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A) Algemeen 

1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij alle (toekomstige) 
rechtsverhoudingen met derden. De door de wederpartij gehanteerde 
leveringsvoorwaarden worden van de hand gewezen. 

2. Voor servicewerkzaamheden gelden tevens de van toepassing zijnde tarieven en 
onze Algemene Voorwaarden voor Servicewerkzaamheden van VIBROSERVICE 
B.V., in de dan geldende versie. 

3. Onze Algemene Leveringsvoorwaarden blijven van toepassing voor toekomstige 
leveringen, ook wanneer dit niet uitdrukkelijk is overeengekomen. 

4. Indien van overheidswege een exportvergunning moet worden afgegeven, is de 
aansprakelijkheid van ons beperkt tot die onderdelen, waarvoor deze 
exportvergunning  wordt verleend. Wanneer voor producten van ons geen 
exportvergunning vereist is, zullen wij aan de opdrachtgever daartoe een verklaring 
verstrekken. 

5. Wanneer en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk 
bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep 
kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel 
mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden 
gedaan. 

B) Omvang verplichtingen VIBRO CONTROLS B.V. 

1. Onze schriftelijke opdrachtbevestiging is bindend voor de omvang van onze 
verplichtingen waarbij alle wijzigingen door ons schriftelijk bevestigd moeten worden. 
Als onze aanbieding met een bepaalde geldigheidsduur binnen de gestelde termijn 
aanvaard wordt en wij de opdracht nog niet bevestigd hebben, is onze aanbieding 
bindend. 

2. Eventueel door bedrijfsomstandigheden noodzakelijke beschermende maatregelen 
moeten door de opdrachtgever getroffen worden. Wij zijn hiervoor niet aansprakelijk. 
Dit geldt eveneens voor gevallen waarin de montage en inbedrijfstelling door ons 
plaatsvindt. 

C) Betaling en Prijzen 

1. Mits anders overeengekomen gelden al onze prijzen af fabriek, inclusief het laden 
voor verzending en exclusief verpakkingsmateriaal. Alle prijzen worden opgegeven 
exclusief omzetbelasting. De opdrachtgever is verplicht voor alle leveringen binnen 
de Europese Gemeenschap tijdig zijn volledige BTW-identificatienummer op te 
geven ten behoeve van de vrijstelling van omzetbelasting. Bij alle overige zendingen 
zijn wij gerechtigd de wettelijke omzetbelasting te berekenen en in het geval wij niet 
binnen een maand na de betreffende levering een exportverklaring van de 
opdrachtgever hebben ontvangen.  

De betaling dient prompt zonder enige aftrek resp. korting aan ons te geschieden 
binnen dertig dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen. 

2. Wij hebben het recht bij of na het aangaan van de overeenkomst met de 
opdrachtgever, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever deugdelijke 
zekerheid te vorderen voor het nakomen van zijn verplichtingen. 

3. Bij acceptatie van de opdracht kan een credietwaardigheidsonderzoek naar de 
opdrachtgever uitgevoerd worden. Blijkt hieruit een belangrijke verslechtering in de 
liquiditeit van de opdrachtgever, waardoor deze mogelijk niet aan zijn 
betalingsverplichtingen kan voldoen en is opdrachtgever niet in staat voldoende 
aanvullende zekerheden te stellen, dan zijn wij gerechtigd de levering op te schorten 
tot betaling is ontvangen. 

4. Volledige betaling dient ook reeds bij deelleveringen plaats te vinden wanneer de 
nog te leveren goederen een geringe waarde vertegenwoordigen. 

5. Wanneer de opdrachtgever niet binnen de op de factuur genoemde betalingstermijn 
aan zijn verplichtingen ten aanzien van ons heeft voldaan, komen voor zijn rekening 
alle door ons te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot inning of 
verhaal van de vordering, kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen. Deze 
kosten bedragen minimaal 15% van bet factuurbedrag, doch minimaal € 225,=. Ten 
aanzien van elke te late betaling, behouden wij ons het recht voor de opdrachtgever 
de dan geldende wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de vervaldag zonder 
dat sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn. 

D) Verzending goederen 

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, geschiedt het vervoer van de 
goederen bij levering af fabriek of magazijn voor rekening en risico van de 
opdrachtgever. 

2. Wij zijn vrij in de keuze van het vervoer wanneer wij franco aan het door de 
opdrachtgever opgegeven adres leveren. De opdrachtgever is in dit geval verplicht, 
bij schade of verlies, ontstaan gedurende het vervoer, tijdig de vereiste stappen tot 
verhaal tegen de vervoerder te nemen. De opdrachtgever dient opgave van de 
vastgestelde schade of van het verlies, benevens van de gedane stappen, 
onverwijld aan ons te doen. Vanaf het moment dat opdrachtgever voor ontvangst 
heeft getekend, is Vibro Controls niet aansprakelijk voor schade aan geleverde 
goederen.  

3. Het lossen van de goederen en het transport vanaf de losplaats naar de plaats van 
gebruik behoren tot de taak van de opdrachtgever en geschieden op zijn kosten en 
voor zijn risico, ook in het geval wij franco leveren. 

4. Goederen, die voor reparatie, modificatie of andere werkzaamheden worden 
overgebracht naar een door ons aan te wijzen werkplaats, reizen en verblijven daar 
voor rekening en risico van de opdrachtgever, die verplicht is, ons en/of de eigenaar 
van de betreffende werkplaats tegen eventuele aanspraken van derden te vrijwaren. 

5. Het onder dit hoofdstuk lid 1 t/m 4 vermelde is eveneens van toepassing, wanneer 
de bewerking uitgevoerd wordt onder garantie. 

E) Risico-overgang 

1. Het risico gaat met de verzending van de te leveren goederen op de opdrachtgever 
over. Eventuele retouren door opdrachtgever geschieden voor zijn rekening en 
risico. 

2. Indien er vanwege omstandigheden die buiten onze invloedssfeer liggen, een 
vertraging in de verzending optreedt, dan kan opdrachtgever geen aanspraak maken 
op schadevergoeding.  

3. Wij hebben het recht, indien niet anders overeengekomen is, op kosten van de 
opdrachtgever een transportverzekering 'van huis tot huis' af te sluiten. 

4. Aangeleverde goederen moet de opdrachtgever, ook indien deze onbelangrijke 
gebreken vertonen, ongeacht zijn rechten uit artikel IX aanvaarden. 

5. Deelleveringen en facturering daarvan is toegestaan. 

F)   Eigendomsvoorbehoud 

1. Het eigendom van het geleverde gaat op de opdrachtgever over nadat deze al 
hetgeen hij aan ons verschuldigd is, heeft voldaan. 

2. Voor zover de opdrachtgever niet zelf aantoont, dat hij een verzekering afgesloten 
heeft tegen diefstal, brand-, water- en andere schaden dan hebben wij het recht het 
geleverde op kosten van de opdrachtgever te verzekeren,. 

3. De opdrachtgever mag het geleverde noch verpanden, noch tot zekerheid in 
eigendom overdragen, noch op andere wijze bezwaren. Bij verpandingen alsmede 
beslaglegging of andere beschikkingen door derden moet hij ons hiervan onverwijld 
in kennis stellen. 

4. Indien de opdrachtgever in strijd met deze overeenkomst handelt, in het bijzonder bij 
achterstand in de betalingen, hebben wij na sommatie het recht de goederen terug 
te nemen en is de opdrachtgever tot teruggave verplicht. 

5. Bij het niet naleven van de bepalingen in lid 3 hebben wij het recht de overeenkomst 
te ontbinden, zonder dat hiertoe de toestemming of goedkeuring van de 
opdrachtgever of gerechtelijke tussenkomst noodzakelijk is. 

G) Levertijd 

1. De overeengekomen levertijd gaat in, zodra wij de opdracht schriftelijk hebben 
aanvaard, in het bezit zijn van alle door de opdrachtgever bij de opdracht te 
verstrekken bescheiden en gegevens, en wij de eventueel overeengekomen 
vooruitbetaling hebben ontvangen. 

2. Ingeval de aangegeven leveringsdatum of leveringsdata door ons niet aangehouden 
kan of kunnen worden, zullen wij opdrachtgever daarvan spoedig op de hoogte 
stellen met vermelding van de alsdan te verwachten leveringsdatum of 
leveringsdata, zonder dat opdrachtgever daaraan enig recht tot het vorderen van 
schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan 
overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.  

3. Het verkochte wordt als geleverd beschouwd, indien het gekochte ons bedrijf 
verlaten heeft of indien medegedeeld is, dat het ter verzending gereed is. 

4. Wordt de verzending op verzoek van de opdrachtgever of om andere redenen, 
waarvoor hij aansprakelijk is, vertraagd, dan zijn wij gerechtigd, hem, vanaf twee 
maanden na mededeling, dat de goederen verzendklaar zijn, de door de opslag 
ontstane kosten, bij opslag in ons bedrijf echter met een minimum van 0,5% per 
maand van het factuurbedrag, in rekening te brengen. Een aanspraak op verdere 
schadevergoeding blijft ons voorbehouden. Wij hebben echter het recht, na 
vruchteloos verloop van een in redelijkheid gestelde termijn, elders over de te 
leveren goederen te beschikken en de opdrachtgever op een redelijke langere 
termijn te leveren. 

H) Overmacht, gedeeltelijke overmacht 

1. Als vaststaat, dat wij niet in staat zijn de gehele levering voor risico-overdracht te 
doen plaatsvinden dan kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. Bij 
gedeeltelijke overmacht bestaat het recht tot ontbinding alleen wanneer de 
gedeeltelijke levering voor de opdrachtgever aantoonbaar van geen belang is; 
overigens kan hij een redelijke vermindering van de koopprijs verlangen. Ligt de 
overmacht buiten de invloedsfeer van beide partijen, dan hebben wij aanspraak op 
een met het geleverde werk overeenstemmend gedeelte van de vergoeding. 
Ontstaat de overmacht tijdens een uitstel van aanvaarding of door schuld van de 
opdrachtgever, dan blijft hij tot tegenprestatie verplicht. 

I) Afname 

1. Als de producten door ons in bedrijf worden genomen, dan stellen wij de 
opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis. De producten worden binnen twee 
weken na verzending van deze kennisgeving als aanvaard beschouwd tenzij wij 
binnen deze termijn van de opdrachtgever een schriftelijke en gespecificeerde 
kennisgeving ontvangen inhoudende dat de producten essentiële gebreken 
vertonen. 

2. Wanneer de opdrachtgever onze producten zelf in bedrijf stelt, dan vindt afname en 
acceptatie plaats overeenkomstig het overeengekomen tijdschema. De goederen 
worden als geaccepteerd beschouwd indien het overeengekomen tijdschema als 
gevolg van niet aan ons toerekenbare omstandigheden met meer dan twee weken 
overschreden wordt. 

3. Indien geen tijdschema overeengekomen is, dan worden onze producten als 
geaccepteerd beschouwd indien acht weken na aankomst van de laatste essentiële 
deellevering op de plaats van aflevering zijn verstreken zonder dat wij een 
kennisgeving als hierboven onder lid 1 bedoeld hebben ontvangen. 

4. De producten worden eveneens als afgenomen en geaccepteerd beschouwd indien 
deze door de opdrachtgever daadwerkelijk in gebruik worden gesteld.  

5. Een niet essentiële tekortkoming aan de producten kan acceptatie daarvan niet in de 
weg staan, indien wij ons bereid verklaren deze tekortkoming(en) te herstellen. 

 

J) Aansprakelijkheid 

Voor gebreken aan hetgeen wij geleverd hebben, waartoe ook het ontbreken van 
uitdrukkelijk toegezegde eigenschappen behoort, zijn wij onder uitsluiting van alle verdere 
aanspraken als volgt aansprakelijk: 

1. Wij leveren of herstellen naar onze keuze en naar ons goeddunken alle onderdelen, 
die binnen zes maanden na inbedrijfstelling aantoonbaar als gevolg van een vóór 
risico-overdracht liggende omstandigheid - in het bijzonder als gevolg van een 
gebrekkige constructie - onbruikbaar of in hun bruikbaarheid in aanzienlijke mate 
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beperkt blijken te zijn. Worden dergelijke gebreken vastgesteld, dan moeten wij 
binnen 48 uur na constatering daarvan schriftelijk in kennis worden gesteld. Wordt 
de verzending, de montage of de inbedrijfstelling buiten onze schuld vertraagd, dan 
vervalt onze aansprakelijkheid uiterlijk negen maanden na risico-overdracht.                                                            

Overigens is voor van derden afkomstige goederen onze aansprakelijkheid beperkt 
tot de overdracht van aanspraken die wij op de leverancier van de betreffende 
producten kunnen doen gelden. 

2. Het recht van de opdrachtgever, aanspraken op grond van gebreken te doen gelden, 
vervalt in ieder geval na twaalf maanden vanaf het tijdstip van de tijdige reclamatie, 
uiterlijk echter na afloop van de garantietermijn. 

3. Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor schade, die door de navolgende 
oorzaken ontstaan is: Onoordeelkundig of ondeskundig gebruik, ons onbekende 
schadelijke milieuomstandigheden, natuurlijke slijtage, foutieve montage 
respectievelijk inbedrijfstelling door de opdrachtgever of door derden, ongeschikte 
productiemiddelen, verkeerde of onzorgvuldige behandeling, gebrekkig werk, 
ongeschikte bouwgrond, chemische, elektrochemische of elektrische invloeden, voor 
zover ons deze niet te verwijten zijn. 

4. De opdrachtgever moet ons de benodigde tijd en gelegenheid geven om de door 
ons in redelijkheid noodzakelijk geachte reparaties en vervangende leveringen te 
kunnen uitvoeren. Zo niet, dan zijn wij van al onze garantieplichten ontslagen. Alleen 
in dringende gevallen in verband met gevaar of bedrijfsveiligheid en ter afwending 
van onevenredig grote schade, waarbij wij onmiddellijk op de hoogte gesteld moeten 
worden, heeft de opdrachtgever het recht, het gebrek zelf of door derden te laten 
herstellen en van ons vergoeding van de noodzakelijke kosten te vereisen. 

5. Wanneer wij de aanspraken aanvaarden, dan nemen wij de directe kosten voor 
herstel of vervanging van de betreffende onderdelen, inclusief de verzendkosten op 
ons. Overige kosten, zoals reis- en verblijfkosten en demontage- en montagekosten 
komen voor rekening van de opdrachtgever. De aansprakelijkheid van ons is in alle 
gevallen beperkt tot maximaal de aanschafprijs van het betreffende artikel. Indien de 
defecten mede zijn veroorzaakt door schuld van de opdrachtgever, in het bijzonder 
door het niet nakomen van zijn verplichting tot voorkoming respectievelijk beperking 
van schade, dan zijn wij gerechtigd na herstel van de schade een deel van de 
kosten te verhalen op de opdrachtgever, rekening houdend met zijn aandeel in het 
veroorzaken van de schade. 

6. De garantietermijn voor het vervangen onderdeel en de reparatie bedraagt drie 
maanden  maar duurt minstens tot na afloop van de oorspronkelijke garantietermijn 
voor het geleverde. De garantietermijn voor het geleverde wordt met de duur van de 
door de reparatiewerkzaamheden veroorzaakte bedrijfsonderbreking verlengd. 

7. Wij zijn niet aansprakelijk voor geringe schade, dan wel schade die is ontstaan door 
schuld van de opdrachtgever of door overmacht. 

8. Voor de gevolgen van eventueel door de opdrachtgever of door derden ondeskundig 
en/of zonder onze voorafgaande toestemming plaatsgevonden ingrepen of 
reparatiewerkzaamheden zijn wij niet aansprakelijk. 

9. Alle aanspraken van de opdrachtgever, bijvoorbeeld op vrijwaring, ontbinding, 
vermindering of eisen tot schadeloosstelling van welke aard dan ook, in het 
bijzonder aanspraken op vergoeding van een niet direct aan het gebrekkige werk te 
wijten schade of op vergoeding van winstderving zijn in alle gevallen, 
overeenkomstig het volgende artikel uitgesloten. 

 

K) Uitsluiting en beperking van de aansprakelijkheid 

Alle aanspraken uit schuld bij contractuele onderhandelingen, positieve contractbreuk en 
onrechtmatige daad, voor zover ons slechts een eenvoudige nalatigheid treft zijn 
uitgesloten. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet bij opzet of grove nalatigheid. 
Bij opzet of grove nalatigheid van ondergeschikt personeel zijn wij echter alleen 
aansprakelijk als hiervoor een belangrijke uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting 
niet wordt nagekomen. Verder is deze uitsluiting van aansprakelijkheid niet van toepassing 
in gevallen, waarin aanspraken worden gemaakt overeenkomstig de Wet 
Productaansprakelijkheid voor personele of materiële schade door particulier gebruikte 
producten. Vergoedingen van pure vermogensschade, zoals bijvoorbeeld door 
productiestilstand, productievermindering of winstderving, blijft in het algemeen beperkt tot 
redelijke hoogte, gelet op de verhouding tussen de hoogte van de leverprijs en de omvang 
van de schade. Onze aansprakelijkheid uit deze overeenkomst is tot de omvang van onze 
verzekering voor aansprakelijkheid beperkt. 

 

L) Recht op ontbinding door de leverancier 

De overeenkomst wordt in redelijkheid gewijzigd in geval van onvoorziene 
omstandigheden als bedoeld in artikel G van deze leveringsvoorwaarden, voor zover deze 
de economische betekenis of de inhoud van de levering aanzienlijk beïnvloeden of zeer 
negatief op ons bedrijf inwerken en in het geval van een achteraf blijkende overmacht 
respectievelijk een onmacht tot uitvoering. Voor zover zoiets voor ons economisch niet 
verantwoord is, staat het ons vrij de overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden. Aanspraken 
op schadevergoeding van de opdrachtgever krachtens een dergelijke ontbinding zijn van 
generlei waarde. Mochten wij van ons recht op ontbinding gebruik maken, dan zullen wij de 
opdrachtgever hiervan onmiddellijk van de draagwijdte van het voorval in kennis stellen, 
ook dan, indien met de opdrachtgever aanvankelijk een verlenging van de levertijd 
overeengekomen was. Bij het niet nakomen van de contractuele verplichtingen door de 
opdrachtgever zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder dat gerechtelijk tussenkomst 
vereist zal zijn, geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

 

M) Software 

Indien softwareproducten in de levering begrepen zijn, geldt ter aanvulling: 

1. Wij verlenen de opdrachtgever een niet-exclusief, herroepelijk en niet overdraagbaar 
recht tot gebruik van softwareproducten zoals deze in onze orderbevestiging 
vermeld zijn. 

2. Worden de softwareproducten door ons geïnstalleerd, dan delen wij de 
opdrachtgever schriftelijk mede, wanneer deze gebruiksklaar zijn. Indien niet anders 
overeengekomen is, worden de softwareproducten twee weken na onze 
berichtgeving als te zijn afgenomen geacht, tenzij de opdrachtgever belangrijke 
gebreken aantoont. Worden onze softwareproducten door de opdrachtgever 

verzorgd, dan geschiedt de afname door ons in ons bedrijf, waarover de 
opdrachtgever een afnameprotocol ontvangt. 

3. Als functies, om buiten onze schuld liggende redenen, niet in gebruik genomen 
worden, dan worden deze tegen berekening van de werkelijke kosten op een ander 
tijdstip ingebruikgenomen. 

4. Is voor de softwareproducten een vaste prijs en/of is voor de aflevering een vaste 
termijn overeengekomen, dan het geldt het volgende. In zoverre doelmatig lijkende 
veranderingen en/of wensen van de opdrachtgever na het verlenen van de opdracht 
de kostprijs bij ons verhogen en/of het aanhouden van de levertijd in gevaar 
brengen, dan kunnen wij een redelijke verhoging van de vergoeding en/of verlenging 
van de levertijd verlangen indien wij dit niet binnen drie maanden na het ontstaan 
van de noodzaak tot wijziging en/of ontvangst van de wensen van de opdrachtgever 
schriftelijk kenbaar maken. Geven wij bij de mededeling reeds een nieuwe 
vergoeding resp. nieuwe levertijd op, dan wordt deze geacht aanvaard te zijn indien 
de opdrachtgever hiertegen niet binnen een redelijke termijn bezwaar maakt. Het 
voorstaande geldt overeenkomstig, indien enige oorzaak in het 
verantwoordelijkheidsbereik van de opdrachtgever de kostprijs bij ons verhoogt of 
het aanhouden van de levertijd in gevaar brengt. Voor garantie geldt onder uitsluiting 
van punt K-6 het volgende: 

5. Op het moment van afname vangt de garantieperiode aan en eindigt zes maanden 
daarna. Ontstaan door onze schuld fouten bij normaal gebruik, dan zullen wij deze 
herstellen. Desgewenst, zullen wij ook de programmadocumentatie corrigeren, voor 
zover deze tot de leveringsomvang behoort. De opdrachtgever moet ons een 
redelijke termijn voor herstel in ons eigen bedrijf toestaan van eventuele fouten. Het 
herstel van fouten buiten ons bedrijf kan de opdrachtgever slechts verlangen, indien 
dit op de plaats van gebruik technisch noodzakelijk en economisch te verantwoorden 
is. De hierdoor ontstane meerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Hij 
dient ons beweerdelijke fouten aan de hand van een ongewijzigde softwareversie 
aan te tonen. Onze aansprakelijkheid voor verlies van gegevens is tot de 
reconstructiekosten bij voorgeschreven beveiliging beperkt. Wij kunnen een 
vergoeding verlangen: 

▪ Wanneer fouten hersteld moeten worden, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn; 

▪ Indien wij op grond van een foutmelding tot actie gekomen zijn, zonder dat de 
opdrachtgever de aanwezigheid van een fout kan aantonen; 

▪ Wanneer het herstel van de fout door wijziging in de software door de 
opdrachtgever bemoeilijkt wordt. 

Verder is eveneens J 7-9 van toepassing 

6. Wij behouden het auteursrecht voor ten aanzien van de door ons geleverde 
softwareproducten en gegevens alsmede ten aanzien van de wijzigingen, die wij 
hierin aangebracht hebben. Het is de opdrachtgever verboden de softwareproducten 
en gegevens in strijd met deze overeenkomst te gebruiken, te kopiëren en derden 
ter hand te stellen. Wanneer de opdrachtgever onze softwareproducten wijzigt, dan 
heeft hij hiertoe onze schriftelijke toestemming nodig. Voor zover onze garantie nog 
loopt, vervalt deze vanaf het moment van wijziging. Is het de opdrachtgever 
verleende gebruiksrecht van onze softwareproducten vervallen, dan kan hij een 
volledige documentatie voor controle- en archiefdoeleinden en een kopie van de 
software (zoals bijvoorbeeld een diskette) behouden, alle andere afschriften en 
documentatie met inbegrip van eventuele kopieën moet de opdrachtgever 
vernietigen. Alle kennis en bedrijfsgeheimen, die als zodanig aangeduid zijn, moeten 
door beide partijen vertrouwelijk behandeld worden. Niet hieronder vallen niet 
beschermde ontwerpen, begrippen, ervaringen en technieken, die op grond van de 
uitvoering van de overeenkomst ontstaan en uitsluitend op de dataverwerking 
betrekking hebben. 

 

N) Overige bepalingen 

1. Indien geheimhoudings- of andere belangrijke belangen van de opdrachtgever niet 
aantoonbaar in de weg staan, mogen wij na voorafgaand bericht de door ons 
geleverde installatie in het bedrijf bezichtigen, van de bedrijfsresultaten kennis 
nemen en de installatie aan onze belangstellenden tonen. 

2. De bij de aanbieding behorende gegevens, zoals tekeningen, afbeeldingen, maten 
en gewichten zijn slechts bij benadering, voor zover deze niet uitdrukkelijk als 
bindend aangeduid zijn. Wij behouden ons het eigendoms- en auteursrecht voor bij 
kostenbegrotingen, projectvoorstellen, documentatie en andere gegevens; deze 
mogen  niet toegankelijk gemaakt worden aan derden. 

3. Voor de uitleg gelden (als hulpmiddel) de regels van INCOTERMS in de bij het 
afsluiten van de overeenkomst geldende versie. 

4. Alle belastingen, rechten en heffingen in verband met de levering buiten Nederland 
zijn voor rekening van de opdrachtgever. Mochten wij direct door de autoriteiten van 
het land van de opdrachtgever ter uitvoering van deze levering met belastingen, 
rechten of andere heffingen belast worden, dan moet de opdrachtgever ons hiervoor 
schadeloos stellen. 

5. Mocht dwingend recht de toepassing van afzonderlijke bepalingen uitsluiten, dan 
blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverminderd van kracht. 

 

O) Toepasselijk recht en geschillen 

1. Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen 
de contractanten, met uitzondering van het in verdragen van de Verenigde Naties 
bepaalde met betrekking tot de internationale handel. 

Alle geschillen tussen partijen voor zover behorend tot de competentie van de 
Arrondissementsrechtbank zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te 
Rotterdam. Een geschil is aanwezig zodra een der partijen dat stelt.  
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