Algemene leveringsvoorwaarden
Studio Schinkelshoek
Artikel 1 Definities
Hierna volgt een overzicht van definities van de in deze voorwaarden gehanteerde
termen. Deze dienen als zodanig geïnterpreteerd te worden, tenzij uitdrukkelijk
anders aangegeven en/of overeengekomen.
Opdrachtnemer: Studio Schinkelshoek, gevestigd en zaakdoende in Nederland,
( 4101 HE ) aan Dahliastraat 44 te Culemborg.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die tot de Opdrachtnemer in een
contractuele relatie staat, uit hoofde van een met de opdrachtnemer gesloten en/of
te sluiten koop- opdracht of andersoortige overeenkomst. Met name wordt onder
“opdrachtgever” ook verstaan diegene voor wiens rekening en in wiens opdracht
of door wiens handeling producten en/of diensten worden geleverd.
Opdracht: het verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer om tegen betaling de
De Levering te produceren en/of Werkzaamheden te verrichten.
Werkzaamheden: al hetgeen Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht verricht
en/of maakt en/of uitvoert en/of (doet) verrichten en /of (doet) maken en/of (doet)
uitvoeren, alles in de ruimste zin van het woord, onder andere het ontwerpen,
vervaardigen, eventueel transporteren, leveren en installeren van de De Levering,
het adviseren en het verrichten van diensten, al dan niet op locatie.
Meerwerk: al hetgeen Opdrachtgever verricht en/of maakt en/of uitvoert en/of (doet)
verrichten en /of (doet) maken en/of (doet) uitvoeren, alles in de ruimste zin van het
woord, op verzoek van Opdrachtgever, dat niet in de Opdracht en/of Offerte
beschreven en/of gespecificeerd is.
Levering: datgene, van welke aard ook, dat door Opdrachtnemer in het kader van de
Opdracht, direct of indirect, tot stand wordt gebracht en/of geleverd, alles in de
ruimste zin van het woord.
Offerte: een aanbieding van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever tot het leveren van
De Leveringen en/of het verrichten van Werkzaamheden.
Overeenkomst: de rechten en verplichtingen van Opdrachtnemer en Opdrachtgever
voortvloeiende uit de Offerte en de Opdracht, zoals schriftelijk door Opdrachtnemer
bevestigd.
Gebrek: afwijking van datgene wat als kenmer(ken) en/of eigenschap(pen) en/of
eindresultaat van De Levering en/of de Werkzaamheden in de Offerte is beschreven
en gespecificeerd.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte, Opdracht en
Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover van deze
algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 Deze algemene voorwaarden gelden tevens voor alle Overeenkomsten tussen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer
derden worden ingeschakeld.
2.3 Eventuele aanvullingen op of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn
slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 3 Offertes en Opdrachten
3.1 Alle Offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen.
3.2 Alle bij de Offerte verstrekte gegevens, waaronder maar niet uitsluitend de
gegevens vermeld op afbeeldingen, tekeningen, overzichtstaten, worden door
Opdrachtnemer naar beste weten en kunnen gegeven, echter zonder dat de
Opdrachtgever daaraan enig recht kan ontlenen. Opdrachtgever is ermee bekend dat
deze gegevens een algemene voorstelling van de aangeboden Leveringen en/of
Werkzaamheden geven.
3.3 Tarieven, prijzen en aanbiedingen in de Offerte genoemd gelden niet automatisch
voor opvolgende Opdrachten.
3.4 Indien een Offerte van Opdrachtnemer een vrijblijvend aanbod bevat en dit door
Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Opdrachtnemer het recht om de Offerte binnen
twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.5 Offertes dienen door Opdrachtgever schriftelijk te worden geaccepteerd. Indien
Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Opdrachtnemer een
aanvang met het uitvoeren van de offerte maakt, dan zal de inhoud van de Offerte
als overeengekomen gelden.
3.6 Opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de Opdracht gebonden.
3.7 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer een Opdracht verstrekt, verklaart hij - door ondertekening van de
Offerte en/of de Opdracht - daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast
Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de Opdracht voortvloeiende
verplichtingen.

3.8 Als Opdracht geldt alleen hetgeen als zodanig schriftelijk door Opdrachtnemer is
aanvaard. Een schriftelijke opdrachtbevestiging, al dan niet tezamen met een
projectvoorstel van Opdrachtnemer vormt tezamen met deze algemene voorwaarden
de volledige Overeenkomst tussen partijen. Nadere mondelinge afspraken binden
Opdrachtnemer pas nadat deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd.

Artikel 4 Prijs en kosten
4.1 De prijzen vermeld in de Offertes zijn in Euro’s, exclusief BTW en exclusief
eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder maar niet
uitsluitend reis-, leverings-, transport- en administratiekosten, tenzij anders in de
Offerte gespecificeerd.
4.2 Een Offerte opgesteld in delen verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten
van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs.
4.3 Bij overschrijding van de offerteprijs ten gevolge van Meerwerk of stagnatie van
en/of wijzigingen in de Werkzaamheden, door toedoen of in opdracht van
Opdrachtgever, is Opdrachtnemer gerechtigd om deze extra kosten aan
Opdrachtgever in rekening te brengen. Zulks geschiedt door het factuurbedrag op
grond van een te overleggen nacalculatie dienovereenkomstig aan te passen.
Artikel 5 Tijdsplanning
5.1 Opdrachtnemer geeft in de Offerte een termijn aan voor uitvoering van de
Opdracht.
5.2 De opgegeven termijn heeft een louter indicatieve strekking en is niet te
beschouwen als een fatale termijn, tenzij dit expliciet is overeengekomen.
5.3 De enkele overschrijding door Opdrachtnemer van de termijn voor uitvoering van
de Opdracht kan niet als wanprestatie van Opdrachtnemer worden aangemerkt en
geeft Opdrachtgever niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de
overeenkomst of niet-nakoming of opschorting van enige verplichting jegens
Opdrachtnemer.
5.4 Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever, indien en zodra dit voorzienbaar is,
schriftelijk op de hoogte van de overschrijding van de termijn.
Artikel 6 Wijziging van de Opdracht
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is om de te verrichten Werkzaamheden te
wijzigen of aan te vullen, danwel ingeval de te verrichten Werkzaamheden op
verzoek van Opdrachtgever gewijzigd of aangevuld worden, zullen partijen tijdig en in

onderling overleg de Opdracht dienovereenkomstig aanpassen.
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de Opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan
de overeengekomen tijdsplanning buiten verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer
overschreden worden. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig
mogelijk op de hoogte stellen.
6.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de Opdracht financiële en/of anderszins
kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover
voorafgaand inlichten.
6.4 Eventuele meer- of minderkosten als gevolg van wijziging van of aanvulling op de
Opdracht komen ten laste respectievelijk ten gunste van Opdrachtgever.
Artikel 7 Uitvoering Werkzaamheden
7.1 Opdrachtnemer spant zich in de Opdracht zorgvuldig uit te voeren, de belangen
van Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor
Opdrachtgever bruikbaar resultaat.
7.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort
te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst,
tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de
Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt,
heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst
op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
gehanteerde tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
7.3 Indien tijdens de Werkzaamheden wijzigingen aan het De Levering noodzakelijk
blijken, is Opdrachtnemer gerechtigd deze wijzigingen aan te brengen zonder
voorafgaand overleg met Opdrachtgever, tenzij de wijzigingen van dusdanige
omvang en aard zijn, dat deze het eindresultaat van het De Levering ingrijpend
veranderen. In het laatste geval overlegt Opdrachtnemer met Opdrachtgever
alvorens de Werkzaamheden voort te zetten.
7.4 Indien dit gewenst wordt door opdrachtgever is deze gerechtigd de voortgang
en/of de tussentijdse resultaten van de Werkzaamheden op te nemen en te
beoordelen. Zulks op uitnodiging van Opdrachtnemer. Wanneer Opdrachtgever geen
gebruik maakt van de uitnodiging tot opname en beoordeling van tussentijdse
resultaten door Opdrachtnemer zijn eventuele kosten (zoals maar niet uitsluitend
door extra en/of late correcties) eventuele extra benodigde tijd en alle hieruit
voortvloeiende kosten voor rekening en risico van Opdrachtgever.
7.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden
uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een
volgende fase behoren opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de
daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 De door Opdrachtnemer overgedragen Leveringen blijven eigendom van
Opdrachtnemer tot aan het moment van volledige betaling door Opdrachtgever.
Opdrachtgever draagt vanaf de levering en/of installatie het volledige risico met
betrekking tot de De Leveringen.
8.2 De Opdrachtgever zal alle kosten die Opdrachtnemer moet maken om haar
eigendomsrecht erkend en gehandhaafd te krijgen, daaronder begrepen de kosten
van rechtskundige bijstand zijdens Opdrachtnemer, aan Opdrachtnemer dienen te
vergoeden.
8.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de Leveringen weer onder zich te nemen, indien
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat Opdrachtgever niet aan zijn
verplichtingen zal kunnen voldoen. Het voorgaande laat onverlet de overige rechten
van Opdrachtnemer, voortvloeiende uit de tekortkoming van de nakoming door
Opdrachtgever, waaronder maar niet uitsluitend schadevergoeding.
8.4 Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer onverwijld op de hoogte van een eventuele
beslaglegging op de ingevolge de tussen partijen gesloten overeenkomst geleverde
Leveringen, evenals van zijn faillissement en van zijn aanvraag om surséance van
betaling.
8.5 Opdrachtgever is gehouden de beslagleggende deurwaarder, de curator of de
bewindvoerder onverwijld mededeling te doen van het door Opdrachtnemer
gemaakte eigendomsvoorbehoud.
8.6 Opdrachtgever is verplicht het risico van brand, diefstal en schade anderszins
van de (nog) niet (volledig) betaalde Leveringen te verzekeren en deze verzekering
op verzoek van Opdrachtnemer aan te tonen.
8.7 Mallen, gereedschappen en andere hulpmaterialen die door opdrachtnemer
geproduceerd of aangeschaft moeten worden om te komen tot de Levering blijven
het eigendom van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet gehouden deze mallen,
gereedschappen en andere hulpmaterialen na beëindiging van de Opdracht in
bewaring te houden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Artikel 9 Intellectuele eigendom
9.1 Alle uit de Opdracht voortkomende en/of op de Leveringen rustende (potentiële)
rechten van intellectuele eigendom – waaronder maar niet uitsluitend begrepen
octrooi-, tekening-, model-, merk-, databank- en auteursrechten – komen toe aan
Opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door
middel van depot of registratie, is uitsluitend Opdrachtnemer daartoe bevoegd.
9.2 Niettegenstaande het bepaalde in het vorige artikellid komen in het bijzonder de
auteursrechten met betrekking tot de Leveringen aan Opdrachtnemer toe, indien
Opdrachtgever of een derde, zonder dat sprake is van een schriftelijke overdracht
van auteursrechten, de Leveringen als van hem afkomstig openbaar maakt of
openbaar doet maken als omschreven in artikel 8 Auteurswet 1912.

9.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de Opdracht het
uitvoeren door Opdrachtnemer van onderzoek naar het bestaan van rechten van
intellectuele eigendom, waaronder maar niet uitsluitend begrepen octrooi-, tekening-,
model-, merk-, databank- en auteursrechten of portretrechten van derden.
9.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Opdrachtnemer te allen tijde
gerechtigd om op de gebruikelijke wijze zijn naam op of bij de De Leveringen te
(laten) vermelden of verwijderen en is het Opdrachtgever niet toegestaan zonder
voorafgaande toestemming de Leveringen zonder vermelding van de naam van
Opdrachtnemer openbaar te (doen) maken of te (doen) verveelvoudigen, in de zin
van artikel 12 en 13 Auteurswet.
9.5 De in het kader van de Opdracht door de Opdrachtnemer tot stand gebrachte
werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen,
ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden
(uitgezonderd die welke door Opdrachtgever aan opdrachtnemer worden verstrekt),
zijn en blijven eigendom van de Opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de
Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
Artikel 10 Garantie en Reclame
10.1 Geconstateerde gebreken betrekking hebbend op een deel van het geleverde
geven opdrachtgever geen recht op afkeur van het totaal van de levering.
10.2 Opdrachtgever is gehouden de De Levering na oplevering te controleren op
eventuele gebreken.
10.3 Opdrachtgever is gehouden eventueel door hem geconstateerde gebreken aan
de De Levering en/of verrichte Werkzaamheden binnen een termijn van 8 werkdagen
aan Opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te maken.
10.4 Gebreken en/of tekortkomingen die zich aan Opdrachtgever openbaren binnen
de termijn van 8 werkdagen na oplevering worden kostenloos door Opdrachtnemer
verholpen. Eventuele gebrekkige onderdelen worden na kostenloze vervanging
hiervan eigendom van Opdrachtnemer.
10.5 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming
corresponderend gebruik van de De Levering en of uitgevoerde Werkzaamheden.
Onoordeelkundig gebruik van of onvoldoende zorg van de Opdrachtgever voor de De
Levering en/of Werkzaamheden, sluit iedere reclame uit en doet garanties en andere
waarborgen vervallen.
10.6 Indien tijdig en op juiste wijze is gereclameerd zal Opdrachtnemer gemelde
gebreken onderzoeken, mits deze in de garantieperiode vallen en overigens voldoen
aan de voorwaarden als bepaald in de garantiebepalingen van de leverancier en zal
deze alsdan naar beste vermogen en zo spoedig mogelijk herstellen.

10.7 Opdrachtgever zal aan Opdrachtnemer alle door Opdrachtnemer noodzakelijk
en relevant geachte gegevens verstrekken over de omstandigheden waaronder het
gebrek zich heeft voorgedaan. Partijen erkennen dat niet alle gebreken voor herstel
vatbaar zijn.
Artikel 11 Aansprakelijkheid, schade
11.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:
a. fouten of tekortkomingen in het materiaal en/of schade, van welke aard ook,
ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de
Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens;
b. fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de Opdracht, door het
niet (tijdig) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke materialen en/of
gegevens en/of het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige materialen en/of
gegevens door Opdrachtgever;
c. fouten of tekortkomingen van, door of namens Opdrachtgever ingeschakelde
derden;
d. schade aan (zaken van) Opdrachtgever of derden, veroorzaakt door het
oneigenlijk gebruik van de De Levering;
e. fouten of tekortkomingen in of gebreken aan het De Levering, indien
Opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, niet schriftelijk en tijdig
gereclameerd heeft of anderszins zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel
Opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld een controle uit te voeren en/of
de gebreken tijdig te verhelpen.
11.2 Opdrachtnemer kan uitsluitend aansprakelijk gehouden worden voor aan hem
toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de
redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor
zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de
eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer
aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Opdrachtnemer
toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten
hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene
voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade
door bedrijfsstagnatie.
11.3 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor alle overige dan in het vorige lid
genoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade
(waaronder maar niet uitsluitend gevolgschade veroorzaakt door onjuist en/of
oneigenlijk gebruik van De Levering in casu quo rekwisieten, maskers, kostuums,
beelden, figuren), gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen,
gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
11.4 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade uit hoofde van de Opdracht
of van een jegens Opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad is beperkt tot het
factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de Opdracht betrekking heeft,

verminderd met de door Opdrachtnemer gemaakte out-of-pocket kosten en kosten
voor inschakeling van derden.
11.5 Elke aansprakelijkheid vervalt na verstijking van één jaar vanaf het moment dat
de Opdracht is voltooid.
11.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade hoe ook genaamd, welke
ontstaat of is ontstaan aan de aan hem, aan Opdrachtnemer en/of aan derden
toebehorende zaken, veroorzaakt door hemzelf, zijn personeel of door hem dan wel
door zijn personeel aangewezen derden.
11.7 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor Schade, ontstaan tijdens transport
door Opdrachtgever of door Opdrachtgever aangewezen derden van (delen van) de
De Levering is uitgesloten.
Artikel 12 Vrijwaring
12.1 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden met
betrekking tot de door Opdrachtnemer geleverde De Levering en verrichte
Werkzaamheden.
12.2 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder voor alle eventuele
aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom en/of
portretrechten die verbonden zijn aan door Opdrachtgever verstrekte gegevens of
materialen.
Artikel 13 Opschorting, ontbinding, annulering
13.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de Opdracht op te
schorten dan wel te staken, indien Opdrachtgever op enigerlei wijze zijn
betalingsverplichting(en) niet nakomt en/of in gebreke blijft met het stellen van de
verlangde aanbetaling.
13.2 Opschorting en/of staking door Opdrachtnemer als omschreven in lid 1 van dit
artikel laat de betalingsverplichting(en) van Opdrachtgever onverlet. De gevolgen van
opschorting en/of staking komen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.
13.3 Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtgever in de
nakoming van één van zijn verplichtingen uit hoofde van de met Opdrachtnemer
gesloten overeenkomst, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever schriftelijk in gebreke
stellen en een redelijke termijn stellen waarbinnen Opdrachtgever alsnog zijn
verplichting kan nakomen.
13.4 Indien ook binnen deze termijn door Opdrachtgever toerekenbaar tekort wordt
geschoten in de nakoming, heeft Opdrachtnemer de bevoegdheid om de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, alles onverminderd het wettelijk
recht van Opdrachtnemer om vergoeding van de geleden schade te vorderen.
13.5 Een tekortkoming kan een partij niet worden toegerekend, indien de

tekortkoming een gevolg is van een omstandigheid, die niet is te wijten aan zijn
schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
voor zijn rekening komt.
13.6 Bij geheel of gedeeltelijk ontbinden van een opdracht door de Opdrachtgever
worden alle kosten welke gemaakt zijn onverkort bij de Opdrachtgever in rekening
gebracht, vermeerderd met de kosten die de annulering met zich meebrengt.
Artikel 14 Betaling en incasso
14.1 Betalingen dienen ontvangen te zijn binnen 14 (veertien) dagen na
factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
14.2 Indien door Opdrachtnemer na het verstrijken van deze termijn nog geen
(volledige) betaling is ontvangen, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en
rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
14.3 Het staat Opdrachtnemer vrij om bij aanvang van de Opdracht een gehele of
gedeeltelijke vooruitbetaling op het totale overeengekomen bedrag te vorderen, zulks
in overleg met Opdrachtgever en vast te leggen in de Offerte. Opdrachtnemer start in
dat geval slechts met de uitvoering van de Opdracht nadat deze aanbetaling door
Opdrachtgever is gedaan.
14.4 Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van de bank of giro van
Opdrachtnemer als de dag van betaling.
14.5 Alle door Opdrachtnemer gemaakte kosten, waaronder begrepen maar niet
uitsluitend proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder
begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus,
gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De
buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom, met
een minimum van € 250,00.
14.6 In geval van liquidatie, faillissement, toelating van Opdrachtgever tot de
wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke
Personen of de buitenlandse variant daarvan, beslag of surséance van betaling van
Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar.
14.7 Indien de financiële positie van Opdrachtgever verslechtert na het tot stand
komen van de overeenkomst, doch voor het leveren van de De Leveringen en/of de
Werkzaamheden door Opdrachtnemer, en Opdrachtnemer redelijkerwijs kan
voorzien dat zulks de nakoming van de verplichtingen door Opdrachtgever in gevaar
brengt, is Opdrachtnemer gerechtigd levering en/of de Werkzaamheden op te
schorten, dan wel wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
14.8 Opdrachtgever is de aanbiedingsprijs verschuldigd, ook wanneer de Levering
teniet gaat of in waarde vermindert door niet-toerekenbare tekortkoming van

Opdrachtnemer.

Artikel 15 Geschillen
15.1 Op deze algemene voorwaarden, alle Offertes, Opdrachten en anderszins
tussen partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing,
ongeacht welke woonplaats en/of nationaliteit de Opdrachtgever heeft en ongeacht
de locatie van de De Levering en/of de verrichtte Werkzaamheden.
20.2 De Rechtbank in Rotterdam, Nederland, is bij uitsluiting bevoegd te oordelen
over en kennis te nemen van geschillen, ontstaan naar aanleiding van deze
Algemene Voorwaarden en/of Offertes en/of Opdrachten en/of anderszins tussen
partijen gesloten overeenkomsten.
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