ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Algemene Inkoopvoorwaarden van BE-Combi Sales &
Rental B.V., BE-Combi Engineering B.V. en BE-Combi
Group B.V. gevestigd en kantoor houdende te Vuren en
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1 BE-Combi Sales & Rental B.V., BE-Combi Engineering B.V.
en BE-Combi Group B.V. en met hun gelieerde
werkmaatschappijen, alsmede hun rechtsopvolgers onder
algemene titel zijn de gebruiker van deze algemene
voorwaarden en zullen hierna volgend aangeduid worden
met: "wij".
1.2 Onder "wederpartij" en/of “opdrachtnemer” wordt
verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie wij onze
aanbiedingen richten, alsmede degene die aan ons
aanbiedingen richt en degene aan wie wij een opdracht
verstrekken, c.q. degene met wie wij een overeenkomst
aangaan en voorts degene met wie wij in enige
rechtsbetrekking staan en behalve deze, diens
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n),
rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).
1.3 Onder "producten" en/of “voertuigen” wordt verstaan al
hetgeen, waaronder diensten, dat onderwerp is van de
overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden
van toepassing zijn.
ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en
vormen een onverbrekelijk onderdeel van al onze
aanvaardingen van aan ons gerichte aanbiedingen van de
wederpartij, van al onze uitnodigingen tot het doen van
aanbiedingen alsmede van alle met ons gesloten
overeenkomsten en van alle overige, waaronder in de
toekomst, met ons aangegane rechtsbetrekkingen.
2.2 Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene
voorwaarden binden ons slechts indien deze schriftelijk
zijn overeengekomen.
2.3 Wanneer blijkt dat een of meer bepalingen in deze
algemene voorwaarden in strijd zijn met de wet, blijven
de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
onverkort van kracht.
ARTIKEL 3. AANBOD
3.1 Een aan ons gericht aanbod van de wederpartij zal, in
ieder geval, een nauwkeurige opgave behelzen van de
gespecificeerde technisch specificatie(s), kwaliteit en
aantallen van het product alsmede van de levertijd en
leverplaatsen en/of plaats van de uitvoerig van de
overeenkomst.
3.2 Alle aan ons gerichte aanbiedingen van de wederpartij zijn
onherroepelijk, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
3.3 Al onze aanbiedingen worden mondeling of schriftelijk
uitgebracht en zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn
voor aanvaarding bevatten in welk laatste geval het
aanbod na ommekomst van deze termijn vervallen is.

ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING
4.1 Indien de wederpartij een aanbod doet, komt de
overeenkomst tot stand op het moment dat wij dit
aanbod aanvaarden. De overeenkomst komt slechts tot
stand voor zover het aanbod van de wederpartij door ons
aanvaard wordt.
4.2 Indien wij een aanbod doen en/of een opdracht geven,
komt de overeenkomst tot stand, indien ons aanbod
vrijblijvend is, op het moment van ontvangst door ons van
een schriftelijke aanvaarding van dit aanbod door de
wederpartij.
4.3 Te late aanvaarding door de wederpartij geldt niet als
tijdig gegaan, tenzij wij dit aanbod schriftelijk aanvaarden.
4.4 Indien een aanvaarding door de wederpartij van het
aanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de
wederpartij en als verwerping van ons aanbod, ook indien
slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte
punten.
ARTIKEL 5. PRIJS
5.1 De door de wederpartij opgegeven prijs luidt exclusief
omzetbelasting, overige op de verkoop en/of levering
en/of te verrichten werkzaamheden en/of diensten en/of
uitvoering van de overeenkomst, vallende
overheidslasten.
5.2 Afleveringskosten, montage, servicekosten, kosten voor
verzending, vervoer en lossing en emballage, enz. zijn in
de prijs inbegrepen, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk
overeengekomen.
5.3 De wederpartij is gehouden prijzen en aanbiedingen als
door hem gedaan in prijscouranten, circulaires,
advertenties, orderbevestigingen, offertes, ect jegens ons
gestand te houden.
5.4 Wij hebben het recht bij enige wijziging in de prijs de
overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling
middels een aan de wederpartij gerichte schriftelijke
verklaring.
5.5 Prijsverhogingen voortvloeiende uit meerwerk of meer
leveringen of, op ons verzoek, verrichte aanvullingen
en/of wijzigingen van de overeenkomst zullen ons niet in
rekening worden gebracht tenzij, door ons van te voren
schriftelijk zijn aanvaard danwel anders uitdrukkelijk
schriftelijk overeengekomen.
5.6 Wijziging in de productiefactoren zoals bijvoorbeeld
arbeidsloon en/of in de kostprijs van de grondstoffen
en/of materialen, verhoging van en/of nieuwe belastingen
en/of opheffingen of welke andere prijsbepalende
factoren ook, zullen slechts aan ons kunnen worden
doorberekend indien zij schriftelijk tussen ons en de
wederpartij zijn overeengekomen.
5.7 Kosten ontstaan doordat de wederpartij in verzuim is,
zullen door ons in mindering worden gebracht op de prijs.
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ARTIKEL 6. LEVERING
6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal worden
afgeleverd bij onze vestiging. Levering geschiedt op de
door ons vastgestelde tijdstippen, tenzij anders
overeengekomen.
6.2 De door de wederpartij opgegeven levertijden worden
door ons beschouwd als fatale termijn.
6.3 Bij niet tijdige levering is de wederpartij in verzuim,
zonder hiertoe door ons in gebreke gesteld te worden.
Alsdan hebben wij het recht de overeenkomst te
ontbinden middels een, aan de wederpartij gerichte,
schriftelijke verklaring.
6.4 De wederpartij is gehouden, indien hij weet of verwacht
dat de producten niet op tijd geleverd zullen worden, ons
hiervan onverwijld te verwittigen.
6.5 De door ons gegeven order kan niet geheel of gedeeltelijk
vervroegd worden uitgevoerd behoudens onze
schriftelijke toestemming. Indien wij toestemming hebben
gegeven de order geheel of gedeeltelijk vervroegd uit te
voeren, zal betaling plaatsvinden alsof de oorspronkelijke
overeengekomen termijn is aangehouden.
6.6 De levering omvat tevens alle benodigde en/of vereisten
documenten en indien van toepassing, installatie,
montage, assemblage, in bedrijfsstelling of andere door
de wederpartij uitgevoerde werkzaamheden, welke voor
rekening en risico van de wederpartij plaatsvinden, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen. Niet dan na
schriftelijke toestemming onzerzijds is de wederpartij
gerechtigd derden namens hem de levering als vernoemd
te doen uitvoeren. Ook in geval derden namens de
wederpartij de levering als voornoemd uitvoeren,
geschiedt zulks voor rekening en risico van de
wederpartij.
6.7 Indien zulks schriftelijk overeengekomen, zal de
wederpartij ons instructiepersoneel ter beschikking
stellen om ons personeel te instrueren omtrent het
gebruik, onderhoud en de reparatie van de geleverde
producten.
6.8 De wederpartij zal alle maatregelen nemen om de
werkzaamheden uit te (doen) voeren in overeenstemming
met de wettelijke en andere voorschriften geldende waar
deze worden verricht, ook indien derden namens de
wederpartij de levering als voornoemd uitvoeren. De
wederpartij is aansprakelijk voor het ontbreken van de
benodigde en vereiste documenten en voor letsel en
schade aan personen en zaken voortvloeiende uit de
werkzaamheden, eveneens ingeval derden namens de
wederpartij de levering als voornoemd uitvoeren.
6.9 De wederpartij zal ons op verzoek aantonen dat hij op zijn
kosten zorg heeft gedragen voor een verzekering die de
schade dekt welke wij kunnen lijden ten gevolge van
handelingen en nalatigheden bij de uitvoering van de
levering van de wederpartij en/of derden en of door hen
gebezigde personen.
6.10 Verzuim van de wederpartij maakt een einde aan ons
verzuim ingeval wij in verzuim zouden zijn.

ARTIKEL 7. VERVOER, VERPAKKING EN OPSLAG
7.1 Vervoer vindt plaats voor rekening en risico van de
wederpartij.
7.2 De wederpartij draagt zorg voor adequate en zorgvuldige
verpakking. Ingeval wij instructies dienaangaande geven
aan wederpartij, zal zij zorg dragen voor opslag van de
producten, voor eigen rekening en risico. De wederpartij
zal alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in
kwaliteit te voorkomen totdat de producten geleverd zijn
en/of uitvoering gegeven kan worden aan de opdracht.
7.3 De wederpartij draagt zorg voor adequate en zorgvuldige
verpakking. Ingeval wij instructies dienaangaande geven
aan wederpartij, zal wederpartij deze voor eigen rekening
opvolgen.
ARTIKEL 8. EIGENDOM EN RISICO
8.1 De eigendom van en het risico voor de producten zal op
ons overgaan bij aflevering.
8.2 Als de wederpartij op ons verzoek levering uitstelt, zal de
eigendom van de producten op ons overgaan op de
datum die daartoe nader wordt overeengekomen en is de
wederpartij gehouden vanaf die datum de producten als
kenbaar eigendom van ons afzonderlijk op te slaan. De
producten zullen niettemin alsdan voor risico van de
wederpartij blijven, totdat de producten bij ons bezorgd
en afgeleverd zijn.
8.3 De wederpartij is verplicht om, met betrekking tot de
producten waarvan reeds het eigendom op ons is
overgegaan en welke zich nog onder te wederpartij, dan
wel een door de wederpartij aangegeven derde,
bevinden, op eerste verzoek van ons:
te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,
ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal
en zal de wederpartij de polis van de verzekeringen,
ter inzage, aan ons geven.
alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars,
met betrekking tot de producten, aan ons
verpanden.
de aan ons in eigendom toebehorende producten te
merken als eigendom van ons en deze producten
herkenbaar afgescheiden voor ons te bewaren
zonder enige kosten aan ons in rekening te brengen.
op andere manieren medewerking te verlenen aan
alle redelijke maatregelen die wij ter bescherming
van ons eigendomsrecht met betrekking tot de
producten willen treffen en welke de wederpartij
niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening
van zijn bedrijf.
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ARTIKEL 9. INSPECTIE
9.1 Voor verzending zal de wederpartij zeker stellen, dat de
producten in overeenstemming zijn met hetgeen is
overeengekomen. Zij zal daartoe, indien dit vooraf is
overeengekomen, ons inzage geven in haar
kwaliteitssysteem en/of gewaarmerkte afschriften van
kwaliteitscontroles, beproevingsresultaten en certificaten
ter beschikking stellen. Indien wij zulks verlangen, zal de
wederpartij op aanwijzing van ons proeven uitvoeren. Zij
zal ons tijdig bericht zenden omtrent tijdstip en plaats van
beproeving, teneinde ons in de gelegenheid te stellen
aanwezig te zijn. Indien wij zulks verlangen en dit tijdig
aan de wederpartij hebben medegedeeld, dient deze
inspectie en beproeving voor onze rekening te geschieden
door een door ons opgegeven onafhankelijk
onderzoeksinstituut.
9.2 Wij hebben het recht de producten tijdens de fabricage
bewerking en opslag te inspecteren, voor zover zulks
mogelijk is zonder schending van octrooien, licenties,
geheime procedés en knowhow van de wederpartij. Als
wij dit recht uitoefenen, zal de wederpartij zorgen of doen
zorgen voor zodanige faciliteiten, als redelijkerwijs door
ons daarvoor kunnen worden verlangd.
9.3 Indien wij bij enig onderzoek of beproeving ingevolge het
in de beide vorige leden bepaalde vaststellen, dat te
leveren producten niet in overeenstemming zijn met de
omschrijving in de order, dan wel, dat het waarschijnlijk
is, dat bij voltooiing van de fabricage zulks niet het geval
zal zijn, zullen wij de wederpartij hieromtrent onverwijld
inlichten. De wederpartij is dan gehouden, onverminderd
het bepaalde in artikel 6, alle noodzakelijke maatregelen
te treffen om alsnog aan de in de order gegeven
technische specificatie en aan de bepalingen van de
koopovereenkomst te kunnen voldoen.
ARTIKEL 10. GARANTIE EN KLACHTEN
10.1 De wederpartij garandeert dat alle geleverde producten:
1. met betrekking tot hoeveelheid, omschrijving en
kwaliteit in overeenstemming zijn met hetgeen is
overeengekomen;
2. van degelijke materialen zijn vervaardigd en van de
degelijke uitvoering zijn;
3. in alle opzichten gelijk zijn aan de monsters of
modellen die door de wederpartij en/of door ons ter
beschikking zijn gesteld of verstrekt;
4. de presentaties (capaciteit, rendement, snelheid,
afwerking, enz.) leveren zoals is overeengekomen;
5. geheel geschikt zijn voor het aan de wederpartij
kenbaar gemaakte doel;
6. in alle opzichten voldoen aan de alle wettelijke
vereisten en/of andere van overheidswege ter zake
gegeven voorschriften die van kracht zijn op het
moment van levering.

10.2 Keuring door ons van de producten in het bedrijf van de
wederpartij houdt levering noch afname in. Wij houden
ons het recht voor de producten na aankomst op de
uiteindelijke plaats van bestemming te keuren op grond
van de overeengekomen vereisten, in het bijzonder die
bedoeld in bepaling 10.1.
10.3 In geval van afkeuring, respectievelijk afnameweigering,
zullen wij de wederpartij daarvan, met inachtname van
een redelijke termijn, schriftelijk in kennis stellen.
10.4 De afgekeurde producten zullen door de wederpartij
worden hersteld en/of vervangen dan wel door de
wederpartij worden teruggenomen onder gelijktijdige
terugbetaling van de koopprijs, indien deze reeds door
ons is voldaan, een en ander naar onze keuze en alles
(inclusief vervoer) voor rekening en risico van de
wederpartij. Het eigendom van afgekeurde producten
berust bij de wederpartij vanaf de datum van verzending
van onze mededeling inhoudende afkeuring,
respectievelijk afnameweigering aan de wederpartij.
10.5 Wij hebben het recht, bij afkeuring van de producten, de
overeenkomst, alsmede alle hiermee samenhangende
overeenkomsten, te ontbinden, middels een, aan de
wederpartij gerichte, schriftelijke verklaring.
ARTIKEL 11. BETALING
11.1 Betaling van de gehele prijs vindt eerst plaats na
ontvangst door ons van de overeengekomen producten
en/of uitvoering van de overeenkomst (w.o.
overeengekomen werkzaamheden en/of diensten) en
binnen 45 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij wij,
voor de ommekomst van voornoemde 45 dagen, bezwaar
hebben gemaakt tegen de wijze van nakomen door de
wederpartij van enige verbintenis uit de overeenkomst
voortvloeiend.
11.2 Betaling houdt geen afstand van enig recht, ons
toekomend, in.
11.3 Wij hebben het recht de bedragen die wij aan de
wederpartij verschuldigd zijn te verrekenen met de
bedragen die wij (en/of andere tot hetzelfde concern als
ons behorende vennootschap) te vorderen hebben van de
wederpartij (en/of van andere tot hetzelfde concern als
de wederpartij behorende vennootschap) uit alle hoofde.
11.4 Indien in geval van verrekening bedragen in verschillende
valuta luiden, zullen wij bepalen in welke van die valuta
de compensatie zal plaatsvinden. Omrekening zal
geschieden tegen de officiële koers geldig op de dag
waarop betaling volgens desbetreffende facturen
verschuldigd is.
11.5 Wij houden ons het recht voor, bij enige tekortkoming van
de verbintenis voortvloeiende uit de overeenkomst van
de wederpartij, betaling op te schorten.
11.6 Betaling strekt alleen ter afdoening van de factuur, die wij
bij betaling vermelden, tenzij anders door ons vermeld.
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11.7 Wij zijn slechts in verzuim nadat de wederpartij ons
middels een aangetekend schrijven, waarin een redelijke
termijn tot nakoming wordt gegeven, in gebreke heeft
gesteld, bij ommekomst van voornoemde termijn. Wij zijn
nimmer in verzuim indien de wederpartij in verzuim is.
ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1 De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade (inclusief
gevolg- en bedrijfsschade) ontstaan als gevolg van
overschrijding van de leveringstermijn. Wij houden ons
het recht voor deze schadevergoeding in mindering te
brengen op de prijs.
12.2 De wederpartij is eveneens aansprakelijk voor alle schade,
inclusief gevolg- en bedrijfsschade, ontstaan als gevolg
van en/of verband houdende met de door hem en/of in
zijn opdracht geleverde producten en/of verrichte
werkzaamheden waaronder een ontwerp en/of fabricage
en/of materiaalgebrek en/of enig ander gebrek.
12.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat bij
ongevallen ingeval de opdrachtgever ons terrein dan wel
het terrein waarop de werkzaamheden door de
opdrachtgever moeten worden uitgevoerd en/of de
goederen door opdrachtnemer moeten worden geleverd,
betreedt, noch voor schade die ontstaat door te late
betaling.
ARTIKEL 13. ONTBINDING EN SCHADEVERGOEDING
13.1 Indien de wederpartij niet tijdig, niet de overeengekomen
hoeveelheden, niet volgend de in artikel 10.1 vermelde
eisen levert, of anderszins niet aan een of meer der voor
hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen
voldoet, is de wederpartij met onmiddellijke ingang en
zonder hiertoe in gebreke te worden gesteld, in verzuim.
Alsdan hebben wij naar onze keuze, het recht om de
wederpartij in de gelegenheid te stellen, middels
aangetekend schrijven, om alsnog binnen een door ons te
bepalen termijn aan zijn verplichtingen te voldoen, of de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden
middels aangetekend schrijven.
13.2 Een en ander onverminderd ons recht op
schadevergoeding (inclusief gevolg- en bedrijfsschade)
van alle uit de gebrekkige uitvoering van bedoelde
verplichtingen voor ons direct en indirect voortvloeiende
kosten.

13.3 Onverminderd de artikelen in deze algemene
inkoopvoorwaarden waarin ons recht tot ontbinding is
vastgelegd, wordt de overeenkomst, met onmiddellijke
ingang, ontbonden door een aan de wederpartij gerichte
schriftelijk verklaring, op het tijdstip waarop de
wederpartij wordt geliquideerd, haar bedrijfsactiviteiten
staakt, in staat van faillissement wordt verklaard,
voorlopige surseance van betaling aanvraagt, aan een
derde wordt overgedragen of fuseert, of door
beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen
ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit
deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als
boedelschuld erkent.
ARTIKEL 14. MATERIALEN
14.1 De wederpartij dient alle door hem voor de uitvoering van
onze order aangeschafte en/of vervaardigde artikelen
zoals modellen, stempels, matrijzen, mallen, vormen,
kalibers en tekeningen alsmede de daarmee
samenhangende auteurs octrooi, merkenrechten, en
tekeningen- en modellenrechten, onverwijld bij de
toelevering respectievelijk bij het gereed komen ervan
aan ons in eigendom over te dragen, door deze voor ons
te gaan houden. De wederpartij verplicht zich de
materialen voor ons afgescheiden te houden en te
merken.
14.2 Indien de wederpartij de artikelen genoemd in artikel 14.1
bij derden aanschaft zullen wij hem betalen indien dit
overeengekomen is en nadat de wederpartij ons heeft
aangetoond dat hij daarvoor volledig heeft betaald. De
wederpartij houdt deze artikelen als een bruiklener voor
ons onder zich.
14.3 Alle materialen, informatie en/of gegeven en overige
zaken die wij ter uitvoering van onze order aan de
wederpartij ter beschikking stellen, blijven onder alle
omstandigheden ons eigendom. Wij behouden ons te
allen tijden en onder alle omstandigheden het recht voor
deze, onverschillig of ze reeds door de wederpartij zijn
bewerkt c.q. gebruikt, tegen vergoeding van de eventueel
door ons verschuldigde bewerkingskosten terug te
nemen.
14.4 Indien de eigendom van de materialen en overige zaken
die wij ter uitvoering van onze order aan de wederpartij
ter beschikking stellen door natrekking in eigendom zijn
overgegaan aan de wederpartij hebben wij het recht, uit
hoofde van schadevergoeding, op betaling van de waarde
van voornoemde materialen en zaken alsmede de door
ons gederfde winst, e.e.a door ons te bepalen.
14.5 Alle materialen en overige zaken genoemd in artikel 14.3
dient de wederpartij, volgens de normen en waarden van
de branche, zorgvuldig te behandelen.
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14.6 Indien de wederpartij de materialen en artikelen
genoemd in artikel 14.3 niet, niet volledig of beschadigd
aan ons afgeeft ten tijde van de overeengekomen
leveringstijdstip is de wederpartij schadeplichtig. Wij
hebben het recht deze schadevergoeding in mindering te
brengen op de door ons te betalen prijs.
14.7 Indien de wederpartij levert en/of de overeenkomst
uitvoert naar aanleiding van door ons gegeven informatie,
is de wederpartij verplicht deze te controleren. Wij zijn
niet aansprakelijk voor door ons gegeven informatie tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen.
ARTIKEL 15. INTELLECTUELE VERMOGENS
RECHTEN/GEHEIMHOUDING
15.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behouden wij
alle intellectuele eigendomsrechten op al het genoemde
in artikel 14.1.
15.2 Het in artikel 14.1 genoemde mag niet zonder onze
schriftelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden
getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijzen
worden gebruikt.
15.3 De wederpartij zal alle van ons ontvangen mondelinge- en
schriftelijke gegevensinformatie uitsluitend aanwenden
ter uitvoerig van onze order. Al deze gegevensinformatie
blijven ons eigendom en zullen voor zover in schriftelijke
vorm, op ons verzoek onmiddellijk aan ons worden
teruggezonden, eveneens alle kopieën daarvan.
15.4 De wederpartij is tot absolute geheimhouding van al de
gegeven en informatie genoemd in artikel 14.1 en 14.3
almede in dit artikel verplicht. Hij is verplicht zich te
onthouden te verwijzen naar het feit dat hij ons levert of
geleverd heeft, in publicaties, advertenties en anderszins
in mondelinge of schriftelijke vorm, tenzij met onze
voorgaande schriftelijke goedkeuring.
15.5 De wederpartij verplicht zich haar personeel en derden
die betrokken zijn bij de uitvoering van deze
overeenkomst, een schriftelijke
geheimhoudingsverplichting op te legen met gelijke
strekking van dit artikel.

16.3 Mochten in een gerechtelijke procedure de artikelen 16.1
en 16.2 als onredelijk bezwarend worden aangemerkt,
dan komt voor vergoeding alleen in aanmerking die
schade waarvoor wij verzekerd zijn en tot het maximum
waarvoor wij verzekerd zijn dan wel waarvoor wij ons
hadden behoren te verzekeren mede gelet op der ter zake
in de branche geldende gewoonten.
ARTIKEL 17. OVERMACHT
17.1 Ingeval de opdrachtnemer te kort schiet in de nakoming
van zijn verplichting(en) vanwege overmacht, dienen wij
daarvan terstond schriftelijk onder opgaaf van redenen,
welke tot de overmachtsituatie hebben geleid, in kennis
te worden gesteld, op straffe van verval van het recht van
de opdrachtnemer om zich op overmacht te beroepen. In
geval van overmacht heeft de opdrachtnemer het recht
de overeenkomst te ontbinden, zonder gerechtigd te zijn
tot schadevergoeding.
ARTIKEL 18. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
18.1 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van
toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale
regeling inzake koop van roerende zaken, waarvan de
werking door partijen kan worden uitgesloten.
18.2 Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene
voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is
Nederlands Recht van toepassing.
18.3 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met
de overeenkomst worden, voor zover dwingend
rechtelijke bepalingen zich daar niet tegen verzetten,
uitsluitend voorgelegd aan het bevoegde gerecht in het
arrondissement van onze vestigingsplaats.
18.4 Ingeval van een (dreigend) geschil hebben wij het recht
door één of meer deskundigen bij de wederpartij een
expertise te (laten) verrichten.

ARTIKEL 16. VRIJWARING
16.1 De wederpartij vrijwaart ons tegen alle aanspraken ter
zake van of in verband, met het product, dan wel het bezit
of gebruik daarvan, direct of indirect bij derden
veroorzaakte schade, hoe en in welke vorm dan ook.
Hieronder is begrepen aanspraken van derden wegens
door deren gepretendeerde inbreuken op hun
toekomende octrooien of modellen bij de vervaardiging,
de reparatie of het gebruik van de geleverde goederen.
16.2 De wederpartij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van
derden veroorzaakt door een gebrek in het product.
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