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ALGEMENE VOORWAARDEN   
PARKTHEATER EINDHOVEN N.V.  

Theaterpad 1 te Eindhoven 
 

(versie 1 november 2006) 

 
 

Bijzondere voorwaarden m.b.t. Inkoop         
 
 
Artikel 1: Begripsomschrijvingen 
In het algemeen wordt verstaan onder: 
1. de algemene inkoopvoorwaarden: de algemene inkoopwaarden 

van  Parktheater Eindhoven NV, zoals die in de navolgende 
bepalingen zijn geregeld en vastgelegd; zij kunnen worden 
aangehaald als AIVP; 

2. de opdrachtgever: Parktheater Eindhoven NV, die de opdracht tot 
levering van enige zaak of dienst verstrekt; 

3. de afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening en 
ten behoeve van wie de opdrachtgever de opdracht tot levering 
verstrekt; 

4. de gegadigde: de natuurlijke of rechtspersoon, die zich bereid 
verklaart in een bepaald geval of bij voorkomende gelegenheid 
enige zaak of dienst te leveren; 

5. de leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon, met wie de levering 
van enige zaak of dienst is overeengekomen; 

6. de order: de opdracht tot levering. 
 
Artikel 2: Toepasselijkheid 
1. Op alle overeenkomsten die de opdrachtgever met de leverancier 

sluit, alsmede de uitvoering daarvan, zullen van toepassing zijn de 
hierboven vermelde voorwaarden. 

2. Indien en voorzover het bepaalde in deze voorwaarden afwijkt van 
het bepaalde in de algemene voorwaarden van  Parktheater 
Eindhoven NV d.d. 1 november  2006, prevaleren eerstgenoemde 
voorwaarden. 

3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de 
toepasselijkheid van eventueel door de leverancier gehanteerde 
algemene (verkoop)voorwaarden uitdrukkelijk van de hand 
gewezen. 

4. Ook overigens moeten afwijkingen van deze voorwaarden 
uitdrukkelijk schriftelijk met de opdrachtgever worden 
overeengekomen. 
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5. Indien de opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met de 
toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven deze 
voorwaarden, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, voor het 
overige van kracht. 

6. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden 
kan de leverancier geen rechten voor toekomstige overeenkomsten 
ontlenen. 

Artikel 3: Geldigheid aanbod en totstandkoming overeenkomst 
 Een aanbod van een leverancier is onherroepelijk gedurende een 

termijn van dertig dagen nadat het de opdrachtgever heeft bereikt, 
tenzij de uitnodiging van de opdrachtgever tot het doen van het 
aanbod een afwijkende termijn inhoudt. 

 
Artikel 4: De order 
1. Een order wordt schriftelijk verstrekt of bevestigd. 
2. Ingeval binnen de in artikel 3 genoemde termijn een order wordt 

verstrekt overeenkomstig de aanbieding, wordt de overeenkomst tot 
levering geacht op de datum van verzending van de order door de 
opdrachtgever, tot stand te zijn gekomen. 

3. Indien de leverancier geen aanbod of mondeling aanbod heeft 
gedaan, komt de overeenkomst tot stand door schriftelijke 
aanvaarding van de order door de gegadigde mits dit schrijven wordt 
verzonden binnen 8 dagen na dagtekening van verzending van de 
order. 

 
Artikel 5: Verhouding opdrachtgever/afnemer 
 Indien de opdrachtgever een ander is dan de afnemer, wordt zij 

geacht als vertegenwoordiger van de afnemer op te treden. 
 
Artikel 6: Overdracht verplichtingen leverancier 
 De leverancier kan een verplichting uit hoofde van de overeenkomst 

of zijn rechtsverhouding tot de opdrachtgever alleen met 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever 
overdragen aan een derde. Aan deze toestemming kunnen 
voorwaarden worden verbonden.   

 Eventuele uitbesteding of overdracht van rechten/verplichtingen 
door de leverancier aan een derde doet niet af aan de 
verantwoordelijkheid/ 

 aansprakelijkheid van de leverancier voor de geleverde zaken en 
diensten jegens de opdrachtgever.  
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Artikel 7: Hoedanigheid 
1. De door de leverancier te leveren zaken en/of diensten dienen te 

voldoen aan de overeengekomen eis en tenminste gelijk te zijn aan 
de eventueel door de opdrachtgever en/of afnemer gedeponeerde 
standmonsters of door hen goedgekeurde monsters en modellen, 
afkomstig van de leverancier. 

2. Voorzover geen nadere omschrijving van de aan de zaken en/of 
diensten te stellen eisen is gegeven, dienen zij in ieder geval niet 
gebrekkig, d.i. van goede kwaliteit te zijn, en te voldoen aan de 
gebruikelijke eisen van afwerking,  doelmatigheid en deugdelijkheid. 
Ook dienen zij qua hoeveelheid in overeenstemming te zijn met de 
overeenkomst. 

3. De leverancier is verplicht de wettelijke voorschriften op het gebied 
van arbeidsomstandigheden na te leven en te doen naleven zonder 
dat daarvoor kosten voor de opdrachtgever zullen ontstaan.  

 
Artikel 8: Keuring 
1. De te leveren zaken worden door of vanwege de opdrachtgever 

en/of afnemer gekeurd. De keuring geschiedt op de 
overeengekomen plaats van levering.  

2. Indien de keuring dient te geschieden in de fabriek of werkplaats 
van de leverancier, zal deze tijdig schriftelijk aan de opdrachtgever 
mededelen wanneer de zaken ter keuring gereed zijn. 

 Hij stelt desverlangd een voor de keuring geschikte lokaliteit ter 
beschikking van het met de keuring belaste personeel en verstrekt 
binnen redelijke grenzen de nodige personele en materiële hulp aan 
genoemd personeel. Een door hem aangewezen deskundige mag 
de keuring bijwonen. 

3. Indien bij een keuring zaken, die een deel der leverantie uitmaken, 
beschadigd, vervormd of geheel of ten dele verbruikt worden, wordt 
in geval van afkeuring geen vergoeding toegekend en in geval van 
goedkeuring geen vervanging gevorderd. 

4. De keuring zal geschieden aan de hand van de in artikel 7 bedoelde 
eisen en de overeengekomen keuringsvoorschriften. 

5. De keuring zal binnen 2 weken na ontvangst van de zaken of na het 
tijdstip genoemd in de in lid 2 bedoelde schriftelijke mededeling, 
worden aangevangen en met redelijke spoed worden voltooid. 
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6. Alle op de keuring in de fabriek of magazijnen van de leverancier of 
zijn onderleveranciers vallende kosten zijn voor rekening van de 
leverancier,  uitgezonderd de kosten van het met de keuring belaste 
personeel.  

 Indien de zaken op het daartoe overeengekomen tijdstip niet ter 
keuring gereed blijken te zijn of de leverancier niet voldoet aan het 
bepaalde in de tweede alinea van lid 2 en de keuring daardoor 
redelijkerwijs geen voortgang kan vinden, kunnen de extra kosten, 
die hiervan het gevolg zijn, zoals reis- en verblijfkosten van het met 
de keuring belaste personeel, voor rekening van de leverancier 
worden gebracht. 

7. Van een keuring zal zodra mogelijk met redenen omklede 
schriftelijke mededeling worden gedaan aan de leverancier. Binnen 
een in deze mededeling te stellen redelijke termijn zal de leverancier 
in de tekortkomingen dienen te voorzien en de zaken andermaal ter 
keuring aan te bieden. 

 Afkeuring zal niet leiden tot verlenging van de leveringstermijn, tenzij 
de opdrachtgever daarvoor termen aanwezig acht.  

 In geval van herkeuring na afkeuring kunnen de extra kosten, die 
hiervan het gevolg zijn, zoals reis- en verblijfkosten van het met de 
keuring belaste personeel, voor rekening van de leverancier worden 
gebracht. 

8. Indien na goedkeuring vooraf de zaken bij aankomst op de 
overeengekomen plaats van aflevering niet akkoord worden 
bevonden, hetzij wegens beschadiging, hetzij, behoudens de 
gebruikelijke tolerantie, wegens afwijking van gewicht, maat of 
hoeveelheid, hetzij wegens onvoldoende of beschadigde 
verpakking, kan de opdrachtgever deze zaken alsnog geheel of 
gedeeltelijk weigeren, in welk geval de geweigerde zaken geacht 
worden niet overgenomen te zijn.  

 De opdrachtgever zal de leverancier hiervan terstond schriftelijk 
mededeling doen onder vermelding der redenen. Weigering van de 
zaken zal niet leiden tot verlenging van de leveringstermijn, tenzij de 
opdrachtgever daarvoor termen aanwezig acht.  

9. Na aflevering afgekeurde of opnieuw afgekeurde zaken blijven ter 
beschikking van de leverancier gedurende 14 dagen gerekend van 
de datum, waarop het desbetreffende bericht door de opdrachtgever 
aan de leverancier is toegezonden. Hetzelfde geldt ten aanzien van 
na aankomst definitief geweigerde zaken, als bedoeld in lid. 8. 
Mocht de leverancier gedurende de termijn, welke de zaken te zijner 
beschikking staan, daarover niet hebben beschikt, dan kunnen zij op 
zijn kosten en voor zijn risico aan hem worden teruggezonden. 

10. Goedkeuring ontslaat de leverancier niet van enige garantie en/of 
aansprakelijkheid zoals deze voortvloeien uit de overeenkomst of 
wet.  
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Artikel 9: Verpakking en transport 
1. Alle zaken dienen door de leverancier behoorlijk verpakt en op 

zodanige wijze beveiligd te worden, dat zij bij normaal vervoer hun 
bestemming in goede staat bereiken en daar kunnen worden gelost. 

2. De leverancier is verantwoordelijk voor de naleving van alle 
wettelijke voorschriften, reglementen en verdragen terzake van 
verpakking en verzending, alsmede voor het verkrijgen van de 
vereiste vergunningen.  

3. De leverancier vrijwaart de opdrachtgever voor alle 
aanspraken op schadevergoeding die derden jegens de 
opdrachtgever geldig zouden kunnen maken als gevolg van 
het niet naleven door de leverancier van de in dit artikel 
bedoelde voorschriften, reglementen en verdragen.  

4. De leverancier kan zich van de in het vorige lid van dit artikel 
bedoelde vrijwaringsverplichting niet bevrijden door een beroep te 
doen op eventuele door de opdrachtgever verstrekte informatie 
terzake van bedoelde voorschriften, reglementen en verdragen. De 
juistheid van de door de opdrachtgever verstrekte informatie wordt 
niet gegarandeerd.  

 
Artikel 10: Aflevering 
1. De leverancier dient de zaken binnen de termijn en op de plaats, 

tussen partijen overeengekomen, af te leveren. 
2. De leverancier is door het enkele feit van overschrijding van de in 

lid 1 bedoelde termijn in verzuim, tenzij de overschrijding is te wijten 
aan een niet toerekenbare tekortkoming dan wel aan de schuld van 
de opdrachtgever of de afnemer. 

 
Artikel 11: Overneming 
 De opdrachtgever verkrijgt de eigendom van de zaken: 
 a. indien zij de zaken na de aflevering keurt of controleert en zij 

de keuring of de controle binnen vier weken na aflevering 
voltooit, op het tijdstip van de goedkeuring of 
akkoordbevinding; 

 b. indien zij de zaken niet met inachtneming van het onder a 
bepaalde keurt of controleert, vier weken na de aflevering; 

 c. ingeval de opdrachtgever de zaken vooruit heeft betaald, op 
het moment van die betaling, en wordt de leverancier geacht 
vanaf dat moment de zaken voor de opdrachtgever te 
houden. Deze zaken dienen bij de leverancier uitdrukkelijk als 
eigendom van de opdrachtgever te worden aangeduid, en 
veilig te worden bewaard en verzekerd. Het risico voor de 
betreffende zaken gaat eerst op de opdrachtgever over op 
het moment dat deze op het door de opdrachtgever 
aangegeven adres zijn afgeleverd. 
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Artikel 12: Leenemballage 
 Leenemballage kan aan de leverancier franco worden 

teruggezonden.  
 De opdrachtgever en/of afnemer wordt alsdan ten belope van het 

bedrag, dat voor de emballage in rekening is gebracht, volledig 
gecrediteerd. 

 
Artikel 13: Risico 
1. De te leveren zaken zijn voor risico van de leverancier, totdat zij op 

de overeengekomen plaats zijn afgeleverd. 
2. Zaken, die op het moment der opdracht reeds eigendom van de 

afnemer waren, zijn van het ogenblik waarop zij ter beschikking van 
de leverancier worden gesteld tot het moment van aflevering op de 
overeengekomen plaats, voor risico van de leverancier. 

3. Indien de opdrachtgever de zaken afkeurt, bij controle niet akkoord 
bevindt of op goede gronden het recht op ontbinding van de 
overeenkomst of op vervanging van de zaken inroept, blijven zij voor 
risico van de leverancier.  

 
Artikel 14: Meerwerk 
1. Meerwerk- of minderwerk c.q. levering is niet toegestaan, tenzij 

uitdrukkelijk schriftelijk anders met de opdrachtgever is 
overeengekomen. 

2. Ingeval niet overeengekomen hoeveelheden worden afgeleverd, is 
de opdrachtgever gerechtigd het meerdere, en ingeval van minder, 
de gehele aflevering, te weigeren en/of deze voor rekening en risico 
van de leverancier te retourneren.  

 
Artikel 15: Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) 
 Indien en zodra sprake is van een tekortkoming in de nakoming van 

een verplichting van de leverancier, welke hem niet kan worden 
toegerekend, dient hij onverwijld die tekortkoming en de oorzaak 
daarvan schriftelijk aan de opdrachtgever mee te delen. Bij gebreke 
van die onverwijlde mededeling wordt de tekortkoming alsnog 
geacht te moeten worden toegerekend aan de leverancier. Ingeval 
van een niet-toerekenbare tekortkoming van de zijde van de 
leverancier is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst door een 
buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht 
op vergoeding van schade, kosten en rente. 
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Artikel 16: Garantie 
1. De leverancier blijft, onverminderd het in het gemene recht bepaalde 

omtrent tekortkomingen, aansprakelijk voor herstel dan wel 
vervanging van alle door hem geleverde zaken en/of diensten, die 
binnen een in de order bepaalde termijn na de levering c.q. 
overneming fouten of gebreken vertonen buiten de schuld van de 
opdrachtgever, de afnemer of van derden. 

2. Indien een garantietermijn is overeengekomen, kan de 
opdrachtgever de rechten die zij aan een tekortkoming kan 
ontlenen, reeds uitoefenen indien zij meent dat de zaken niet aan de 
overeenkomst beantwoorden. De opdrachtgever kan dat niet indien 
de leverancier bewijst dat de zaken aan de overeenkomst 
beantwoorden.  

3. De opdrachtgever kan zich op het gestelde in lid 1 van dit artikel 
beroepen, ongeacht het tijdstip waarop hij de tekortkoming heeft 
ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, mits dit tijdstip 
binnen de garantietermijn is gelegen.  

4. Alle aan het herstelde of aan de vervanging verbonden kosten zijn 
voor rekening van de leverancier. 

 
Artikel 17: Aansprakelijkheid 
1. Indien de leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan 

enige verplichtingen uit kracht van de wet en/of overeenkomst 
waarvan deze voorwaarden deel uitmaken, alsook indien de 
leverancier in staat van faillissement wordt verklaard, in (voorlopige) 
surseance van betaling verkeert, onder hem beslag is gelegd of 
indien anderszins valt te voorzien dat hij aan zijn verplichtingen uit 
hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk zal 
voldoen, is de opdrachtgever gerechtigd haar verplichtingen uit de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, onverminderd 
haar recht op vergoeding van schade, kosten en rente.  

2. De leverancier is gehouden tot volledige vergoeding van alle 
schade, inclusief bedrijfs- en gevolgschade, die de opdrachtgever 
en/of de afnemer leiden als direct of indirect gevolg van enig 
handelen of nalaten dat is te beschouwen als toerekenbare 
tekortkoming of onrechtmatige daad van de leverancier, daaronder 
begrepen het handelen of nalaten van zijn personeel aan andere 
personen die hij bij het uitvoeren van de overeenkomst heeft 
betrokken. Onder nalaten wordt mede verstaan het niet inlichten van 
de opdrachtgever omtrent de onjuistheden en/of onduidelijkheden 
ten aanzien van de door de opdrachtgever aan de leverancier 
verstrekte gegevens dan wel ten aanzien van de feitelijke situatie op 
het werk. 
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3. Meer in het bijzonder is de leverancier zonder enig voorbehoud 
jegens de opdrachtgever en/of haar personeel, aansprakelijk voor 
alle toegebrachte schade aan de te gebruiken ruimte(en) en in het 
algemeen aan het gebouw en haar inventaris, zomede aan het 
personeel te werk gesteld door de opdrachtgever, voorzover deze is 
toegebracht door de leverancier, door zijn personeel en/of door 
personen welke door de leverancier in het gebouw zijn toegelaten, 
voorzoveel deze zich om welke reden dan ook zijnentwege aldaar 
hebben bevonden. Deze schade zal voor partijen bindend blijken uit 
de opgave van de herstelkosten welke de opdrachtgever zal hebben 
gemaakt dan wel door of ten behoeve van het personeel voornoemd 
zullen zijn gemaakt.  

4. Alles wat zich door/vanwege de leverancier in het gebouw van 
opdrachtgever bevindt, bevindt zich daar voor risico van de 
leverancier. De opdrachtgever belast zich niet met het verzekeren 
en/of bewaken daarvan. Al hetgeen is binnengebracht (en niet 
geleverd) dient zo spoedig mogelijk na uitvoering van de 
overeenkomst door de leverancier te worden verwijderd. Voldoet hij 
niet aan deze verplichting, dan is de opdrachtgever gerechtigd de 
alhier bedoelde zaken op kosten van de leverancier uit het gebouw 
te doen verwijderen.  

 
Artikel 18: Octrooi-, auteurs- en merkenrecht 
1. Indien en voorzover het ontwerp van de te leveren zaak niet door de 

opdrachtgever is verstrekt, waarborgt de leverancier de afnemer 
en/of opdrachtgever het rustige bezit en gebruik van het geleverde. 

 Hij vrijwaart hen voor alle schade, kosten, en rente die het gevolg 
zijn van een door hem gemaakte inbreuk op enig octrooi of licentie, 
het Verdrag van Parijs (industrieel eigendom), het verdrag van Bern 
(auteursrecht) het Verdrag van Rome (uitvoerende kunstenaars) en 
het TRIPs-Verdrag, uitgezonderd de bedrijfsschaden, op 
voorwaarde dat: 

 a. de gewraakte handelingen vallen binnen de grenzen van het 
gebruik, waarvoor het goed was geleverd; 

 b. de opdrachtgever zich onmiddellijk, onder toezending van de 
nodige gegevens, met de leverancier in verbinding stelt, 
zodra een derde zich, in of buiten rechte, met enige 
aanspraak tot haar of de afnemer richt; 

 c. de opdrachtgever zich behoudens toestemming van de 
leverancier onthoudt van enige maatregel met betrekking tot 
de onder b. bedoelde aanspraak en de behandeling daarvan 
met inbegrip van het voeren van onderhandelingen en 
processen volledig overlaat aan de leverancier. 
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2. Indien en voorzover het ontwerp voor de te leveren zaak door de 
opdrachtgever is verstrekt, vrijwaart deze de leverancier tegen 
aanspraken van derden wegens schending van octrooien of 
licenties, mits en voorzover de leverancier de voorwaarden, welke in 
lid 1 onder b en c aan de opdrachtgever ter nakoming zijn gesteld, 
stipt nakomt.  

 3. Hetgeen in beide voorgaande leden is bepaald, vindt 
overeenkomstige toepassing, indien een aanspraak van een derde 
is gegrond op schending van enig auteursrecht of merk. 

 
Artikel 19: Prijs 
 De overeengekomen prijs geldt als vast voor aflevering franco op de 

overeengekomen plaats en omvat alle kosten en rechten, als daar 
zijn de kosten van transport en verzekering, de omzetbelasting en 
de invoerrechten, zomede de kosten van emballage, uitgezonderd 
die van leenemballage. 

 
Artikel 20: Prijsherziening 
 Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat de prijs zal worden 

herzien in geval van wijziging in de materiaalprijzen, de 
valutakoersen, het loonpeil, de sociale lasten of de belastingen 
andere dan winstbelastingen, geldt het volgende: 

 a. de herziening moet, voor het geval zij aanleiding geeft tot 
prijsverhoging, niet van overheidswege zijn verboden; 

 b. de wijze van herziening en de factoren, welke verrekenbaar 
zullen zijn, moeten in de aanbieding van de leverancier, zoals 
deze door de opdrachtgever is aanvaard, zijn vermeld; 

 c. herziening vindt slechts plaats, indien de verschillen in prijs 
bepaalde, vooraf overeengekomen, grenzen overschrijden; 

 d. verrekeningen van de wijzigingen is slechts mogelijk, indien 
deze plaats vinden tussen de datum van de aanbieding en de 
dag, waarop de zaak geleverd is, mits niet later dan de dag, 
waarop deze uiterlijk geleverd moet zijn; 

 e. stijging van de verrekenbare factoren na het verstrijken van 
de overeengekomen leveringstermijn heeft geen herziening 
tot gevolg, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn te 
wijten is aan een niet toerekenbare tekortkoming dan wel aan 
de schuld van de opdrachtgever of de afnemer.  

  Daling van de verrekenbare factoren voor de feitelijke 
aflevering heeft steeds herziening tot gevolg; 
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 f. een uit de stijging van de materiaalprijzen voortvloeiende 
prijsverhoging zal niet worden verrekend, indien en voorzover 
de leverancier heeft nagelaten al datgene te doen wat 
redelijkerwijs van een goed leverancier gevorderd kan 
worden om het prijsrisico bij de aanschaffing van de voor de 
uitvoering der order benodigde materialen en onderdelen te 
beperken; 

 g. ten aanzien van de verschillen, welke uit de herziening 
voortvloeien, vindt geen winstverrekening plaats; 

 h. de door de opdrachtgever aangewezen accountantsdienst is 
gerechtigd te beoordelen of en in hoeverre de prijs terecht is 
herzien; de leverancier zal daartoe inzage geven van alle 
boeken en bescheiden, waarvan de accountantsdienst dit 
nodig acht; deze controle draagt een vertrouwelijk karakter en 
strekt zich niet verder uit dan voor de beoordeling van de 
prijsherziening noodzakelijk is.  

 
Artikel 21: Betaling 
1. Betaling van de overeengekomen prijs zal plaatsvinden binnen 30 

dagen na ontvangst van de zaken c.q. het verrichten van de 
diensten én ontvangst van de factuur én, voorzoveel van 
toepassing, ontvangst van de daarop betrekking hebbende 
urenlijsten, pakbonnen etc. 

2. Indien zulks vooraf is overeengekomen, wordt ten hoogste 10% van 
de prijs als garantiebedrag gereserveerd. Dit bedrag zal aan de 
leverancier worden uitbetaald, nadat hij aan al zijn uit de order 
voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan en de vastgestelde 
garantietermijn is verstreken.  

3. Betaling geschiedt in de valuta waarin de prijs is uitgedrukt. 
4. Teneinde betaling van de prijs te kunnen verkrijgen, dient de 

leverancier de facturen in te zenden in duplo naar de opdrachtgever. 
Op de rekeningen dient steeds het leveranciersnummer, 
bestelorder-nummer en de datum van de desbetreffende order 
vermeld te worden. 

5. Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever bedragen bij 
vooruitbetaling dient te voldoen, heeft zij het recht een naar haar 
oordeel genoegzame zekerheidsstelling van deze bedragen van de 
leverancier te verlangen.  

6. In geen geval zal betaling als bewijs van goedkeuring van geleverde 
zaken en/of diensten worden aangemerkt. 

7. De opdrachtgever mag op de factuur in mindering brengen al 
hetgeen de leverancier uit hoofde van enig overeenkomst en/of wet 
aan de opdrachtgever is verschuldigd.  
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Artikel 22: Boete 
1. Indien niet binnen de overeengekomen termijn op de 

overeengekomen plaats zaken zijn afgeleverd en/of diensten zijn 
geleverd die aan de overeenkomst beantwoorden, is de leverancier 
aan de opdrachtgever zonder aanmaning of andere voorafgaande 
verklaring een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 1% 
van de waarde van de betreffende zaken en/of diensten 
vermeerderd met de omzetbelasting, voor elke dag dat de 
tekortkoming voortduurt, tot een maximum van 10%. 

2. Indien de aflevering blijvend onmogelijk is geworden, is de boete 
onmiddellijk in haar geheel verschuldigd.  

3. Het boetebedrag fixeert de schade, die ontstaat ingeval van 
ontbinding of verdere uitvoering van de order door een derde 
overeenkomstig artikel 24, onverminderd de verplichting van de 
leverancier de daadwerkelijk geleden schade, vermeerderd met 
kosten en rente te vergoeden voorzover deze het bedrag der boete 
overschrijden. 

4. De boete kan bij de betaling van de factuur worden afgehouden, ook 
al is de vordering tot betaling door cessie of anderszins overgegaan 
op een ander dan de leverancier. 

 
Artikel 23: Ontbinding 
1. Onverminderd alle andere rechten of vorderingen mag de 

opdrachtgever de overeenkomst door een schriftelijke verklaring 
geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien: 

 a. bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis de leverancier 
in staat van faillissement is verklaard of hem surseance van 
betaling is verleend; 

 b. de overeengekomen leveringstermijn c.q. de termijn 
waarbinnen de te leveren diensten moeten zijn verricht, is 
overschreden; 

 c. indien overigens sprake is van een tekortkoming van de 
leverancier; 

 d. door of vanwege de leverancier, zijn vertegenwoordiger of 
personeel enig voordeel, in welke vorm dan ook, is 
toegezegd, aangeboden of verschaft aan personeel van de 
opdrachtgever of van de afnemer; 

2. Indien de overeenkomst op grond van het in lid 1 bepaalde is 
ontbonden, zal de leverancier de reeds aan hem verrichte 
betalingen aan de opdrachtgever terugbetalen, vermeerderd met de 
wettelijke rente over het betaalde bedrag vanaf de dag waarop dit is 
betaald. Indien de overeenkomst gedeeltelijk is ontbonden, bestaat 
de terugbetalings-verplichting alleen voorzover de betalingen op het 
ontbonden gedeelte betrekking hebben. 
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3. De opdrachtgever mag de zaken voor rekening en risico van de 
leverancier terugzenden dan wel deze voor rekening en risico van 
de leverancier opslaan, met een recht op vergoeding van de 
opslagkosten. 

4. Zonder zelf in enig geval van ontbinding als in lid 1 bedoeld tot 
schadevergoeding te zijn gehouden, heeft de opdrachtgever in de 
aldaar onder a t/m d bedoelde gevallen recht op vergoeding van de 
als gevolg van de ontbinding geleden schade en gemaakte kosten, 
vermeerderd met de rente daarover. 

5. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van de order niet te 
doen aanvangen of te schorsen, dan wel (ook) op andere gronden 
dan in het eerste lid bedoeld te ontbinden. In deze gevallen zal de 
opdrachtgever geen andere verplichting hebben dan die tot 
vergoeding van de schade, door de leverancier geleden. Het bedrag 
van de zal zo mogelijk in overleg worden bepaald. 

 
Artikel 24: Aanschaffing elders op kosten van leverancier 
 Zo vaak de opdrachtgever gerechtigd zou zijn overeenkomstig het in 

lid 1 onder a t/m d van het vorige artikel bepaalde tot ontbinding over 
te gaan, kan hij zonder nadere ingebrekestelling en voorafgaande 
rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk de verdere uitvoering 
der order op kosten van de leverancier aan een ander opdragen. 

 
Artikel 25: Vrijwaring 
 De leverancier zal de opdrachtgever vrijwaren en schadeloos stellen 

voor alle kosten, schade en rente waarvoor de opdrachtgever door 
derden zal worden aangesproken uit hoofde van enig handelen of 
nalaten van de leverancier, dan wel uit hoofde van de 
aansprakelijkheid voor producten met gebreken als bedoeld in art. 6: 
185 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.  

 
Artikel 26: Verzekering 
 De leverancier is verplicht zich verzekerd te houden met het oog op 

de dekking van haar aansprakelijkheden uit hoofde van de wet en/of 
de overeenkomst waarvan deze voorwaarden deel uitmaken. Indien 
de leverancier zich niet of niet in voldoende mate verzekerd houdt, 
heeft de opdrachtgever het recht overeenkomstig art. 23 van deze 
voorwaarden de overeenkomst terstond te ontbinden, onverminderd 
haar recht op vergoeding van schade, kosten en rente.  

 
Artikel 27: Retentierecht 
 Eventueel door de leverancier gepretendeerde vorderingen op de 

opdrachtgever geven eerstgenoemde niet het recht om de 
verplichting tot afgifte van de in opdracht van de opdrachtgever 
vervaardigde, bewerkte dan wel te leveren zaken en/of diensten op 
te schorten.  
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Artikel 28: Incassokosten 
 Alle kosten van buitengerechtelijke en gerechtelijke invordering van 

hetgeen de leverancier aan de opdrachtgever verschuldigd is, 
komen ten laste van de leverancier. De buitengerechtelijke 
incassokosten bedragen tenminste 15%, voor het buitenland 20%, 
van de door de leverancier verschuldigde hoofdsom met een 
minimum van € 150,--.  

 
Artikel 29: Toepasselijk recht 
1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de leverancier 

waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de 
uitvoering daarvan, is het Nederlands recht van toepassing. 

2. De toepasselijkheid van de "United Nations Convention on contracts 
for the international sale of goods" (het "Weens Koopverdrag") is 
uitgesloten. 

 
Artikel 30: Geschillen 
1. Elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering 

van de order, alsmede elk ander geschil, terzake van of in verband 
met de order, hetzij juridisch hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, zal, 
tenzij tot de competentie van de rechtbank sector kanton behorend, 
uitsluitend worden beslecht door de rechter bevoegd in het 
rechtsgebied waarin Eindhoven is gelegen. 

2. Indien de leverancier buiten Nederland gevestigd is, heeft de 
opdrachtgever nochtans het recht het geschil aan het oordeel van 
de bevoegde buitenlandse rechter te onderwerpen. 

3. Met toestemming van beide partijen kan een geschil, als in lid 1 
bedoeld, ook worden onderworpen aan arbitrage volgens een op te 
maken akte van compromis of kan daarover een bindend advies 
worden gevraagd.  

4. Een geschil is aanwezig, indien een van beide partijen zulks stelt. 
 


