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Artikel 1: Toepasselijkheïd
11.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die een lid van NeBWa doet,
op alle overeenkomsten die hij sluit en op alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien,
een en ander voor zover het NeBiFalid aanbieder dan wel opdraditnemer is.

12.

Het NeBiFalid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid als opdraditnemer. De
wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.

1.3.

Bij striJdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachüiemer gesloten
overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalïngen uit de overeenkomst voor.

14.

Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door NeBiFaleden.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1.

Me aanbiedingen zijn vnjblijvend. Opdradiffiemer heeft het recht zijn aanbod te herroe
pen tot twee werkdagen nadat de aanvaarding hem heeft bereikt

22.

Als opdrachtgever aan opdradiffiemer informatie verstrekt, mag opdrachtuemer uitgaan
van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.3.

De in de aanbieding genoemde prijzen zijn, indien er sprake is van levering zânder mon
tage binnen Nederland, gebaseerd op levering ex works’, vestigingsplaats opdradibie
mer, conform Incoterms 2010. Indien er sprake is van levering mét montage binnen Ne
derland, zijn de in de aanbieding genoemde prijzen gebaseerd op levering DAP, over
eengekomen afleverplaats, confonn Incoterms 2010. Bij levering enl& montage buiten
Nederland zijn de in de aanbieding genoemde prijzen in alle gevallen gebaseerd op leve
ring ex wodsm, vestigingsplaats opdraditnemer, conform Incoterms 2010.

2.4.

De in de aanbieding genoemde bedragen zijn berekend exdusiel omzetbelasting, invoer
rechten en andere heffingen en/of belastingen van overheidswege.

Artikel 3: Geheimhouding
3.1.

Alle door of uit naam van opdradibiemer aan opdrachtgever verstrekte informatie (zoals
aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en knowhow) van welke aard en in
welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en zullen niet door opdrachtgever worden
gebruikt voor enig ander doel dan ter uitvoering van de overeenkontst

3.2.

De in lid 1 van dit artikel genoemde informatie zal door opdrachtgever niet openbaar
worden gemaakt of worden vermenigvuldigd.
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3.3.

Indien opdrachtgever een van dein de lid 1 en 2 van dit artikel genoemde verplichtingen
schendt, is hij per overtreding een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-.
Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

3.4.

Opdrachtgever moet de in lid 1 van dit artikel genoemde informatie op eerste verzoek,
binnen een door opdradiffiemer gestelde tennijn, naar keuze van opdraditnemer,
retoumeren of vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan op
draditnemer een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze
boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Art*d 4: Adviezen en verstrekte infannabe

4.1.

Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van opdradibiemer
die niet direct betrekking hebben op de opdracht

42.

Als opdrachtgever aan opdradiffiemer informatie verstrekt, mag opdradibiemer bij de
uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.

4.3.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtoemer voor elke aanspraak van derden met betrekking
tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, be

rekeningen, ontwerpen, materialen, merken, monsters, modellen en dergelijke. Op
drachtgever zal ale door opdrachtoemer te lijden schade, waaronder volledig gemaakte
kasten voor verweer tegen deze aanspraken, vergoeden.

Artikel 5: Levertijd! ultvoedngsperiode
5.1.

Een opgegeven levertijd of uitvoeringspedode is indicabef.

5.2.

De levertijd of uitvoerÎngsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en techni
sche details overeenstemming is bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en goed
gekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengeko
men (termijn)betaling is ontvangen en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering
van de opdracht is voldaan.

5.3.

Als er sprake is van;
a. andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd of
uitvoeringsperiode opgaf, wordt de levertijd of uitvoeringspedode verlengd met de tijd
die opdrachffiemer, met in achtneming van zijn planning, nodig heeft om de opdracht
onder deze omstandigheden uit te voeren;
b. meerwerk wordt de levertijd of uÏtvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdracht
nemer, met in ad*neming van zijn planning, nodig heeft om de materialen en onder
delen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten;
c. opschorting van verplichtingen door opdradiffiemer wordt de levertijd of ritvoerings
periode verlengd met de tijd die hij, met inaditneming van zijn planning, nodig heelt
om de opdracht uit te voeren nadat de reden voor de opschorting is komen te verval

len.
Behoudens tegenbenijs door opdraditgever wordt de duur van de verlenging van de le
vertijd of uitvoeringsperiode vernioeri nodig te zijn en het gevolg te zijn van een situatie
als hiervoor onder- a t en met c bedoeld.
5.4.

Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdraditnemer maakt of schade die opdradt
nemer lijdt als gevolg van een vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode, zoals ver
meld kr lid 3 van dit tikel, te voldoen.
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8.3.

Opdrachtoemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij
door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever na te ko
men. Als de overmaditsituatie is vervallen, komt opdrachtnemer zijn verplichtingen na
zodra zijn planning het toelaat

84.

Indien er sprake is van overmadit en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel
de tijdelijke ovennachtssîtuatie meer dan zes maanden heeft geduurd, is opdraditnemer
bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Opdrachtgever is in die gevallen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te
ontbinden, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen
door opdmchtnemer.

8.5.

Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschor
ting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk
9.1.

Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere be
sdiikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Op
draditgever is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een afschrift van de hier
voor genoemde bescheiden aan hem toe te zenden.

92.

Het aantal te berekenen vierkante meters plafond en/of wandpanelen of systemen wordt
gemeten van wand tot wand zonder aftrek van de daarin voorkomende sparingen, arme
toren, roosters, anemostaten, kolommen, deur- en/of glaselementen etc

9.3.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat het werk niet:
a. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, nsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, be
hangers-, herstelwerk of ander bouwkundig werk;
b. het realiseren van aansluitingen van gas, water, elektridteit, intemet of andere in
ftastrudurde voorzieningen;
c. maatregelen ter voorkoming of beperking van schade aan of diefstal of verlies van
op of bij de werkplek aanwezige zaken;
d. afvoer van materialen, bouwstoffen al afval;
e. verticaal en horizontaal transport.

Artikel 10: I4ewerk
10. 1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de spedlicaties of het bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c geschatte hoeveelheden afwijken;
d. opdrachtnemer bij eventuele nabestellingen en/of wijzigingen van de overeenkomst
nieuwe tekeningen, berekenIngen, besdwïjvingen, modellen of gereedschappen etc.
moet maken;

10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de pdjsbepalende factoren die gelden op het me
mert dat het meerwerk wordt verricht Opdraditgever is gehouden de p.gs van het meerwerk op eerste verzoek van opdradaffiemer te voldoen.
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Artikel 11: Uitvoering van het werk

11.1. Alle inrichtingen en voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te mon
teren zaken en de juiste werking van de zaken in gemonteerde staat, vallen buiten de
verantwoordelijkheid van opdrachtnemer en komen derhalve voor tekening en risico van
opdrachtgever. Opdrachtgever is tegenover opdrachtnemer volledig verantwoordelijk
voor de juiste en tijdige uitvoering van bedoelde inrichtingen en voorzieningen.
11.2. Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat:
a. opdrachtnemer de beschikking heeft over gas, water, elektriciteit en internet;
b. het personeel van opdrachtnemer direct na aankomst op de plaats van opstelling zijn
werkzaamheden ongehinderd van aanvangen;
c. opdrachtnemer de werkzaamheden kan verrichten gedurende de normale werktijden
of, indien de opdrachtgever dat noodzakelijk acht, buiten normale werktijden.
d. geschikte behuizing en/of door de Arbowet en andere relevante regelgeving vereiste
voorzieningen voor het personeel van opdrachtnemer aanwezig zijn, bijvoorbeeld in
tact zijnde liften;
e. de plaats van de opstelling bereikbaar is via een verharde weg, dat wil zeggen een
door vrachtwagens en mobiele kranen berijdbare weg;
f. er een opening in de gevel aanwezig is van, een naar oordeel van opdrachtnemer,
voldoende omvang om de goederen in de ruimte waarin montage plaatsvindt te kun
nen brengen;
g. de aangewezen bouwplaats geschikt is voor opslag en montage;
h. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere goederen
aanwezig zijn, zodat geen ontvreemding van de goederen zal kunnen plaatsvinden;
i. de ruimte waarin montage plaatsvindt, schoon, droog (maximaal relatieve luchtvoch
tigheidsgraad van 65%) en wind- en waterdicht is;
vuilresten
j. dat de ondervloeren volledig vlak, bezemschoon en vrij van kalk-, cement-,
zijn;
en losse gedeelten
k. er sprake is van vrije werkvloer die berijdbaar is voor rolsteigers, zonder obstakels
van welke aard dan ook en er geen andere personen in de ruimte waarin de montage
de montage dient plaats te vinden aanwezig zijn, zodat een ononderbroken voort
gang van de montage mogelijk is. Met de rolsteigers kunnen werkzaamheden tot 4
meter boven de afgewerkte vloer uitgevoerd worden. Bij werkzaamheden boven 4
meter, zoals trappenhuizen, vides en plafonds in ruimten waar een grote vrije hoogte
als eis gesteld wordt, dient de opdrachtgever te zorgen voor vaste steigers.
1. bevestigingspunten in vloeren, daken, wanden, kolommen etc. ongehinderd kunnen
worden aangebracht zonder dat daardoor schade ontstaat aan dakbedekking, kabels,
leidingen etc.;
m. bij aanvang en tijdens de montage de gezonden zaken op de juiste plaats aanwezig
zijn en blijven en niet door of namens de opdrachtgever worden verplaatst;
n. de door opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, werktuigen en andere
zaken voldoen aan de van overheidswege voorgeschreven (bouw)veiligheidseisen en
dat voorts alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen zijn geno
men en worden gehandhaafd.
11.3. Werkzaamheden door derden boven de te monteren plafonds of door derden uit te voeren
vââr de te monteren systeemwanden, dienen tijdig vââr aanvang der montage te zijn
gerealiseerd. Indien na de montage plafond- en/of wandpanelen en/of plafond- en/of
wandsystemen worden gedemonteerd zullen de meerkosten voor de hermontage, inclu
sief (eventueel) te vervangen materiaal worden doorberekend. Als voortzetting van de
werkzaamheden niet in de planning van de opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen
de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
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1L4. De constructie van het bouwlwndïge plafond dient zodanig te zijn dat de ophangconstnic
be van de verlaagde plafonds of de bevestiging van systeemwanden en toebehoren er
direct tegen kan worden aangebracht.
fl5. In geval, naar mening van de opdrachtoemer, het luditvochtigheidspercentage te hoog
is, dat wil zeggen meer dan 65%, worden bepaalde typen ptafondtegels of wandpanelen
niet gemonteerd. Indien dergelijke tegels of panelen, om welke reden dan ook, toch moe
ten worden gemonteerd, draagt de opdrachtgever hiervan het volledige risico en is op
drachtnemer voor de gevolgen hiervan niet aansprakelijk.
1L6. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade aan en diefstal of verlies
van zaken van opdrachtoemer, opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen, voor het
werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden op of
nabij de plaats waar de werkzaamheden worden venidit of op een andere overeengeko
men plaats.
fl7. Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel, is opdrachtgever gehouden zich ade
quaat te verzekeren tegen de in dat lid genoemde risico’s. Opdrachtgever dient daarnaast
te zorgen voor verzekering van het wedcrisbco van te gebruiken materieel. Opdrachtgever
dient opdraditnemer op eerste verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en
een bewijs van betaling van de premie te storen. Als er sprake is van schade, is opdracht
gever verplicht dit onverwijid bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling en
afwikkeling.
Artikel 12; Oplevering van het werk

12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:
a. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een
deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. als opdraditnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is
voltooid en opdrachtgever niet binnen 2 dagen na de dag van de mededeling schrif
telijk kenbaar hedt gemaakt dat het werk niet is goedgekeurd;
d. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbre
kende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die
ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verpbdit dit onder opgave van redenen
scIvîfteIïj kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdrachtriemer
ïn de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.

12.3. Opdrachtgever vrijwaart opdraditnemer voor aanspraken van derden voor schade aan
niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde
delen van t wedL
Artcd 13: Aanspra&elijchdd
13.1. In geval van em toerekenbare tekortkoming is opdraditnerner gehouden zijn contradu
de verpliditingen, met inachtneming van artikel 14, alsnog na te komen.

13.2. De verphditing van opdrachbiemer tot het vergoeden van schade op grond van welke
grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen opdrachtnerner uit hoofde van een
door of ten behoeve van hem gesloten verzekering is verzelcerd.
De onwang van deze verpfichting is echter nooit groter dan het bedrag dat in het betrof
fënde geval onder deze verzekering wordt uitbetaald.
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13.3. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep toekomt op lid 2 van dit artikel,
is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal l5% van de totale
opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleverin
gen, is deze verplichting beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de opdrachtsom
van dat onderdeel of die deellevering. In geval van duurovereenkomsten is de verplich
ting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15°h (exclusief btw) van de
verschuldigde opdrachtsom over de laatste twaalf maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
13.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komen:
a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meet verstaan stagnatieschade, pro
ductieverlies, gederfde winst, boetes, transportkosten en reis- en verblijfkosten;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of
tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt ge
werkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt ge
werkt;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet
leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.
Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schades verzekeren.
13.5. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het vergoeden van schade aan door of namens op
drachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde be
werking.
13.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle kosten, schaden en interessen, die voor
deze mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door
derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen hem worden ingesteld.
Opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een
oproep in vrijwaring door de opdrachtnemer.
13.7. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens pro
ductaansprakelijkheïd als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever
aan een derde is geleverd en waarvan de door opdrachtnemer geleverde producten of
materialen onderdeel uit maken. Opdrachtgever is gehouden alle voor opdrachtnemer in
dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.
Artikel 1.4: Garantie en overige aanspraken

14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat opdrachtnemer voor een periode van
twaalf maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen
prestatie, voor zover het wanden en/of andere goederen betreft en zes maanden als het
gaat om beweegbare delen. Het voorgaande wordt in de volgende artikelleden nader uit
gewerkt.
14.2. Als partijen afwijkende garantievoorwaarden zijn overeengekomen, is het bepaalde in dit
artikel onverminderd van toepassing, tenzij dit in strijd is met die afwijkende garantie
voorwaarden.
14.3. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer binnen
redelijke termijn de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever
crediteert voor een evenredig deel van de opdrachtsom.
14.4. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij
zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle
gevallen hiertoe de gelegenheid bieden.
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Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever
aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen rekening en risico nieuw ma
teriaal aan te leveren.
14.5. Onderdelen of materialen die door opdrachtoemer worden hersteld of vervangen, moeten
door opdrachtgever aan hem worden toegezonden. De onderdelen of materialen die door
opdrachtoemer zijn vervangen, worden zijn eigendom.
14.6. Voor rekening van opdrachtgever komen:
a. alle transport- of verzendkosten;
b. kosten voor demontage en montage;
c reis- en verNij&osten en reisuren.
147. Opdraditnemer is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als opdrachtgever
aan al ziji verplichtingen heeft voldaan.

14.8. a.

Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:
normale slijtage;
onoordeelkundig gebruik;
niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;
gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door
opdrachtgeve
verplaatsing van wanden of andere geleverde zaken (zoals bijbehorende kasten,
vloeren en wandprofielen) door anderen dan opdrachtnemer
gebreken aan of ongeschiktiieid van door opdrachtgever gebruikte materialen of
hulpmkldelen.
Geen garantie wordt gegeven op:
geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;
onderdelen waarvoor fabdeksgaranfie is verleend.
-

-

-

-

-

-

-

b.

-

-

-

14.9. Het bepaalde in lid 3 tfm 8 van dit artikel is van overeenkornstige toepassing bij eventuele
aanspraken van opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke an
dere grondslag dan ook.
Artikel 15: Klad*tplictt

15.1.
15.2.

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hier
over niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkewijs had
behoren te ontdekken schriftelijk hij opdradiffiemer heeft geklaagd.
Opdrachtgever moet klachten over de focüjur, op straffe van verval van alle rechten,
binnen de bnta[wigstermiju schriftelijk bij opdraditnemer hebben ingediend. Als de be
talingstermijn langer is dan dertig dagen, moet opdradtgever uiterlijk binnen dertig
dagen na fctuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

Artikel 16: Niet afgenomi zaken
16.1. Opdrachtgever is verp&lt na afloop van de levertijd of uitvoeringsperiode de zaak
of zaken dle onderwerp is of zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats
feiteijic al te nemen.
16.2. Opdrachtgever dient kosteloos alle medewerking te verlenen om opdradituemer tof afle
vering in staat te stellen.
16.3. Niet afgenomen

Pri

worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen.
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16.4.

BIJ overtreding van het bepaalde uit lid 1 of 2 van dit artikel is opdrachtgever, nadat
opdrachtnemer hem in gebreke heeft gesteld, aan opdrachtnemer per overtreding een
boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Deze boete
kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 17: Betaling

17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door
opdrachtnemer aan te wijzen rekening.
17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
a. bij balieverkoop contant;
b. bij leveringen van zaken, direct na levering;
c. als termijnbetaling is overeengekomen:
Bij werken groter dan € 50.000,-:
40% van de totale prijs bij opdracht;
30% van de totale prijs bij aanvang montage resp. productiegereed zijn van de
order;
25% van de totale prijs als 95% van de werkzaamheden gereed is;
5% van de totale prijs bij oplevering;
Bij werken tussen € 10.000,- en € 50.000,-:
50% van de totale prijs bij opdracht;
40% van de totale prijs bij aanvang montage resp. productiegereed zijn van de
order;
10°h van de totale prijs bij oplevering;
BIJ werken kleiner of gelijk aan € 10.000,-:
100°h van de totale prijs bij opdracht;
d. in alle overige gevallen binnen 14 dagen na factuurdatum.
-

-

-

-

-

-

-

-

17.3. Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij verplicht om, in plaats van
betaling van de overeengekomen geldsom, te voldoen aan een verzoek van opdrachtne
mer om inbetalinggeving.
17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen of om
de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van
surseance van betaling of faillissement van opdrachtnemer of de wettelijke schuidsane
ring op opdrachtnemer van toepassing is.
17.5. Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is
alles wat opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal
zijn onmiddellijk opeisbaar als:
e. een betalingstermijn is overschreden;
opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen uit artikel 16;
f.
g. het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever is aangevraagd;
h. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
i.
r (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de
opdrachtgeve
j.
wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden.
17.6. Opdrachtgever is in geval van vertraging in de voldoening van een geldsom rente over
die geldsom aan opdrachtnemer verschuldigd met ingang van de dag volgend op de dag
die is overeengekomen als uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop opdracht
gever de geldsom heeft voldaan.
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Als partijen geen uiterste dag van betaling zijn overeengekomen is de rente versdiuldigd
vanaf 30 dagen na ope 1,aarhejd. De rente bedraagt 1% per maand, maar is gelijk aan
de wettelijke rente als deze hoger is Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de
maand gezien als een volle maand. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag
waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar versdiuldÏgde rente.
17.7.. Opdraditnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderin
gen van aan opdrachtnemer geheerde ondernemingen op opdrachtgever. Daarnaast is
opdrachtnemer bevoegd ziji vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met schulden
die aan opdradibierner geheerde ondernemingen hebben aan opdrachtgever. Verder is
opdradiffiemer bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen
op aan opdrachtgever gefieerde ondernemingen. Onder geheerde ondernemingen wordt
verstaan: alle ondernemingen dle behoren tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b
BW en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW.
17.8. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is opdrachtgever aan opdraditnemer alle
buitengerechteljke kosten verschuldigd met een minimum van €75-.
Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom md. rente):
15%
over de eerste € 3000,10%
over het meerdere tot € 6.000,8%
over het meerdere tot € 15.000,5%
over het meerdere tot € 60.000,3%
over het meerdere vanaf € 60.000,De werkelijk gemaakte buitengereditelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn
dan uit bovenstaande berekening volgt.
17.9. Als opdrachtoemer in een gerechtelijke procedure geheel of grotendeels in het gelijk
wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt
voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Zekerheden
18.1. Ongeacht de overeengekomen betabngsconchties is opdrachtgever verplicht op eerste
verzoek van opdraditnemer, naar dIens oordeel, voldoende zekerheid voor betaling te
verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij
direct in verzuim. Opdradibierner heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ont
binden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
18.2. Opdradibiemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang opdraditgever
a. niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met opdraditnemer
b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkom
sten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

18.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze
buiten zijn normale bedrijfwitoefening niet bezwaren of vervreemden. Dit beding heeft
goederenrechtelijke werking.
18.4. Nadat opdraditnemer zijn eîgendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde
zaken terughalen. Opdraditgever zal daartoe alle medewerking verlenen.
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18.5. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst door opdrachtnemer aan
hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbe
houd ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later ge
sloten overeenkomst niet nakomt.
18.6. Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij van opdrachtgever uit welke hoofde ook onder
zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op opdrachtgever heeft of mocht
krijgen een pandrecht en een retentierecht.
18.7. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde, is de opdrachtgever een onmiddellijk op
eisbare boete verschuldigd van 10% van de ten tijde van de overtreding openstaande
vorderingen. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden ge
vorderd.
Artikel 19: Rechten van intellectuele eigendom

19.1.

Opdrachtnemer wordt aangemerkt als respectievelijk maker, ontwerper of uitvinder van
de in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte werken, modellen of vindingen.
Opdrachtnemer heeft daarom het exclusieve recht een octrooi, merk of model aan te
vragen.

19.2.

Opdrachtnemer draagt bij de uitvoering van de overeenkomst geen intellectuele eigen
domsrechten over aan opdrachtgever.

19.3.

Indien de door opdrachtnemer te leveren prestatie (mede) bestaat uit de levering van
computerprogrammatuur, wordt de broncode niet aan opdrachtgever overgedragen. op
drachtgever verkrijgt uitsluitend ten behoeve van het normaal gebruik en behoorlijke
werking van de zaak een niet-exclusieve, wereldwijde en eeuwigdurende gebruikersli
centie op de computerprogrammatuur. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de li
centie over te dragen of om een sublicentie af te geven. Bij verkoop van de zaak door
opdrachtgever aan een derde, gaat de licentie van rechtswege over op de verkrijger van
de zaak.

19.4.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt als gevolg van
een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart op
drachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot een inbreuk op intellec
tuele eigendomsrechten.

Artikel 20: Overdracht van rechten of verplichtingen

Opdrachtgever kan rechten of verplichtingen uit hoofde van enig artikel uit deze alge
mene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst(en) niet overdragen of verpanden,
behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Dit beding heeft
goederenrechtelijke werking.
Artikel 21: Opzeggen of annuleren van de overeenkomst

21.1.

Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst op te zeggen of te annuleren, tenzij
opdrachtnemer daarmee instemt. Bij instemming van opdrachtnemer, is opdrachtgever
aan opdtachtnemer een direct opeisbare vergoeding verschuldigd ter hoogte van de over
eengekomen prijs, minus de besparingen die voor opdrachtnemer uit de beëindiging
voortvloeien. De vergoeding bedraagt minimaal 20% van de overeengekomen prijs.
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212. Wanneer de prijs aftiankeljk is gesteld van de werkelijk door opdrachtnemer te maken
kosten (regiebasis), wordt de vergoeding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel
begroot op de som van de kosten, arbeidsuren en winst, die opdraditnemer naar ver
wachting over de gehele opdracht zou hebben gemaakt.
Artikel 22: Toepasselïjc recht en bevoegde rechter
22.1.

Het Nederlands recht Is van toepassing.

22.2. Het Weens koopverdrag (C.LS.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere in
ternationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
22.3. De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtrierner
neemt kennis van geschillen. Opdraditnemer mag van deze bevoegdheklsregel afwijken en
de wettdljce bevoegdheidsregels hanteren.
22.4. Opdrachtuemer mag, in afwijking van het gestelde in het derde lid van dit artikel, kiezen
voor arbitrage. Het scheidsgerecht wordt in dat geval benoemd en doet uitspraak1 of
conform de statuten van de stichting Raad van Arbitrage (RvA) voor Metaalnijverheid en
Handel, gevestigd te Dan Haag of conform de statuten van de RvA voor de Bouwnijver
heid te Utrecht
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