ALGEMENE VO ORWAARDEN E.N. Advies v.o.f.
Artikel 1.
Algemeen
1. Deze vo orwa arde n zijn van to epassin g o p ie der e a anbie ding, off erte en ove ree nkoms t t ussen E.N. Advies , hie rna te no eme n: “Geb ruike r”,
en ee n Wede rpa rtij waa rop Geb ruiker deze voo rwaar den v an t oepas sing h eeft v erkla ard, voo r zove r van dez e voo rwaa rden niet door pa rtijen
uitdrukk elijk en sc hriftelijk is afgew eken.
2. De ond erh avige voorw aar den zijn ev enee ns va n to epassi ng o p ov ere enko msten me t Ge bruik er, v oor de uitvo ering waa rvan doo r G ebruik e r
derde n die nen t e wo rden bet rokke n.
3. Deze alge men e voo rwaa rde n zijn ev enee ns ge schr even v oor de m edew erke rs van Geb ruike r en zij n dir ectie.
4. De toep asselijkhei d van event uele i nkoop - of and ere v oorw aar den v an d e Wede rpa rtij wor dt uit drukk elijk van de h and geweze n.
5. Indien één of me erd ere bep alinge n in dez e al gem ene voorw aar den op enig mo men t g eheel of ged eeltelijk nietig zijn of ve rnieti gd mocht en
worden , da n blijft h et ov erige ns in deze alge mene voo rwaar den bep aalde v olledig van t oep assing. Geb ruiker en de Wed erp artij zull en alsd an
in ove rleg t red en t enein de nieuwe be paling en t er v erva nging van de nietig e of ver nietig de b epalin gen ove reen te kom en, w aarbij zove el als
mogelijk h et d oel en de s trekkin g van de oors pron kelijke b epalin gen in acht w ordt gen ome n.
6. Indien ondui delijkheid best aat omtr ent de uitl eg va n éé n of mee rde re b epalin gen v an d eze al gem ene v oorw aard en, dan dient de uitl eg pl aats
te vinde n ‘na ar d e ge est’ van deze bep alinge n.
7. Indien zich tu ssen pa rtijen e en situa tie voo rdoe t die niet in d eze alge men e voorw aar den g ereg eld is, dan dient de ze situati e te word en
beoor deel d naa r d e ge est van dez e alge men e voo rwaa rde n.
8. Indien Gebr uiker niet st eeds strikte nalevi ng va n dez e vo orwaa rde n verl angt , bet ekent dit ni et da t de bep alinge n da arvan niet v an t oepa ssing
zijn, of dat G ebr uiker in enige rlei ma te he t rech t zou ve rliezen om in a nde re gev allen d e stipte nalevin g van d e bep alinge n van d eze
voorwaa rde n te v erla ngen .
Artikel 2
Offerte s en aanbiedingen
1 Alle offertes e n aan biedin gen va n Geb ruike r zijn vrijblijven d, tenzij in d e offe rte ee n ter mijn voo r aanv aar ding is ges teld. Een o ffert e o f
aanbie ding v ervalt i ndien het pro duct wa aro p de offe rte o f de aan biedin g bet rekkin g he eft in de tu ssentijd niet mee r besc hikbaa r is.
2 Gebruik er kan niet aan zijn offe rtes of aan biedin gen word en geh oude n in dien de Wede rpa rtij r edelijke rwijs ka n b egrijp en dat de offe rtes o f
aanbie dinge n, da n wel e en o nde rdeel daa rvan, een ken nelijke ve rgissing of ve rsch rijving b evat.
3 De in e en o ffert e of aa nbiedi ng ve rm elde prijzen zijn incl usief BTW en and ere heffi ngen van ove rheidsw ege alsme de event uele i n he t kad e r
van de over eenk omst t e m aken k osten , da aron der beg rep en r eis- e n ve rblijf-, v erze nd- en a dminist ratiek osten , tenzij and ers a ang egeve n.
4 Indien d e aanva ardi ng (al d an niet op onde rgesc hikte pu nten ) afwijkt van h et in de off erte of de aa nbiedi ng opg eno men a anbo d dan is
Gebruik er daar aan niet geb onde n. De ove ree nkomst ko mt da n ni et ov eree nko mstig d eze afwijkend e a anvaa rdin g tot stan d, t enzij G ebruik e r
ander s aa ngeef t.
5 Een sam enges telde prijso pgave ver plicht G ebr uiker niet t ot h et ve rricht en va n ee n g edeelt e van de opd racht teg en e en ov ere enko mstig dee l
van de opg egeve n p rijs. Aanbie dinge n of offe rtes gelde n niet auto matisc h voo r to ekomsti ge o rde rs.
Artikel 3
Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1. De over eenk omst t ussen Geb ruike r en de We der partij w ordt aan geg aan v oor onb epaal de tijd, tenzij uit de aa rd va n de ove reenk omst and ers
voortvlo eit of i ndien par tijen uit drukk elijk en sc hrift elijk and ers ov ere enko men.
2. Is voor de v oltooiin g van bep aalde werkz aamh ede n of v oor de lev erin g van bep aalde zake n ee n ter mijn o vere eng ekom en of opg egev en, d an
is dit ni mme r een fatal e te rmijn. Bij ove rsch rijding van een te rmijn dien t de Wed erp artij Gebr uiker de rhalve sch riftelijk i n g ebrek e t e st ellen .
Gebruik er di ent d aar bij een re delijke te rmijn te wo rden geb ode n om alsno g uitvo erin g te geven aan de overe enko mst.
3. Gebruik er h eeft het recht bep aalde werkz aamh ede n te la ten v erric hten doo r de rde n.
4. Gebruik er is gere chtigd de overe enko mst in versc hillende fase n uit t e voe ren en h et ald us uit gevoe rde ged eelte afzon derlijk t e fact ure ren.
5. Indien d e ove reenk omst in f asen w ordt ui tgevo erd k an Ge bruike r de uit voeri ng van die on der delen di e tot e en volg ende f ase b ehor en
opscho rten totd at de Wede rpa rtij de result aten van de da ara an vo ora fgaa nde f ase sc hriftelijk heeft goe dgek eur d.
6. Indien Geb ruiker ge gevens be hoeft van de W ede rpar tij voo r de uitvo erin g van de over eenk omst, van gt d e uitvo erin gster mijn ni et e erd er a an
dan n adat de We derp artij d eze juis t en v olledig aan Gebr uiker ter beschikki ng h eeft gesteld .
7. Indien tijdens de ui tvoe ring v an d e ove ree nkoms t blijkt d at h et vo or e en b eho orlijke uitvoe ring daarv an noodz akelijk is o m d eze t e wijzigen o f
aan te vullen, da n zullen par tijen tijdig en in onde rling ove rleg tot aa npassi ng van de ove reen komst ov erga an. Indi en de aa rd, omv ang o f
inhoud van de ov ere enko mst, al dan niet op ve rzoek of aanwijzing van de We derp artij, v an d e be voeg de ins tanties et c eter a, wo rdt g ewijzigd
en de over eenk omst d aard oor in kwalita tief en / of kwan titatief o pzicht wor dt gewijzigd, d an kan dit co nseq uenties h ebb en voo r hetge en
oorsp ronk elijk overee ngek ome n werd. Daa rdo or kan he t oorsp ronk elijk overe engek ome n bed rag wor den ver hoo gd of verla agd. G ebruik e r
zal daa rvan zove el als mo gelijk vo ora f p rijsopg aaf doen . Do or een wijzi ging v an de over eenko mst k an de oors pro nkelijk o pgeg even te rmijn
van uitvoe ring wor den g ewijzigd. De Wede rpa rtij aanv aar dt de mo gelijkheid v an wijziging van d e over eenk omst, d aaro nde r beg repe n de
wijziging in p rijs en t er mijn van uitvoe ring.
8. Indien de ove ree nkoms t wordt gewijzig d, daar ond er beg repe n een aan vulling, da n is Gebruike r gerec htigd o m daar aan ee rst uitvoe ring te
geven nada t da arvo or akk oor d is ge geve n do or d e bin nen G ebr uiker bevo egde per soon en de Wed erp artij akk oor d is ge gaa n me t de v oor de
uitvoerin g o pge geven p rijs en an der e vo orwa arde n, daa rond er beg repe n h et alsdan te be palen tijdstip waa rop daa raa n uitv oeri ng gegev en
zal word en. H et nie t of niet onmi ddellijk uit voer en v an d e g ewijzigde over eenk omst l evert eve nmin wanp resta tie va n Ge bruik er o p e n is vo o r
de Wede rpa rtij ge en g ron d om de overe enko mst o p te z egg en.
9. Zonder d aar mee in ge brek e te kom en, ka n Ge bruik er e en ve rzoek tot wijzigi ng va n de ove reenk omst w eige ren, i ndien dit in kw alitatief en / o f
kwantitatie f opzic ht gev olg zo u kun nen hebb en bijv oor beeld v oor de in dat k ade r te v erric hten werkza amh ede n of t e leve ren z aken .
10. Indien de We derp artij in geb reke moc ht ko men i n de deu gdelijke nako ming v an h etge en wa arto e hij je gens Geb ruiker geh oud en is, dan is de
Wederp artij a ansp rakelijk v oor alle scha de (daa ron der beg repe n kost en) aan de zijd e van Geb ruiker daa rdo or di rect of indi rect o ntsta an.
11. Indien Geb ruiker bij het slui ten v an de overe enko mst een bep aalde prijs over eenk omt, dan is G ebruik er ond er n avolg ende oms tandi ghed en
niettemi n ge rechti gd to t ver hogin g va n de prijs, o ok wan nee r de prijs o orsp ronk elijk niet onde r vo orbe hou d is op geg even.
Indien de p rijsstijging het is gevolg van een wijzigi ng va n de over eenk omst;
- indien de prijsver hogi ng v oortvl oeit uit e en a an Geb ruiker toe kom ende bev oegd heid of een op Geb ruike r r usten de v erplich ting
ingevolg e de w et;
- In an der e gev allen, dit met dien v erst ande dat de Wede rpa rtij die niet han delt i n de uito efeni ng va n e en b ero ep of b edrijf, ge rechtig d is
de ove ree nkoms t do or een sc hrift elijke ve rklarin g te ont binde n indi en d e p rijsstijging mee r b edra agt dan 10% e n pla atsvindt binn en d rie
maan den na h et sluite n va n de over eenk omst, tenzij G ebr uiker alsdan alsno g be reid is om de o vere enko mst o p basis van he t
oorsp ronk elijk over eeng ekom ene ui t te voe ren , of indi en be dong en is da t de a fleveri ng lan ger dan d rie m aand en na de ko op za l
plaatsvind en.
Artikel 4
Opschorting, ontbin din g en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Gebruik er is be voeg d d e n ako ming van de ver plichting en op te sc hor ten of de over eenk omst te rston d e n m et direct e in gan g te on tbind en ,
indien:
- de Wede rpa rtij de verplic hting en uit de ov ere enko mst nie t, nie t volledi g of niet tijdig nako mt;
- na het sluiten va n de over eenko mst Geb ruike r ter ken nis gekom en oms tandi ghed en goe de gr ond gev en te vrez en dat de Wed erp artij de
verplichtin gen niet z al nako men ;
- de Weder partij bij het sluit en van de ov ere enko mst verz ocht is om zeke rhei d te stellen vo or de vold oenin g van zijn verplic hting en uit de
overe enko mst en deze zeke rheid uitblijft of onv oldo ende is ;
- Indien doo r d e ve rtra ging aan de zijde v an de We der partij niet l ang er v an G ebr uiker kan w ord en geve rgd dat hij de ove ree nkoms t te gen de
oorsp ronk elijk over een geko men c ondities zal n akom en, is G ebr uiker ger echtig d de over eenko mst t e on tbind en.
- indien zich oms tandi ghe den voo rdo en welke va n dien aa rd zijn dat n akomi ng van d e over eenko mst on mog elijk of ongewijzig de
instand houdi ng va n de over eenk omst in re delijkheid niet v an Ge bruik er ka n wo rden geve rgd.
2. Indien de o ntbindi ng aan d e Weder partij to erek enba ar is, is Gebruik er ge rechti gd tot ver goe ding van d e schade , daar onde r beg rep en de
kosten, daa rdoo r dir ect e n indi rect o ntsta an.
3. Indien de ove reenk omst wor dt o ntbo nden zijn de v ord ering en van Geb ruiker op de Wede rpa rtij o nmid dellijk o peisba ar. Indie n G ebruik er de
nakomin g va n de v erplich tinge n opsc hor t, be hou dt hij zijn aansp rake n uit de wet en over eenko mst.
4. Indien Ge bruike r op de g rond en als gen oem d in dit artikel tot o pscho rting of o ntbindi ng ove rgaa t, is hij uit dien hoofd e op ge nerlei wijze
gehou den tot v erg oedin g va n scha de en k osten daa rdo or op e nigerl ei wijze ontsta an of sch adelo osstelling , te rwijl de Wede rpa rtij, uit hoof de
van wan prest atie, w él tot sc hade verg oedi ng of schad eloosst elling is v erplicht .
5. Indien de ov ere enko mst tuss entijds w ordt opg ezeg d do or G ebr uiker, z al Ge bruike r in overle g m et de Wede rpa rtij zor gdr agen voo r ove rdr ach t
van nog te ve rricht en werk zaam hed en aa n de rden . Dit tenzij d e opz eggin g aan de Wed erp artij to erek enba ar is. Tenzij h et tusse ntijds
eindige n aan Geb ruike r is toe te rek enen , worde n de kost en voor o verd rach t aan de Wed erp artij in rek ening g ebr acht. Ge bruike r zal de
Wederp artij z oveel als mogelijk voo raf i nlichte n te r zak e va n d e o mvan g va n d eze k osten . De Wede rpa rtij is geho ude n d eze k osten binn en
de da arvo or d oor Gebr uiker gen oem de te rmijn te vol doen , tenzij Geb ruiker and ers a ang eeft.
6. In gev al van liquid atie, v an (aa nvra ge va n) s ursé ance van bet aling of faillisse men t, va n b eslagle gging - in dien en v oor zove r h et b eslag nie t
binnen drie m aand en is opg ehev en - te n last e va n de Wede rpa rtij, v an sc huldsa nerin g of ee n a nder e o msta ndigh eid wa ard oor de
Wederp artij niet lan ger vrij elijk over zijn ver moge n kan besc hikken, sta at het Ge bruik er vrij om de ov ere enko mst terst ond e n met dir ecte
ingang op te ze ggen d anwel de or der of ove ree nkoms t te annul eren , zonde r enige ve rplichtin g zijnerzijds tot be taling van e nige
schadev ergo edin g of sc hadel oosstellin g. De v ord ering en v an Ge bruik er o p de W ede rpar tij zijn in d at g eval o nmidd ellijk opeis baa r.
7. Indien de We der partij ee n gepla atste o rde r geh eel of ged eeltelijk an nulee rt, da n zullen de d aarv oor b esteld e of ger eed gema akte zak en ,
verme erd erd m et de eve ntuele a an- af voer - en aflev ering skoste n daa rvan en d e voor d e uitvoeri ng van de o vere enko mst ge rese rveer de
arbeids tijd, int egr aal aa n de Wede rpa rtij in r ekenin g wor den geb racht .
Artikel 5
Overmacht
1. Gebruik er is niet geh oud en t ot h et n akom en v an enige ver plichting jeg ens de We der partij i ndien hij d aar toe gehin der d wo rdt als g evolg v an
een omsta ndigh eid die niet is te wijten aan sch uld, en noch kra chten s d e wet , e en rechts han deling of in het v erke er geld ende opv atting en
voor zijn reke ning k omt.
2. Onder ov erm acht word t in deze algem ene voo rwaa rde n versta an, naas t hetge en daa romt ren t in de wet en jurispru dentie wo rdt beg rep en ,
alle van buit enko men de oorza ken, voo rzien of niet-v oorzi en, w aar op G ebr uiker gee n invl oed kan uitoe fene n, doch waar doo r G ebruik er nie t
in staat is zijn ve rplichtin gen n a te ko men. G ebr uiker h eeft o ok het recht zic h op ov erm acht t e ber oepe n indie n de o mstan dighei d die
(verd ere ) nak omin g van de ov ere enko mst ve rhind ert, intr eedt nada t Ge bruike r zijn v erbin tenis h ad moet en n akom en.
3. Gebruik er kan ge dure nde de pe riod e dat de over mach t voort duur t de verplichti nge n uit de overe enko mst opsch orte n. Indien d eze perio de
langer du urt dan twee m aand en, dan is ie der der pa rtijen ge rechti gd de overe enko mst te o ntbin den, zon der ver plichting tot ver goe ding v an
schade aan de a nde re p artij.
4. Indien Ge bruike r ten tijde van h et intre den van ov erm acht zijn ver plichting en uit de ove reenk omst in middels ge deelt elijk is nagekom en o f
deze zal kun nen nako men, en aan het nag ekom en r espec tievelijk n a te kom en g edeel te zelfs tandi ge wa ard e to ekomt , is G ebruik e r
gerec htigd om het re eds n agek ome n r especti evelijk n a te kom en ged eelte sepa raat te factu rer en. D e We derp artij is ge houd en deze factu u r
te voldo en als w are er s prak e van een afzon derlijke ove reenk omst.
Artikel 6
Betaling en incassokosten
1. Betaling dient ste eds te gesc hiede n binne n 14 dag en na fact uur datu m, op ee n door Ge bruik er aan t e geven wijze in de valut a waarin is
gefactu ree rd, t enzij sch riftelijk a nde rs do or G ebr uiker aang egev en. G ebr uiker is ger echtig d om peri odiek t e fact ure ren.
2. Indien de We derp artij in ge breke blijft in de tij dige betalin g van een fact uur, dan is de W ede rpar tij van rech tswege in ve rzuim. De We derp a rtij
is alsdan een r ente ve rschul digd. In h et geval va n consu ment enko op is de ren te gelijk aan d e wettelijke r ente . In ande re gev allen is de
Wederp artij een re nte v ersch uldigd van 1% p er ma and, tenzij de wettelijke r ente hog er is, in welk geval de w ettelijke re nte versc huldig d is .
De ren te ov er het opeisb are bed rag zal wo rden be reke nd va naf het mom ent dat de We derp artij in verz uim is tot het mom ent v an v oldoe ning
van het volledig versc huldig de b edr ag.
3. Gebruik er h eeft het recht de doo r Wede rpa rtij ge dan e bet alinge n te l aten s trekk en in de e erst e plaa ts in minde ring v an d e kost en, v ervolg ens
in minde ring van de op eng evallen ren te e n tensl otte in min derin g van de h oofd som en d e lop ende ren te.
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Gebruik er k an, z onde r d aar doo r in v erzui m te kom en, een aanb od t ot b etalin g weige ren , indie n d e Wed erp artij e en a nde re v olgor de v oor de
toerek ening van de b etaling aa nwijst. Ge bruike r ka n volledi ge a flossing van de h oofds om wei ger en, in dien daar bij niet even eens de
openg evallen en lo pen de r ente en inc assokos ten w orde n vold aan.
Bezwaren tege n de hoo gte va n ee n fact uur scho rten de b etaling sver plichting niet o p.
Indien d e Wede rpa rtij in ge brek e of in v erzui m is in de (tijdige ) nako ming v an zijn ve rplichti ngen , dan k ome n alle r edelijke k osten t e r
verkrijgin g van voldo ening b uiten r echte vo or rek ening va n de Wede rpa rtij. De buite nge recht elijke kosten wo rden b erek end o p basis van
hetge en o p d at m ome nt in de Nede rland se inc assop raktijk geb ruikelijk is, mo ment eel d e b erek enings meth ode volge ns Ra ppo rt Voo rwerk II.
Indien Geb ruiker echt er h oge re k osten ter i ncasso hee ft ge maa kt die red elijkerwijs noodz akelijk wa ren, kom en d e werk elijk ge maakt e kost en
voor v erg oedin g in aan merkin g. De even tuele ge maakt e ge rech telijke en ex ecutiek osten zullen eve neens op de W eder par tij word en
verha ald. De W eder par tij is ove r de v ersch uldigd e incass okost en ev enee ns r ente v ersch uldigd .

Artikel 7
Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Geb ruike r in het kade r va n d e ove ree nkoms t gel ever de z aken blijven eigen dom van Geb ruike r to tdat de W eder par tij alle
verplichtin gen uit de met Geb ruike r gesl oten over eenk omst( en) deu gdelijk is nagek ome n.
2. Door Gebr uiker gel ever de z aken, die ing evolge lid 1. ond er het eige ndo msvoo rbe houd valle n, moge n niet w orde n door verko cht en mog en
nimme r als b etaal middel w ord en ge bruik t. De We derp artij is ni et bev oeg d om de o nde r het eigen dom svoor beh oud v allend e zake n te
verpa nden of o p eni ge a nder e wijze t e bezw aren .
3. De Wede rpa rtij di ent stee ds al het gee n te d oen dat re delijkerwijs van he m v erwac ht mag word en om de eige ndo msrec hten va n G ebruik e r
veilig te st ellen.
4. Indien de rden b eslag legg en op de on der eig endo msvo orbe hou d geleve rde zake n danwel rec hten d aaro p willen vestigen of do en geld en ,
dan is d e Wede rpa rtij ve rplicht om G ebr uiker daar van onmid dellijk op de h oogt e te s tellen.
5. De Wederp artij ve rplicht zich o m de on der ei gend omsv oorb eho ud gelev erd e zaken t e verzek ere n en ve rzeke rd te ho ude n tege n bra nd ,
ontploffi ngs- en w aters chad e als mede teg en di efstal en de p olis van dez e ver zeke ring op e erste verz oek aan Geb ruiker ter inza ge te gev en .
Bij een eve ntuele uitke ring v an d e ver zeke ring is G ebr uiker ger echtig d tot deze pen ninge n. Voo rzove el als n odig v erbin dt de Wede rpa rtij zich
er je gens Geb ruike r bij voor baat to e o m zijn me dewer king te v erlen en aan al hetg een dat in d at k ade r n odig of we nselijk mocht ( blijken) te
zijn.
6. Voor he t gev al Ge bruik er zijn in dit artik el aa nged uide eige ndom srec hten wil uitoe fene n, g eeft de We der partij bij voo rba at o nvoo rwaar delijke
en niet he rro epelijke toest emmi ng a an G ebr uiker en door Geb ruike r a an te wijzen der den om al die plaats en t e be tre den w aar de
eigend omm en va n Ge bruik er zich bevin den en die zaken ter ug t e ne men.
Artikel 8
Garanties, onderzoek en reclames
1. De do or Geb ruiker te leve ren zake n v oldoe n a an de geb ruikelijke eise n e n n orm en die daa raa n o p h et mom ent van leve ring re delijkerwijs
gesteld kunn en wo rde n en waar voor zij bij n orm aal g ebr uik in N ederl and zij n bes tem d. De i n dit artikel gen oem de g ara ntie is v an t oepa ssing
op zaken die b estem d zijn voor h et geb ruik binn en Nede rland . Bij gebruik buite n Nede rland di ent de Wed erp artij zelf te verifi ëre n of he t
gebruik da arva n g eschikt is voo r h et g ebr uik ald aar en of deze vold oen aan de voo rwaar den die daa raa n g esteld word en. Geb ruike r kan in
dat gev al an der e ga ranti e- e n ove rige v oorw aard en st ellen t er zak e van de t e leve ren zaken of uit te vo ere n werk zaam hed en.
2. De in lid 1 van dit artikel genoe mde ga ran tie geldt voo r een pe riod e van 10 jaar n a leverin g, tenzij uit de aar d van het gel ever de and ers
voortvlo eit o f p artijen an ders zijn over een geko men. Indi en de door Ge bruik er v erst rekte ga ranti e e en z aak betr eft die doo r e en derd e we rd
gepro duce erd, da n is d e ga ranti e be perk t tot die, die door de pro duce nt va n de zaak erv oor word t ver strek t, te nzij an ders word t ve rmeld . Na
verloop v an de g ara ntiete rmijn zulle n alle kost en voo r hers tel of ve rvangi ng, inclusi ef ad ministra tie-, ve rzen d- en v oor rijdkost en, aa n de
Wederp artij in reke ning geb racht w ord en.
3. Ieder e vorm va n gara ntie kom t te vervalle n indien ee n geb rek is ontsta an als gevolg va n of voort vloeit uit on oord eelku ndig of on eigenlijk
gebruik daarv an of g ebr uik na de h oudb aar heidsd atu m, onjuist e opslag of ond erh oud da ara an do or de Wed erp artij en / of door derd en
wannee r, zond er schrif telijke toest em ming van Ge bruike r, de Wede rpa rtij of der den aa n de zaak wijziginge n hebb en aan geb racht d anwe l
hebbe n get racht a an te b reng en, d aara an an der e zaken we rde n bevesti gd die d aara an niet bevesti gd dien en te wo rden o f indien d eze
werden ve r- of bewe rkt op ee n ande re dan de vo orge schr even wijze. De Weder partij ko mt even min aans praak o p gara ntie toe indi en he t
gebre k is on tstaa n do or o f het gevol g is va n oms tandi ghed en wa ar G ebr uiker gee n invloe d op kan uitoef ene n, da aro nde r be grep en
weerso mstan dighe den (zoals bijvoo rbeel d doc h niet uitsluite nd, extre me rege nval of tem per atur en) et ce tera .
4. De Wederpa rtij is gehou den het gel ever de te (do en) on derz oeke n, onmid dellijk op het mo ment da t de zaken he m ter besc hikking word en
gesteld res pectiev elijk de de sbet reffe nde werkz aam hed en zijn uit gevoe rd. Daa rbij b eho ort de Wede rpa rtij te on derz oeke n of kwaliteit en /o f
kwantiteit va n he t gelev erd e ove ree nstem t met hetg een is over een geko men e n vold oet a an d e eisen die p artijen dien aang aan de zijn
overe engek ome n. Even tuele geb reke n die nen binne n twee ma ande n n a ont dekkin g schri ftelijk a an Ge bruik er t e wor den gem eld. De mel ding
dient e en zo ged etaillee rd mogelijke omsc hrijving van het g ebr ek te bevat ten, zodat Geb ruike r in st aat is adeq uaat te r eag ere n. De
Wederp artij di ent G ebr uiker in de geleg enhei d te s tellen een kl acht t e (d oen ) on derz oeken .
5. Indien de We derp artij tij dig r eclam eert, scho rt dit zijn be talingsv erplich ting niet o p. De W eder par tij blijft in dat geval ook g eho uden tot afna me
en bet aling v an d e ove rigens best elde z aken, tenzij d aar aan geen zelfsta ndige waa rde t oeko mt.
6. Indien va n een g ebr ek later meldin g wordt gem aakt, d an kom t de Wede rpa rtij gee n rech t mee r toe o p hers tel, verv angi ng o f
schadelo osstellin g, ten zij uit d e aa rd va n de zaak of de ove rige o msta ndigh eden van het g eval e en la nger e te rmijn v oort vloeit.
7. Indien vaststa at dat een z aak geb rekkig is en dien aan gaan de tij dig is ger eclame erd , da n zal Geb ruike r de ge brekki ge za ak bi nnen re delijke
termijn n a reto uro ntvan gst daa rvan d anwel, indie n ret ourn erin g redelijk erwijze niet m ogelijk is, schrif telijke kennis geving t er zake va n he t
gebre k doo r de We der partij, t er ke uze va n Geb ruike r, ver vang en of z org drag en vo or h erstel daar van d anwel ve rvan gend e ver goe ding
daarv oor aan d e Wede rpa rtij vold oen. I n gev al van v erva nging is de We derp artij g ehou den om d e ver vang en za ak aa n Geb ruike r te
retou rne ren en d e eige ndo m da arov er a an G ebr uiker t e ve rschaf fen, tenzij G ebruik er ande rs aa nge eft.
8. Indien k omt vast te st aan dat een kl acht ong egro nd is, dan kom en de kos ten daa rdo or o ntsta an, daar ond er b egr epe n de ond erzo ekskost en ,
aan d e zijde v an Ge bruik er d aar doo r gev allen, in teg raal vo or rekeni ng va n de Wede rpa rtij.
Artikel 9
Aansprakelijkheid
1. Indien Gebr uiker aans prak elijk moc ht zijn, dan is deze aans prak elijkheid b epe rkt to t het gee n in d eze b epalin g is ge reg eld.
2. Gebruik er is niet aans prak elijk voo r sch ade, van w elke a ard ook, ontst aan doo rda t Ge bruike r is uitgeg aan van doo r of na mens de
Wederp artij ve rstr ekte onjuiste en / of o nvolledi ge g egeve ns.
3. Gebruik er is uitsluiten d aa nspr akelijk vo or di recte schad e.
4. Onder direc te sch ade w ordt uitsluite nd ve rsta an:
de re delijke k osten ter vaststelli ng va n de oor zaak en d e o mvang van de sc hade , voo r zov er d e vas tstelling bet rekking hee ft op scha de in de
zin van d eze vo orwa ard en;
de eve ntuel e r edelijke koste n ge maa kt o m d e ge brekki ge p rest atie v an G ebr uiker aan de over eenk omst te la ten bea ntwoo rden , vo or z ovee l
deze a an Ge bruik er t oege reke nd ku nne n wor den;
redelijke kost en, gem aakt ter vo orko ming of bep erkin g va n sch ade, vo or z over de Wed erp artij aant oont dat d eze k osten he bbe n g eleid to t
beper king va n dir ecte sc had e als b edoel d in d eze al gem ene v oorw aard en.
5. Gebruik er is ni mme r aa nspr akelijk voo r indi recte schad e, da aro nde r be grep en g evolgsc hade , ged erf de winst, gemist e bes pari ngen en
schade d oor bed rijfs- of ande rsoo rtige s tagn atie. I n het geval va n cons ume ntenk oop st rekt d eze b epe rking nie t ver der d an di e, die is
toegest aan i ngev olge a rtikel 7 :24 lid 2 BW.
6. Indien Gebr uiker aans prak elijk moc ht zijn v oor enige rlei sch ade, dan is de aans prak elijkheid v an G ebr uiker bepe rkt t ot m axima al drie maal de
factuu rwaar de va n de ord er, altha ns tot dat gede elte v an d e or der w aar op d e aan spra kelijkheid bet rekking hee ft.
7. De aans prak elijkheid v an Ge bruik er is in iede r gev al stee ds b eperk t tot het bed rag d er uitkerin g va n zijn ve rzeke raa r in vo orko men d gev al.
8. De in dit a rtikel opg eno men bep erkin gen van de aan spra kelijkheid gel den niet indie n d e sch ade te wijt en is aa n o pzet of grov e sc huld v an
Gebruik er o f zijn leidi nggev end e on derg eschikt en.
Artikel 10
Verjaringstermijn
1. In afwijking van de wettelijk e verjari ngste rmijne n, bed raa gt de verja ringst ermijn va n alle vorde ring en en verw eren je gens Ge bruike r en de
door Gebr uiker bij de uitvoe ring v an e en ov ere enko mst b etrokk en d erd en, é én ja ar.
2. Het be paald e in lid 1 is niet v an toep assing op rec htsvo rderi ngen en ve rwere n di e zijn geg ron d o p fei ten die de s telling zoud en
rechtva ardi gen dat d e afgel ever de zaak niet a an de ove ree nkoms t zou bea ntwoo rde n. Derg elijke vord ering en en ve rwere n verja ren do o r
verloop van tw ee ja ar n adat de We der partij Gebr uiker van z odani ge n on-c onfo rmiteit in ken nis he eft g esteld.
Artikel 11
Risico-overgang
1. Het risico van ve rlies, besch adiging of waa rdev ermi nderi ng gaat op de Wede rpa rtij ov er op het mo men t waa rop zake n in de m acht v an de
Wederp artij wo rde n ge brac ht.
Artikel 12
Vrijwaring
1. De Wede rpa rtij v rijwaart Ge bruike r v oor eve ntuele aa nspr aken van de rde n, di e in ver ban d m et de uitvoe ring van de ove reenk omst scha de
lijden en w aarv an d e oo rzaak aan and ere dan aan Gebr uiker toe reken baa r is.
2. Indien Geb ruike r uit die n h oofd e d oor de rde n m ocht wor den aan gesp roke n, d an is de Wed erp artij geh oude n G ebruik er zowel buite n als in
rechte bij te staa n en onv erwijld al het geen te doen dat van hem in d at ge val ve rwacht ma g wor den. Moc ht d e Wede rpa rtij in geb reke blijven
in het nemen va n adeq uate ma atr egele n, dan is Gebruik er, zon der ing ebr ekestellin g, gere chtigd zelf da arto e over te ga an. Alle kosten en
schade aan de zijde van Gebr uiker en d erd en d aar doo r onts taan , kom en int egr aal vo or r ekeni ng e n risico v an d e Wed erpa rtij.
Artikel 13
Intellectuel e eigendom
1. Gebruik er beh oudt zich de rech ten en bevo egdh ede n vo or die hem toe kome n o p g ron d va n d e Aut eurswe t e n a nde re in tellectu ele w et- en
regelg eving. G ebr uiker he eft he t recht de doo r de uitv oerin g van ee n ove reenk omst a an zijn zijde to egen ome n kennis o ok voor ande re
doelein den t e ge bruike n, vo orzov er hi erbij geen strikt v ert rouwelijke info rmati e van de We derp artij t er ke nnis va n de rde n wor dt g ebra cht.
Artikel 14
Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechts betr ekking en waar bij Gebruik er pa rtij is, is uitsluitend het Ne derla nds rec ht van toe passin g, ook indie n aan ee n verbin tenis
geheel of gede eltelijk in het b uitenla nd uitvo ering wo rdt g egeve n of indie n de bij de r echtsb etrekki ng bet rokke n par tij aldaa r woonpl aats
heeft. D e toe passelijkh eid va n he t Weens Koopve rd rag wo rdt uitgesl oten.
2. Partijen z ullen ee rst e en ber oep op de r echte r d oen na dat zij zich tot het uit erste he bbe n in gespa nne n e en geschil in onde rling ove rleg te
beslecht en.
Artikel 15
Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voo rwaa rden zijn ge dep onee rd bij de Ka mer v an Koo phan del t e Eindhov en.
2. Van toepassi ng is steeds de la atst ged epo nee rde versi e c.q. de ve rsie zoals die gol d ten tijde va n het totst andk ome n van de
rechtsb etr ekking met G ebr uiker.
3. De Nede rlands e tekst van de alg eme ne v oorwa ard en is st eeds bepal end v oor de uitl eg d aarv an.

