ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CP&A B.V.
Kamer van Koophandel nr. 54592526
GEVESTIGD TE EINDHOVEN en
KANTOORHOUDENDE TE BEST, DE MAAS 22e, NEDERLAND

Artikel 1 Algemeen
1.1 CP&A B.V. is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en zal hiernavolgend worden
aangeduid met: wij/ons
1.2 Onder wederpartij wordt verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie wij onze aanbiedingen
richten, alsmede degene die aan ons aanbiedingen richt en degene die aan ons een opdracht
verstrekt, c.q. degene met wie wij een overeenkomst aangaan en voorts degene tot wie wij in
enige rechtsbetrekking staan; hierna te noemen: de wederpartij.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen onverbrekelijk onderdeel
van al onze aanbiedingen (inclusief eventuele bijlagen), van alle opdrachten aan ons alsmede
van alle met ons gesloten overeenkomsten en van alle overige, waaronder in de toekomst met
ons aan te gane rechtsbetrekkingen, waarop wij deze algemene voorwaarden van toepassing
hebben verklaard.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ons, voor
de uitvoering waarvan door ons derden worden betrokken.
2.2 Verwijzing door de wederpartij naar de door hem gehanteerde voorwaarden wordt door
ons bij deze uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden ons slechts indien
hiervan door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.4 Mocht in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen als onredelijk bezwarend
worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Indien een of
meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd mochten worden omdat zij in een gerechtelijke procedure als onredelijk
bezwarend wordt aangemerkt, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden
bepaalde volledig van toepassing.

2.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet welke niet geregeld is in deze algemene
voorwaarden, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene
voorwaarden.
2.6 Indien wij niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangen, betekent
dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat wij in enigerlei mate het
recht zouden verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen in deze
algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Aanbieding
3.1 Al onze aanbiedingen en prijsopgaven (inclusief bijlagen, documentatie, afbeeldingen etc.)
worden 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.
3.2 Al onze aanbiedingen zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door ons onder
normale omstandigheden en gedurende normale werkuren
3.3 Wij kunnen niet aan onze offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een vergissing of
verschrijving bevat.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van
de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes
gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4 Totstandkoming
4.1 De overeenkomst komt tot stand, indien ons aanbod vrijblijvend is, op het moment dat ons
aanbod door de wederpartij schriftelijk wordt aanvaard, echter wij behouden ons het recht
voor ons aanbod binnen vijf dagen na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding te herroepen.
4.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst van de schriftelijke
aanvaarding van de wederpartij binnen de gestelde termijn.
4.3 Indien een aanvaarding door de wederpartij van het aanbod afwijkt, dan geldt dit als een
nieuw aanbod van de wederpartij en als een verwerping van ons aanbod, ook indien slechts
sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.
4.4 Indien de wederpartij een aanbod doet en/of een opdracht geeft, is onzerzijds uitsluitend
sprake van een aanvaarding indien wij dit aanbod en/of deze opdracht schriftelijk aanvaarden,
dan wel wanneer wij aan uitvoering van de opdracht zijn begonnen.
4.5 Personeelsleden die geen uitdrukkelijke schriftelijke procuratie hebben, zijn niet bevoegd
een overeenkomst namens ons tot stand te brengen.

Artikel 5 Prijs
5.1 De door ons opgegeven prijzen zijn netto prijzen en luiden exclusief omzetbelasting en
overige op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende
overheidslasten; zij zijn gebaseerd op op en/of (af)levering af onze vestiging, behoudens voor
zover schriftelijk anders overeengekomen.
5.2 Wijzigingen in kostenfactoren zoals bijvoorbeeld in arbeidsloon en/of in de kostprijs van de
grondstoffen en/of materialen, verhoging van en/of nieuwe belastingen en/of heffingen of
welke andere prijsbepalende factoren ook, zullen steeds door ons mogen worden
doorberekend.
5.3 Slechts indien de prijsverhoging per keer meer dan 10% bedraagt, heeft de wederpartij het
recht de overeenkomst te ontbinden bij aangetekende brief.
5.4 Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn afleveringskosten,
montage, reparatiekosten, servicekosten en kosten voor verzending, vervoer en lossing etc.
nimmer in onze prijzen begrepen.
5.5 Prijsverhogingen voortvloeiende uit op verzoek van de wederpartij verrichtte aanvullingen
en/of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij.
5.6 Kosten ontstaan doordat de wederpartij in gebreke is gebleven de uitvoering van de
overeenkomst mogelijk te maken en/of ingeval zich omstandigheden voordoen die toe te
rekenen zijn aan de wederpartij ten gevolge waarvan door ons kosten zijn ontstaan, zijn voor
rekening van de wederpartij.
5.7 Verzuim van de wederpartij maakt een einde aan ons verzuim ingeval wij in verzuim zouden
zijn. Gedurende het verzuim van de wederpartij is deze niet bevoegd maatregelen tot executie
te nemen. Kosten ontstaan doordat de wederpartij in verzuim is, worden door ons in rekening
gebracht.
5.8 Kosten van in/ en uitlading en/of opslag en/of van vervoer van door de wederpartij ter
beschikking gestelde onderdelen en/of materialen, modellen en/of gereedschappen en/of
andere zaken, kunnen afzonderlijk aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
5.9 Kosten van montage, service en/of installatie en/of gebruiksklaar en/of alsmede van
vervoer, verzending, lossing enz. kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 6 Oplevering
6.1 Opgegeven opleverings- en/of (af)leveringsdata zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale
termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering
en/of aflevering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding
van een redelijke termijn tot nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche
als redelijk geldende termijn.

6.2 De opgegeven opleverings- en/of (af)leveringsdata zijn gebaseerd op de ten tijde van het
sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de door
ons bestelde voorraden, materialen en/of onderdelen.
6.3 Overschrijding van de opleverings- en/of (af)leveringstermijn tot een maximum van 6
weken – door welke oorzaak ook – geeft de wederpartij geen recht op ontbinding van de
overeenkomst.
6.4 Voor schade ten gevolge van overschrijding van de op- en/of (af)leveringsdata zijn wij niet
aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevenden aan onze zijde.
6.5 Ingeval wij aansprakelijk zouden zijn wegens overschrijding van de op- en/of
(af)leveringstermijn, zijn wij nimmer voor meer aansprakelijk dan directe schade tot een bedrag
dat door ons verzekerd is, althans naar verkeersopvattingen verzekerd had behoren te zijn.
6.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade.
6.7 Levering geschiedt af onze vestiging op door ons vastgestelde tijdstippen, welke tijdstippen
door ons aan de wederpartij tijdig zullen worden opgegeven. De wederpartij is gehouden de
zaak op het vastgestelde afleveringstijdstip in ontvangst te nemen.
6.8 Het risico van de zaak gaat over op de wederpartij op het moment van op- en/of
(af)levering, ook als is de eigendom van de zaak nog niet overgedragen. Komt ingeval sprake is
van verzuim van de wederpartij een omstandigheid op, die behoorlijke nakoming van onze
verplichtingen door ons geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt, dan wordt dit niet aan ons
toegerekend.
6.9 Ingeval is overeengekomen dat de zaak door ons op een overeengekomen plaats wordt
geïnstalleerd en/of gemonteerd, gaat het risico van de zaak op de wederpartij over zodra de
zaak en/of onderdelen aan hem afgeleverd is/zijn, middels bezitsverschaffing aan de
wederpartij of de vervoerder, ongeacht de verplichting van ons om voor installatie en/of
montage zorg te dragen. Transportkosten zijn voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
6.10 Wij houden ons het recht voor om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
6.11 Met betrekking tot het in bewaring geven van goederen ligt het verblijfsrisico en de risico’s
van heen-, terug- en intern transport bij de bewaargever. De bewaargever dient tevens aan te
geven of het waardevolle goederen betreft dan wel dat het gevoelige goederen betreft (bijv.
voor water). Daarnaast moet de bewaargever kunnen aantonen eigenaar te zijn van de
goederen dan wel aan te tonen dat zij gemachtigd zijn deze goederen te doen opslaan/in
bewaring geven.
6.12 Tevens is bewaargever verplicht de in bewaring gegeven goederen deugdelijk te
verzekeren tegen alle mogelijk voorkomende risico’s.

Artikel 7 Klachten
7.1 De wederpartij zal de geleverde dienst binnen acht dagen na op- en/of (af)leveringsdatum
onderzoeken en binnen deze termijn schriftelijk bij ons protesteren ingeval van gebreken en/of
andere tekortkomingen. Klachten geuit na deze periode verplichten ons niet om deze in
behandeling te nemen.
7.2 Ingeval het gebrek niet bij het onderzoek binnen de termijn als genoemd in artikel 7.1 te
ontdekken is, dient de wederpartij binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of
redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk bij ons te protesteren. Klachten geuit na deze
periode verplichten ons niet om deze in behandeling te nemen.
7.3 Geringe en/of in de branche gebruikelijke of technische afwijkingen en verschil in
kwaliteitof afwerking, kunnen geen grond voor klachten opleveren.
7.4 Klachten met betrekking tot een bepaalde dienst hebben geen invloed op andere diensten
en/of onderdelen daarvan behorende tot dezelfde overeenkomst.
7.5 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor
ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan onze zijde daardoor gevallen,
integraal voor rekening van de wederpartij.

Artikel 8 Betaling
8.1 Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen, moet betaling plaatsvinden
zonder enige korting en/of aftrek en/of schuldvergelijking.
8.2 Betaling dient, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, te geschieden
binnen dertig dagen dagen na factuurdatum, welke termijn als fatale geldt.
8.3 Bij niet-betaling binnen de sub 2 bedoelde termijn is een contractuele rente verschuldigd
gelijk aan 1% per maand of een gedeelte van de maand van het ogenblik af waarop betaling
had moeten plaatsvinden.
8.4 De wederpartij is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in de dienstverlening
en/of het niet goed uitvoeren van de opdracht of om welke andere reden dan ook de nakoming
van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten, tenzij het gebrek als zodanig door
ons wordt erkend, alsdan is de wederpartij gerechtigd de betaling van maximaal 15% van de
betrokken dienstverlening op te schorten totdat het gebrek is hersteld.
8.5 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle
verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan,
ook al vermeldt de wederpartij dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
8.6 Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta en, ingeval zulks schriftelijk is
overeengekomen, in buitenlandse valuta tegen de koers van de dag die is overeengekomen.

8.7 Bij niet-betaling binnen de termijn zoals genoemd in sub 2 van dit artikel zijn wij zonder
nadere ingebrekestelling gerechtigd alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke,
voor zover zulks niet is uitgesloten in Art. 96 lid 2 sub c Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, in
rekening te brengen. Buitengerechtelijke kosten zullen ten minste 15% van het verschuldigde
bedrag, met een minimum van Euro 25,--.
8.8 Ingeval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling van de
wederpartij, zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud, voorbehouden pandrecht, retentierecht, opschorting
9.1 Door ons geleverde en/of te leveren zaken blijven ons eigendom totdat de wederpartij alle
verplichtingen met betrekking tot door ons aan de wederpartij krachtens de overeenkomst
geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van
de wederpartij verrichte of te verrichten diensten, alsmede de vorderingen wegens tekort
schieten in de nakoming van zodanige overeenkomst, door de wederpartij aan ons zijn voldaan.
Het is de wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan deze zaken te verpanden of een ander
zekerheidsrecht hierop te vestigen.
9.2 Ingeval middels betaling door de wederpartij de eigendom van de goederen overgaat naar
de wederpartij, dan gaat deze eigendom over op de wederpartij onder voorbehoud van een stil
pandrecht op deze goederen, indien nog andere vorderingen op de wederpartij openstaan.
9.3 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen
vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht ons zo snel mogelijk als redelijkerwijs
verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.
9.4 De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van ons
1. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden
tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze
verzekeringen ter inzage te geven.
2. Alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan ons op de manier die wordt
voorgeschreven in art. 3:239 BW.
3. De vordering die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het verkopen in het kader
van zijn normale bedrijfsuitoefening van onder eigendomsvoorbehoud door ons geleverde
zaken, te verpanden aan ons op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW.
4. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van ons.
5. Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die wij ter
bescherming van ons eigendomsrecht met betrekking tot de zaken willen treffen en welke de
wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

9.5 Wij zijn bevoegd onze prestatie op te schorten indien de wederpartij niet aan al haar voor
of na de prestatie te verrichten verplichtingen voldoet, behoudens afwijkende
dwingendrechtelijke regelingen.
9.6 Wij kunnen het recht van retentie uitoefenen op alle zaken waarop de uitvoering van de
overeenkomst betrekking heeft en welke wij in het kader van de overeenkomst feitelijk van de
wederpartij onder ons hebben, indien de wederpartij de kosten samenhangend met de
uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet voldoet. Dit geldt ook ten aanzien
van die kosten die wij hebben moeten maken ter zake van de zorg die wij ten aanzien van de
zaak in acht dienen te nemen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade tenzij deze het gevolg is van opzet of grove
nalatigheid danwel schuld van ons of een leidinggevende of ondergeschikte of een gevolg van
een dwingendrechtelijke productaansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van CP&A B.V.
voor directe of indirecte schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde, met uitzondering
van indirecte schade, in deze bepaling geldt niet indien en voorzover zulks voortvloeit uit een
dwingendrechtelijke rechtsbepaling. Alsdan zijn wij voor nimmer meer aansprakelijk dan de
directe schade voor zover deze door ons verzekerd is althans naar verkeersopvattingen
verzekerd had behoren te zijn.
10.2 Indien wij aansprakelijk mochten zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in
deze bepaling is geregeld.
10.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat wij zijn
uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuist en/of onvolledige gegevens.
10.4 Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
10.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten tot vaststelling van de
oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in
de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
prestatie van ons aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ons
kunnen worden toegerekend en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming en beperking van de
schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van
de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
10.6 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Onder indirecte schade wordt verstaan zuivere vermogensschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.7 Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten van door ons ingeschakelde derden, tenzij zulks
voortvloeit uit een dwingendrechtelijke bepaling.

10.8 Voor schade ten gevolge van overschrijding van de op- en/of (af)leveringsdata zijn wij niet
aansprakelijk.
10.9 Ingeval wij aansprakelijk zouden zijn wegens overschrijding van de op- en/of
(af)leveringstermijn, zijn wij nimmer voor meer aansprakelijk dan directe schade tot een bedrag
dat door ons verzekerd is, althans naar verkeersopvattingen verzekerd had behoren te zijn.
10.10 Aansprakelijkheid uit hoofde van bewaarneming wordt uitgesloten

Artikel 11 Vrijwaring
11.1 De wederpartij vrijwaart ons tegen alle aanspraken ter zake van eventueel door of in
verband met de geleverde dienst dan wel het bezit of gebruik daarvan direct of indirect bij
derden veroorzaakte schade hoe en in welke vorm dan ook, voor zover deze verder gaan dan
de aansprakelijkheid van ons jegens de wederpartij ingevolge het bepaalde in deze algemene
voorwaarden.
11.2 De wederpartij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van haar en derden veroorzaakt door
een gebrek in de geleverde dienst welke mede veroorzaakt is door een gedraging van de
wederpartij of van haar ondergeschikten waaronder begrepen het verrichten van de dienst
conform de instructies van de wederpartij.

Artikel 12 Overmacht
12.1 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade indien wij niet,
niet tijdig of niet behoorlijk aan onze verplichtingen uit de overeenkomst kunnen voldoen
wegens overmacht.
12.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: iedere omstandigheid waarmee wij ten
tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening konden houden en ten gevolge
waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij
kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, molest, oproer,
sabotage, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen en
gewijzigde overheidsmaatregelen. Voorts wordt onder overmacht verstaan de omstandigheid
dat toeleveringsbedrijven waarvan wij afhankelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst,
niet aan de contractuele verplichtingen jegens ons voldoet, tenzij zulks aan ons verwijtbaar is.
12.3 Ingeval van overmacht hebben wij het recht om de termijn van op- en/of (af)levering te
veranderen en indien op- en/of (af)levering onmogelijk of onredelijk bezwarend is geworden
om de overeenkomst te ontbinden met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst
en zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.
12.4 Ingeval de overmacht langer dan 3 maanden voortduurt heeft de wederpartij het recht de
overeenkomst met onmiddellijke ingang middels een aangetekende brief te ontbinden.

12.5 Ingeval het alsnog leveren en/of opleveren verhoging van kosten met zich meebrengt, zijn
deze voor rekening van de wederpartij.
12.6 Na ontbinding van de overeenkomst hebben wij het recht op vergoeding van de door ons
gemaakte kosten c.q. uitgevoerde werkzaamheden voor zover de wederpartij daardoor is
gebaat.

Artikel 13 Ontbinding en opschorting van de overeenkomst.
13.1 Niet nakoming door de wederpartij van een met ons gesloten overeenkomst geldt als
ontbindende voorwaarde van deze overeenkomst.
13.2 Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk –ondanks sommatie met daarin
vermeld een redelijke termijn- voldoet aan enige (betalings-)verplichting voortvloeiende uit
enige met ons gesloten overeenkomst alsmede ingeval van schorsing van betaling,
beslaglegging, aanvraag voor surseance van betaling, faillissement, onder curatelestelling of
liquidatie van de onderneming van de wederpartij, zullen wij gerechtigd zijn om zonder
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of een gedeelte
daarvan te ontbinden.
13.3 Wij zijn bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich
anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding
van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
13.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ons op de wederpartij
onmiddellijk opeisbaar. Indien wij de nakoming van de overeenkomst opschorten, behouden
wij onze aanspraken uit wet en overeenkomst.
13.5 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst zijn wij gerechtigd de nakoming van onze
verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij op verzoek en ten genoegen van ons,
zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze
bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.
13.6 Weigering van de afnemer de verlangde zekerheid te stellen, geeft ons het recht de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
13.7 De wederpartij verplicht zich om op ons eerste schriftelijke verzoek volledige inzage te
verschaffen omtrent haar kredietwaardigheid aan de hand van door een registeraccountant
opgestelde stukken, bij gebreke waarvan wij het recht hebben de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
13.8 Indien wij tot opschorting of ontbinding overgaan, zijn wij op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

13.9 Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, zijn wij gerechtigd tot
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect
ontstaan.

Artikel 14 Intellectuele absolute rechten/geheimhouding
14.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders met ons overeengekomen, behouden wij alle
intellectuele rechten op al onze werkmethodieken, handboeken, geschriften, dragers met
gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, enz.
14.2 De sub 14.1 genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder onze schriftelijke
toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op
andere wijze worden gebruikt.
14.3 De wederpartij verplicht zich tot geheimhouding van door ons aan hem ter beschikking
gestelde vertrouwelijke informatie van ons. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder
geval verstaan datgene waarop dit artikel en artikel 15 betrekking hebben, alsmede onze
bedrijfsgegevens. De wederpartij verplicht zich haar personeel en/of derden die betrokken zij
bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsverplichting op te
leggen van de strekking als deze bepaling.
14.4 Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door de
Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de
opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden
wordt gemaakt, en vrijwaart hij de leverancier in en buiten rechter voor alle gevolgen, zowel
financiële als andere, uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.

Artikel 15 Informatie
15.1 Opgave door ons van gegevens en/of afmetingen en voorts afbeeldingen, tekeningen,
gelden slechts ter verduidelijking en zijn niet bindend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk vermeld.

Artikel 16 Toepasselijk recht/geschillenregeling
16.1 Op rechtsbetrekkingen waarbij wij partij zijn dan wel op alle rechtsbetrekkingen waarop
deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het
buitenland uitvoering wordt gegeven of indien bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar
woonplaats heeft.
16.2 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.

16.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de
onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere
overeenkomsten, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in onze
vestigingsplaats, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

17 Vindplaats en wijziging voorwaarden
17.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Eindhoven onder 54592526.
17.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten
tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de wederpartij.
17.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg
daarvan.

