet is nagekomen door
opdrachtnemer

Partijen hebben geen rechl op vergoeding van de als gevolg van de over
macít, otschoning ol onlbinding in dB zin van dil arlikel geleden ol te lillen
schade.

b. de door opdrachtgever verstrekte iníormatie niet overeensleml met de

we&eliikheid;
c. gesc+latte hoeveelheden meer dan 5% atwijken.

10.2. MeeMeÍk wordt beÍekend op basis van de p jsbepalende íacloren dle gel.

den op hel momenl dat hel meeryerk woÍdt verricht Opdrachlgever is ge-

holden de prijs van hel meeMerk op eerste veÍzoek van opdrachlnemer te

voldoen.

1í.1. Opdrachlqever zoígl eívoor da1 opdrachlnemeÍ zijn werkzaamheden onge-

sloord en op hel overee0gekomsn tijdstip kan vgírichlen en dat hij bij de

ujtvoering van zijn werlqaamheden de beschikking krilgt over de benodigde
vooe ienifgen, zoals:
a. gas, water, eleklriciteit en inlsrnet;

b. ven arflrlng;

c. aÍsluihare dÍoge opslagruimle;
d. op gÍond van de AÉowel en íegelgeving voorgeschreven voozienin"

gen.

I 1 .2. opdíachtgever draagl hel risico on is aansprakelljk voor schade aan en d el-
slalotveíies van zaken van opdrachlnemer, opdrachtgeveren derden, zoals

gereedschappen, vooÍ het weÍk bestemde male alen ol bii hel werk gebíuikt

malerieel dis zich bevinden op oí nabij de plaats waar de werbaamheden
woden veíicht oi op een andere overeengekomen plaals.

1 1 .3. Onvermindeíd het bepaalde in lid 2 van dil artikel, is opdÍachtgeveí gehou"

den zch adeqlaat te verzekeren legen de in dat lid genoemde Íisco's. Op-

drachtgever dienl daarnaasl te zorgen voor veeeksÍing van hel werkrisico
van te gebruiken mateÍieel. OpdíachtgeveÍ dient opdÍachtnemeí op eersle
vezoek een kopie van de belreíende veEekering(en) en een bewijsvan be-

laiing van de premiete sluÍen.Als eÍ spÍake is van schade, is oÉíachtgever
veÍplichl dil onveMijld bii zijn vezekeraar te melden ter verdere behandeling
en afwikkeling.

1 2.1 . Het weÍk woídt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:

a. als opdrachtgever het we* heeli goedgekeud;

b. als het work door opdrachlgover in gebruik is genomen. Neeml op-

drachtgeveÍ een deel van hel we& in gebruik dan woÍdt dal gedeelte als

opgeleverd be§chouwd;

c. alsopdrachhemeÍ schriftelijk aan opdrachtgev€r heeÍt meegedeeld dat

hel we* is vollooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de dag

vaÍr de mededeling schÍiftelijk kenbaaí heeft gemaakt dal hel weÍk niet
is goedgekeurd;

d. als opdrachlgever hetwerk nietgoedkeurt op grond van Keine gebreken

o, ontbíekende onderdelen die Unnen 30 dagen kunnen worden her.

steld oí nageleverd en die ingebmikname van hel werk nièl in de weg

staan.

12.2. Keurl opdrachlgever het lreÍt niet goed, dan ís hij verplichl dil onder opgave

van redenen schrillelljk kenbaar te maken aan opdrachlnemer. opdíachlge"
veÍ dient opdÍachlnemer in de gelegenheid le slellen het wed( alsnog op te
levéÍen.

12.3. Opdrachtgsvor vrljwaarl opdÍachlnemer voor aanspÍaken van derden vooí

schade aan niel opgeleverde delen van het weÍk vgÍooeaakl door het ge'

brulk van reeds opgelevsde delen van hetwe*.

1 3.1 . In geval van een toeíekenbaíe tekonkoming is opdrachlnemer gehouden zijn

contracluelg veplichtingen, mel inachlneming van anikel 14, algrog na te
komen-

13.2. DB verclichting yan opdrachlnemeí lol het veígoeden van schade op gÍond

van weke grondslag ook, is beperkt tot de schade waartegen opdrachtne-

mer uit hoolde van een door oi ten behoeve van hem gesloten ver2ekeíng
is venekerd, De omvang van deze vemlichling is echter nooil groterdan hel
bedrag dat in het belreíende gevalonder deze verzekeÍing wodt uitbelaald.

8.2.

9.1. Opdrachlgever moel eÍvooÍ zorgen dal alle veígunningien, ontheíingen en
andere beschikkingei die noodzakelijk zjn om het werk uil te voeren lijdig
zjn verkregen. opdrachlgever is verplicht op eerste ve.zoek van opdracht
nemeÍ eeo afschrift van de hiervooÍ genoemde bescheiden aan hem toe te
zenden.

9-2. Tenzij schliÍtelijk anders is overeengekomen, omvat het werk niet:

a. grond-, hei-, hak-, bÍe6k., iundeings-, melsel, timmeÍ-, stukadoors-,
schildeÍ", behangers-, herstelweÍk ol ander bouwkufldig we ;

b. het realiseren van aansluilinqen van qas, water, elekÍiciteit, inlernel ol
andere iníraslruclurele vooí2ieningen;

c. maatrcgelen ter voorkoming ol beperking van schads aan of dielslal ol
ve ies van op ol bilde weíkplek aanwezige zaken;

d. aívoeÍ van materialen, bouwstofÍen o, arval;

e. verlicaal en ho zoriaal transport;

10.1. WÍziginoe0 in hel werk rcsulle.en in i8der geval in meelw€rk ah:
a. er spralc is van e€n wijziging in het onlwsrp, de specíicaties of het

besiek:



í3.3. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep loekomt op lid 2
van dit anikel, is de veÍplidling lot het vergoeden van schade bepeíkl lol
maximaal 15% van do lolale oÉlachtsom (exdusiel biw). Als de oveíesn-
komst beslaat uil ondedelen ol deelleveringen, is deze veíplichling b€ps*t
tot ma.ximaal 15ol" (oxclusieí blw) van de opdrachtsom van dat ondeÍdeel oÍ

die deellevering. ln Oevai van duurovereeokomsten is de verplichiing tot het

vergoeden van schade bepeÍkt lot maximaal 15% (exclusiei btw)van de ver'
schuldiOdo opdrachtsom ov€rde laatste twaalí maanden voora{gaand aan ds

schadevercolzakends gebeudenis.

1 3.4. Niet voor vergoeding ln aanmerking komen I

a. gevolgschade. Order gevolgschade woÍdt onder meer veÍstaan stagna'
tieschade, productieve ies, gederlde winsl, boetes, transponkoslen en

reis- en veÈljfkosten;
b. opzichlschade, onder opzichtschade wordt onder andere veÍstaan

schade die dooroftijdens de uiivoeÍing van het weík wordt toegebracht
aan zak€n waaÍaan vrordl gewe l of aan zaken die zich bevinden in de
nabijheid van de plaats waar wordt gewerkli

c. schade ve.oozaakt door opzel of bewusle íoekeloosheid van hulpper-

sonen oí niet leidinggevende ondeÍgeschiklen van opdrachtnemer.

@rachlgever kan zich indien mogelijk tegen deze schades vezekeren.

13.5. OpdÍachtnemeí is niel gehouden tot het vergoeden van schade aan dooÍ oí
namens opdrachtgevar aangeleverd mateíiaalals gevolg van een nietdeug-
delijk uilgevoerde bewe*ing.

13.6. opdrachtgever v jwaan opdrachtnemeÍ voor alle aanspraken van doÍden
wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product

dat dooÍ opdlachlgever aan een deÍde is geleveÍd en waaÍvaf de door op-

drachtneÍner gglev€rde produclen ol materialen ondeídeel uit maken. 0p.
drachlgeveÍ is gehouden alle vooÍ opdrachtnemer in dit veÍband geleden

schade waarondeÍ de (volledige) kosten van venflefl te vergoeden.

14.1. Teízij schíifielík anders is overeengekomen, staal opdrachlflemer voor een
peíode van z€s maanden na (oplleveÍing in vooí de goede uitvoeíing van

de overcengekomen píeslatie, zoals in de volgende artikelleden nader wordt
uitgewe*t

14.2. Als partÍen aíwíkende gaÍanlievooíwaaden zijn overeengekomen, is het
bepaalde in dit aiikel onverminderd van toepassing, lenzij dit in §{d is met

die aÍwiikende garantisvooMaaíden.

14.3. Als de oveÍeengekomen prestatie n el deugdelijk is uitgevoerd, zalopdrachl-
nemer binnen red€lijke lermijn de keuze maken oÍ hlj deze aisnog deug-
delijk uitvoerl ol opdrachtgever cíedleerl vooí een evenÍedig deel van de

opdÍachlsom.

14.4. Kiesl opdíachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie,

bepaalt hij zelí de wljze en het tijdslip van uitvoering. Opdrachtgever moet
opdrachtnomer n alle govallen hienoe de gelegenheid bieden. Bestond de

overeengekomen píeslatie (mede) uit het beweÍken van door opdrachtgeveí
aanoeleverd materiaal, dan dent opdÍachlgever vooÍ eigen Íekening en í-
sico nieuw mate aal aan te leveren.

14.5. Ondeídelen oi materialen die dooÍ opdBchhemer worden hersteld ol veí-
vangen, moeten door opdrachtgever aan hem worden loegezonden.

1 4.6. VooÍ r€ksning van opdrachtgever komen:
a. alle transport- ol veÍzendkosten;
b. kosten voor demontage en montage;
c. reis- en verbljlkosten efl reisuÍen.

14.7. Opdrachhemer is pas gehouden uitvoering te geven aan de gaíaftie als

opdrachtgever aan aizijn veÍplchtingen heeÍt voldaaf.

14.8. a. Garcntie is ! lgesloten voor gebreken die het gevolg zlln van:
- normale slijlags;- onoordeelkundiggebruik;
- niel oÍonjuist uitgevoerd onderhoud;
- installatie, monlage, wijziging oí reparatle door opdrachtgever ol door

derden:
- gebreken aan ol ongeschiktheid van zaken aftomslig van, oÍ vooíge-

schreven door opdrachtgever;

- gebreken aan oÍ ongeschiklheid van door opdÍachtqever gebruikle ma-

leÍialen oÍ hulpmiddele .

b. Geen gaÍante'/vordt gegeven opl
- geleverde zaken die niel nieuw waren op het momenl van leveíngl
- het k€uren en repareÍen van zaken van opdachlgevor;
- ond€rdelen waarvoor íab ekgarantie is verleend.

14.9. Het bepaalde in lid 3 tot en met 8 van dil adikel is van overeenkomstige

loepassing bljevenluele aanspÍaken van opdrachtgever op grond van wan-
prestatie, non-conformlteÍt of welke andere grondslag dan ook.

15,1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen bercep meer doen,

als hij hieÍover nlel binnen veerlien dagen nadat hij hel gebrek heeÍt ontdekt

oí redelijkeíwjs had behoren le ontdekken, schrÍtelijk bij opdrachlnemer

heeft geklaagd.

15.2. opdrachtgeveí moel klachlen over de lactuur, op slralíe van verval van alle

rechten, blnnen de betalingstermiin schÍiftelijk bí opdíachtnemer hebben
ingediend. Als de belalingsteímiin langer is dan deíig dagen, moet opdrachl-
gever uiteÍlijk binnen dertig dagen na íacluuÍdatum schdftgliik hebben ge-

klaagd.

1 6,1 , opdrachtgeveÍ is verpllcht na aÍloop van de levedijd 0í uitvoeringsperiode de

zaak of zaken die ondeMerp ls oÍ zijn van de oveÍeenkomst op de overeen'
gokomen plaals ieitelljk aÍ te nemen.

1 6.2. opdrachtgever dienl kosteloos alle medewerking te veienen om opdrachtne-

mertot aÍlevering in staat te stellen.

16.3. Niel aÍgenomen zaken worden voor rekering en rsico van opdíachlgever
opgeslagen.

1 6.4. Bii ovetueding van het bepaalde uit lid 1 o, 2 van dit arlikel is opdrachlgeve(

nadat opdÉólnemer hem in gebÍeke heelt gesteld, aan opdÍachtnemer per

ovenrediog een boete veíschuldigd van € 250,- per dao mel em naximum
van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevgrgoeding op grond van de
wel woÍden gevoÍderd.

1 7,1 , Betaling !,/ordt gedaan 0p de plaals van vosliging van opdÍachhemer oi op

een doo' opdrachlnerre' aan te w.jzen rekenrng.

17.2. Tenzil anders overeengekornen vindt beialing plaals bifln€n 30 dagen na

lactu!rdatum.

17.3. Als opdrachlgeveÍ zijn belalingsveÍpljchting niet nakoml, is hij verylichl om,

in plaats van beialing van de overeengekomen geldsom,le voldoen aan een

veízoek van opdíacrltneí om l0elalTgeu'rg.

17.4. Hel recht van opdrachtgeveí om zijn vordeÍingen op opdíachtnemer le ver-

rekenen oÍ om de nakoming van ziin veÍplichlingen op te schoíen is uitge-

sloisn, tenzij eí spíake is van suÍseance van betaliog oí laillissement van

opdrachtnemer oÍ de wettelÍke schuldsaneÍing op opdrachtnemeÍ van toe
passing is.

17.5. Ongeacht o{ opdrachtnemq de ove.eengekomen prestatie volledig heelt

uitgevoerd, is alles wal opdrachtgever uit hooíde van de overcenkomst aan

hem verschuldigd is olzal zijn onmiddellijk opeisbaar alsl

a. een belalingstermijn s overschreden;
b. opdrachtgever niet voldoet aan zijn veÍplichtingen uit adikell6;
c. hellallssementolde surseancevan betalingvan opdrachlgeverisaan-

gevraagd;

besLag op zaken ol vorde ngen van opdrachlgever wordl gelegd;

opdrachtgever (vennootschap) woÍdt ontbonden oÍ gel quideeídl

opdrachlgever (naluudijk persoon) hel verzoek doet te worden toegela
ten tol de wettelijke schuldsanering, onder curalelB wordl gesteld oÍ is
overleden.

d.

J.



17.6. Opdrachtgever s in gevalvan vertíaging in de vodoen ng van een geldsom

rente over dle geldsom aan opdÍachtnemer verschlldgd met ingang van de

da! volgend op de dag die is overeengekomen als lilersle dag van beta

ng tot en met de dag waarop opdrachtgever de ge dsom heeít voldaan. Als

panijen geen uiteíste dag van belaling zln overeengekornen is de rente ver-

schuldigd vanaÍ 30 dagen na opeisbaarheld De lenle bedraagt 1 2% per iaar.
maaí is gelllk aan de wetleliike rente als deze hoger is. Bide renl€bereke-

.ing wordt een gedeelte var de maand gezen als eef volle maand Telkens

na afloop van eer laar wordt he1 bedrag waaloveÍ de rente wordl belekend

veímeerded rnet de over dallaar veÍschuldigde ren1e.

17 7. OpdrachtnemeÍ s bevoegd zllf schLrlden aan opdrachtgever te verrekenen

met vordeTnqen vao aan opdíachtnemer geleerde ondememingen op op

drachtgever Daaínaasl ls opdrachherneÍ bevoegd zijn vordeÍlngen op op-

drachlgever le verrekenen mel schulden die aan opdlachtnemer geLieerde

ondemem.gen hebben aan opdrachtg€veí VeÍder is opdrachtnemer be'

voegd zijn schllden aan opdrachtgeveí te verrekenef mel vorder ngen op

aan opdrachlgever gelieerde ondeíne[l]]ngen. 0nder gelieerde ondeÍnemin
gen woídl verstaan: alle ondeíremingen die behoren 1ot dezelÍde groep, n

de zin van adikel 2:24b BW en een dee nern ng n de zin van arl kel 2:2k
BW

17.8. lndlen betaln! niet tidig heefi piaatsgevonden is opdÍachtgever aalr op

drachtnemer alLe buitengerechtelijke kosten verschudigd met een minir.!m
van € 75

oeze kosler worden berekend op basis van de volgende tabe {hooÍdsom
incl rente):

over de èeÍsle € 3.000. 15%

over hel meerdeÍe lot € 6.000.- l0%
over het meerdéÍe iot € 15.000.- 8%

over hè1 rneedere lol € 60 000.- 5"/.

over het meerdere vanaÍ € 60 000,- 3%

De werkelllk gemaakte builengerechtellke kosten zijn versch! d gd, als deze

hogerzlin dan Lrll bovenstaande berekenlfg volgt

17.9 Als opdrachlnemer in een gerechlellke procedure gehee oÍ grotendeels n

het gelijkwordl gesteld, kornen ale koslen die hillf verband rnet deze proce.

dlre heeíl gemaakt voor íekef ng van opdrachtgever.

18.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondrt es is opdrachlgever verplichl

op eersle veÍzoek van opdrachtnemer, naar diens ooÍdeel, voldoende ze-

kerheid voor betalng te verslrekken. Als opdrachlgever hier nlet birlnen de

gesteldeleÍmljf aan voldoet, raakt hij diÍect ir1 veÍzulm. opd rachlnemer heeÍl

n dat geval he1 rechl de overeenkornst le onlbinden en zln schade op op-

drachtgever 1e verhalen

1 8.2. opdrachtne mer b ijli elgenaaí van geleverde zake. zolang opdrachtgeveli

a. niet heeÍl voldaan aan zijn verplichllngen Lilt enige overeenkomsl flrel

opdrachtnerner;
b. vorder ngen die voonvloeien uit hel n el nakomen van bovengenoemde

overeenkomslen, zoals Schade, boele renle en kosten, n et heeÍl vol

daan.

18.3. Zoang er op geleverde zaken een e gendomsvoorbehoud rusl, mag op-

drachlgever deze builen ziin normale bedÍijfsuiloefen ng niei bezwaren of

ve&reemden. Dil beding heeÍl goederenrechle ijke werking.

18.4. Nadai opdrachtnemer zi]n elgendomsvooÍbehoud heell ingeroepen, mag hl]

de geleverde zaken teru!halen. Opdrachtgever zal daa(oe alle medewer-

king verlenen

1 8.5. Ais opdÍachlgever, nadal de zaken conÍo rm de overeenkomsl door opd rachl-

nemeÍ aan hem zijn geleverd, aaf zijn verylichlingeÍr heeÍl voldaan, heÍleei1

h€l elgendoÍnsvooÍbehoud ten aanzlen van deze zaken als opdrachtgever
zijn verplichUngen lll een lateÍ gesloten overeenkomst nlel nakoml.

18.6. Opdrachtnemer heeÍt op ale zaken dle hl van opdÍachlgever uil welke

hooÍde ook onde. zch heeÍl oí zal kíijgen en voor ale vordeÍingen die hijop
opdÍachtgeveí heell oj mocht krijgen een pandÍecht en een Íetentielecht.

19.1. Opdrachtnemer wordt aangemerkl als respeclievelijk r.aker, ontwercer of u I'
vindervan de in het kader van de overeenkomsttot starld gebrachte werken.

modelen ol vindingen. Opdlachlnemer heelt daarorn hei exclusreve recht

een oclrooi, merk of modelaai le wagen.

19.2. Opdrachtnemer draagt bij de uitvoer ng van de overeenkomst geen inlellec-

lLreleegendomsíechlen overaan opdrachlgever.

19.3. lnden de door opdrachtnemer te leveren prestalie (mede) bestaat Lrl de

evering van computerprogrammaluur, woldl de broncode niet aan opdÍacht-
gever overgedlagen. Opdrachtgever verkÍijgt Lllsluilend len behoeve van

het normaal !ebru k en behoo ijke werking va0 de zaak een ntei-exclusieve,

wereldwilde en eeuwlgd!rende gebruikers centie op de compllerpÍogram'
matuu. Het s opdrachtgever nietloegeslaan orn de licentre oveÍtedragen ol

om een sublcenlle aíle geven. Biived(oop van de zaak door opdrachlgever

aan een derde gaal de licenlie van rechtswege over op de verkrijgeÍ van de

zaak.

19.4. OpdrachtnemeÍ s n et aansprakelijk voor schade die opd.achtgever liidl a s

gevolg var een inbre!k op intellectuele eiqendornsÍechten van derden. Op-

drachtgever vriJwaad opdrachtnemeÍ voor elke aanspraak van deÍden met

betrekking 1ot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

OpdrachtgeveÍ kan rechten oÍ verplichtingen uit hooíde van enig artikel url

deze algemene vooMaarden of de onde iggende overeenko.nsl(en) niet

overdraqen oÍ vepanden, behoudens voolaÍgaande schrÍlelijke toestem

ming van opdrachlnemer Dil bed ng heèJt goederenrechtelljke weíkin!.

21 . 1 . Opdíachtgever s niet bevoegd de overeen komsl op le zeggen oÍ te an n ule-

ren, tenzij opdrachlnemer daaírnee instemt. Bil inslemming van opdrachlne_

rner, is opdrachtgever aan opdÍachhemeí een direct opeisbare vergoeding

verschuldlgd ler hoogte van de overeengekomen pris minus de besparingef

de voor opdrachlnemer uil de beèlrdg ng vooÍlvloelen. De vergoed ng be-

o'aaql mi- _aal 20 ó van oa o!e'e61Qe'one" prlts

21.2. Wanneer de prils aÍhanke ijk ls gesteld van de werkelijk doo. opdrachlnemer

1e maken kosten (regebasis), wordt de vergoeding als bedoeld in het eelste

lid van d I arlikel begroot op de som van de koslen, arbeidslren en w nst,

die opdrachlnemer naaÍ verwachting over de gehele opdíachl zou hebben

gemaakl.

22 1. Hel Nedelands rechl is van loepass n0.

22.2. Hel weens koopverdrag (C.l.S.G.) s niet van loepassing, evenmln als enige

andere internationale regelng waarvan uitsli.riting is loegestaan.

22.3. De Nederlandse buíge iike rechterdie bevoegd is if deveslig ngsplaals van

opdíachlnemer neernt kennis van geschillef. opdrachtnemer mag van deze

bevoegdheidsíegel alw lken en de wettelljke bevoegdhe dsregels hanleren.


