
Versie 16-01-2021  1 
   

MORETEC PLASTIC MACHINERY 
 

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN 
 
Artikel 1: Definities 

1. Leverancier: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Moretec Plastic 
Machinery B.V., gevestigd te Zwaag, KvK-nummer 37083005. 

2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten en/of diensten van 
Moretec Plastic Machinery afneemt.  

3. Product(en): in de offerte en/of de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Leverancier 
omschreven producten van Moretec Plastic Machinery.  

4. Dienst: in de offerte en/of de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Leverancier 
omschreven uit te voeren werkzaamheden. 

5. Specificaties: de wensen, eisen en doelstellingen van de Opdrachtgever op basis waarvan de 
Leverancier een offerte heeft opgesteld. 

6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Leverancier, krachtens 
welke de Leverancier het product of de dienst zal leveren respectievelijk uitvoeren en waarvan 
deze algemene voorwaarden integraal deel van uitmaken. 

7. Algemene voorwaarden: de onderhavige door de Leverancier gebruikte algemene leverings- 
en betalingsvoorwaarden. 

8. Website: https://www.moretec.nl  
 
Artikel 2: Toepasselijkheid  

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en 
overeenkomsten tussen de Leverancier en de Opdrachtgever.  

2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de Opdrachtgever die afwijken van, of niet 
voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor de Leverancier alleen bindend indien en 
voor zover deze door de Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van derden wordt 
uitdrukkelijk afgewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

4. Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn 
of wordt vernietigd, tast dit de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of de 
Overeenkomst niet aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) 
vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke 
Overeenkomst en algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven. 

5. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen 
worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te 
vervangen bepalingen. 

6. De Opdrachtgever, met wie andermaal onder onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, 
wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de 
Leverancier gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan. 

7. Door akkoord te gaan met de offerte van de Leverancier verklaart de Opdrachtgever dat hij de 
algemene voorwaarden heeft ontvangen, hiervan kennis heeft genomen en dat hij met deze 
voorwaarden akkoord is gegaan. 

 
Artikel 3: Aanbod en aanvaarding 

1. Alle offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij de offerte anders bepaald. Om de overeenkomst tot 
stand te laten komen, dient de offerte binnen deze termijn door de Opdrachtgever te worden 
aanvaard. Indien de 30-dagen termijn is verlopen, komt het aanbod te vervallen. De 
Leverancier is daardoor niet verplicht om een akkoord van de Opdrachtgever daterend van na 
de 30-dagen termijn te aanvaarden. 

2. De Leverancier verstrekt een offerte waarin een volledige omschrijving van de te leveren 
producten en te  verrichten werkzaamheden, de koopprijs en een indicatieve levertijd is 
opgenomen. Deze offerte wordt per e-mail met bijgevoegde algemene voorwaarden 
toegezonden.  

3. Indien de Opdrachtgever akkoord is met de offerte, dan komt de overeenkomst tot stand. De 
aanvaarding van de overeenkomst door de Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.  

4. Indien de Opdrachtgever en de Leverancier mondeling afspraken hebben gemaakt, dan 
gelden deze alleen als deze onverwijld na het maken van de mondelinge afspraak zijn 
bevestigd. 

https://www.moretec.nl/
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5. De Leverancier is niet gebonden aan de door de Opdrachtgever verstrekte afbeeldingen, 
tekeningen, gewichts- en maatopgaven, prospectussen, prijscouranten, catalogi en 
aanbiedingen. 

6. Indien de Opdrachtgever in zijn aanvaarding van de offerte van de Leverancier voorbehouden 
of wijzigingen ten opzichte van de offerte heeft aangebracht, dan geldt dit als een nieuw 
aanbod van de Opdrachtgever waarmee de Leverancier schriftelijk akkoord mee dient te gaan 
alvorens er een overeenkomst tot stand is gekomen. 

7. De inhoud van de overeenkomst strekt niet verder dan de uitdrukkelijk in de offerte en/of de 
opdrachtbevestiging genoemde product(en), waarbij de omschrijving in de bevestiging 
prevaleert. 

8. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. 
9. In geval van strijdigheid van bepalingen in onderstaande documenten, geldt de volgende 

rangorde: 
- De overeenkomst; 
- De eventuele bijlagen van de overeenkomst; 
- Deze algemene voorwaarden. 

 
Artikel 4: Prijs 

1. De door de Leverancier geoffreerde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek inclusief 
verlading in de fabriek. 

2. Alle prijzen zijn in euro’s exclusief omzetbelasting (BTW), andere heffingen welke van 
overheidswege worden opgelegd, verpakking, verzekering, transportkosten, invoerrechten, 
toeslagen en andere op de levering betrekking hebbende heffingen, tenzij anders is 
overeengekomen. 

3. Alle door de Leverancier opgegeven prijzen zijn vast gedurende de aanvaardingstermijn van 
30 dagen, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven en andere 
wettelijke bepalingen.  

 
Artikel 5: Levering 

1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Opdrachtgever aan de Leverancier bij zijn 
bestelling kenbaar heeft gemaakt. 

2. Voor de omvang van de levering is de schriftelijke bevestiging van de Leverancier beslissend. 
De Leverancier is gerechtigd om een wijziging in de bestelde producten door te voeren, zodat 
aan toepasselijke wettelijke voorschriften wordt voldaan. 

3. De Leverancier is gerechtigd de levering in gedeeltes uit te voeren. Iedere levering wordt 
geacht een zelfstandige waarde te hebben. Indien de levering in gedeeltes geschiedt, heeft de 
Leverancier het recht elk deel zelfstandig te factureren. 

4. Indien de Leverancier  de producten aan de Opdrachtgever ter beschikking stelt, is de 
Opdrachtgever verplicht om deze producten in ontvangst te nemen. Indien de producten na 
aanbieding tot levering niet door de Opdrachtgever worden aanvaard, anders dan wegens 
gebrekkige levering dan wel omdat de Opdrachtgever de zaken niet wil aanvaarden, is 
Leverancier gerechtigd de redelijke opslagkosten en eventuele andere schade en kosten bij 
de Opdrachtgever in rekening te brengen.  

5. Indien de Opdrachtgever de levering van Leverancier niet aanvaard, anders dan wegens 
gebrekkige levering dan wel omdat de Opdrachtgever de zaken niet wil aanvaarden, laat de 
betalingstermijn van de Leverancier onverlet. 

6. Indien vanwege overheidsvoorschriften of fabrieksvoorschriften van de Opdrachtgever 
aanvullende beveiligingsinrichtingen vereist zijn, worden deze door Leverancier tegen een 
afzonderlijk in rekening te brengen bedrag geleverd. 

7. Indien de Leverancier zich heeft verbonden tot het verrichten van montagewerkzaamheden, 
zijn deze montagewerkzaamheden beperkt tot de door de Leverancier geleverde producten. 

8. Zodra de te leveren producten op het opgegeven adres zijn geleverd, gaat het risico waar het 
deze producten betreft over op de Opdrachtgever. 

 
Artikel 6: Levertijd 

1. De in de offerte en/of overeenkomst genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt 
niet als fatale termijn, maar is uitsluitend indicatief. Bij niet tijdige levering verkeert de 
Leverancier niet direct in verzuim. 

2. De levertijd vangt aan op de navolgende tijdstippen: 
a. Indien de noodzakelijke bescheiden zoals vergunningen en andere documenten door de 
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Opdrachtgever zijn verstrekt en geen vooruitbetaling voor de verzochte  
werkzaamheden/producten is overeengekomen, geldt dat de levertijd aanvangt op de dag 
dat de overeenkomst tot stand is gekomen; 

b. Indien de noodzakelijke bescheiden zoals vergunningen en andere documenten niet door 
de Opdrachtgever zijn verstrekt, dan vangt de levertijd aan vanaf de dag dat de 
noodzakelijke bescheiden aan de Leverancier zijn verstrekt en door hem zijn 
geaccepteerd; 

c. Indien partijen een voorschot zijn overeengekomen, dan vangt de levertijd aan vanaf de 
dag dat het gehele voorschot door de Leverancier is ontvangen.  

 
3. Indien de indicatieve leveringstermijn wordt overschreden, wordt aan de Leverancier een 

nadere termijn gegund om alsnog te leveren.  
4. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd is de Leverancier niet aansprakelijk voor 

ontstane schade. 
 
Artikel 7: Uitvoeringstermijnen 

1. De uitvoeringstermijnen zijn slechts gegeven als aanwijzing en gelden niet als fatale termijn 
waardoor een eventuele vertraging geen aanleiding kan geven tot ontbinding van de 
overeenkomst of tot enige schadevergoeding. 

2. Indien een geleverde dienst betrekking heeft op een product, wordt de dienst beschouwd als 
opgeleverd vanaf het moment dat het product aan de Opdrachtgever is geleverd.  

 
Artikel 8: Uitvoering van de dienst 

1. De Leverancier spant zich in de Dienst naar beste kunnen uit te voeren onder toepassing van 
voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. 

2. De Opdrachtgever is verplicht al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en 
wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. Zo draagt de 
Opdrachtgever er onder andere zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Leverancier 
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te 
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de 
Leverancier worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde 
gegevens niet tijdig aan de Leverancier zijn verstrekt, heeft de Leverancier het recht de 
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra 
kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 

3. Artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW zijn uitdrukkelijk uitgesloten en niet van 
toepassing. 

4. De Leverancier is gerechtigd werkzaamheden te laten verrichten door derden. De kosten 
hiervoor zijn voor rekening van de Opdrachtgever.   

5. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de 
Leverancier is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige 
gegevens. 

6. De Leverancier voert de Dienst uitsluitend uit ten behoeve van de Opdrachtgever. Indien twee 
of meer (rechts)personen tezamen een opdracht hebben verstrekt, zijn zij elk hoofdelijk en 
ondeelbaar gehouden om de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst met de 
Leverancier na te komen. 

7. De Leverancier en de Opdrachtgever stellen elkaar steeds onverwijld op de hoogte van enige 
wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd 
bankrekeningnummer. 

 
Artikel 9: Meerwerk 

1. De Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen van de Specificaties voor te stellen. De 
Leverancier informeert de Opdrachtgever na ontvangst van het voorstel tot wijziging over de 
uitvoerbaarheid van de wijziging en de gevolgen daarvan voor de uitvoering van de 
overeenkomst, waaronder begrepen de technische en financiële gevolgen. 

2. De Leverancier is gerechtigd wijzigingen van de Specificaties voor te stellen. De Leverancier 
informeert de Opdrachtgever bij het voorstel tot wijziging over de gevolgen daarvan voor de 
uitvoering van de overeenkomst, waaronder begrepen de technische en financiële gevolgen. 

3. Indien de Opdrachtgever besluit de wijzigingen in artikel 8.1 en/of 8.2 aan de Leverancier op 
te dragen, legt de Leverancier dit door een schriftelijke bevestiging vast en maken de wijziging 
en de gevolgen vanaf dat moment deel uit van de overeenkomst. 
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4. De aan meerwerk verbonden prijs als gevolg van overeengekomen wijzigingen van 
Specificaties komt voor rekening van de Opdrachtgever. 

5. In overige gevallen geschiedt het uitvoeren van meerwerk dat tot een prijsverhoging voor de 
Opdrachtgever leidt na goedkeuring door de Opdrachtgever. De werkzaamheden worden 
alsdan in rekening gebracht op basis van gewerkte uren, gebruikt materieel en verwerkte 
materialen. 

 
Artikel 10: Betalingsvoorwaarden 

1. De Leverancier stuurt aan de Opdrachtgever voor alle door de Opdrachtgever verschuldigde 
bedragen een factuur. 

2. De betaling van de geleverde producten dient  door  de Leverancier binnen 30 dagen na de 
factuurdatum op het bankrekeningnummer  van de Leverancier te zijn ontvangen.  

3. Na het verstrijken van de betalingstermijn van de factuur is de Opdrachtgever die niet tijdig 
heeft betaald van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. 
Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn is voldaan, is de 
Opdrachtgever over het openstaande bedrag de buitengerechtelijke incassokosten en de 
contractuele vertragingsrente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door de 
Leverancier. De vertragingsrente bedraagt 1% over het opeisbare bedrag per maand. 

4. Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt, is de Leverancier bevoegd om haar 
leveringen op te schorten. 

5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar indien de Opdrachtgever: 
 
- In staat van faillissement wordt verklaard; 
- Surseance van betaling aanvraagt; 
- Op vermogensbestanddelen van de Opdrachtgever algeheel beslag wordt gelegd; 
- Overlijdt; 
- In liquidatie treedt; 
- Wordt ontbonden; 
- Duurzaam arbeidsongeschikt is geraakt; 
- Onder bewind, curatele of beheer is gesteld; 
- In de WSNP is geraakt. 

6. De facturen van de Leverancier dient de Opdrachtgever zonder opschorting, korting of 
verrekening te voldoen. 

7. Betalingen strekken steeds eerst in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de 
verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en lopende rente. 

 
Artikel 11: Opschorting en ontbinding 

1. Indien de Opdrachtgever een op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, 
heeft de Leverancier het recht alle met betrokken de Opdrachtgever gesloten 
Overeenkomsten op te schorten dan wel te ontbinden, zonder dat daartoe een 
ingebrekestelling is vereist en onverminderd het recht van de Leverancier op 
schadevergoeding, gederfde winst en rente. 

2. Ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe 
gerechtigde aan de andere contractspartij. 

3. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement is, surseance van betaling aanvraagt, 
onder bewind staat, in de WSNP geraakt, overlijdt of beslag wordt gelegd op de 
vermogensbestanddelen van de Opdrachtgever, heeft de Leverancier het recht de uitvoering 
van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling 
of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op schadevergoeding 
voor de Opdrachtgever mocht die hierdoor ontstaan.   

 
Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud 

1. Alle door de Leverancier geleverde producten blijven eigendom van de Leverancier totdat de 
Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met de Leverancier gesloten overeenkomsten 
volledig is nagekomen, dit ter beoordeling van de Leverancier. 

2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te 
verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren of over te dragen. 

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan 
wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht de 
Leverancier onverwijld daarvan op de hoogte te stellen. 
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4. Voor het geval dat de Leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil 
uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare 
toestemming aan de Leverancier of door aan deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te 
betreden waar de eigendommen van de Leverancier zich bevinden en die producten mede 
terug te nemen. 

5. De Opdrachtgever draagt het risico met betrekking tot de af te leveren producten vanaf het 
moment dat de af te leveren producten aan de Opdrachtgever zijn aangeboden. Alle direct en 
indirect schade die alsdan mocht ontstaan, is behoudens grove schuld van de Leverancier, 
voor rekening van de Opdrachtgever. 

 
Artikel 13: Garantie 

1. De Leverancier staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten en 
diensten alsmede van de door haar in die producten verwerkte en/of geleverde materialen, dit 
met uitzondering van de door de Opdrachtgever zelf ter beschikking gestelde materialen. 

2. Ter zake van de door de Leverancier uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden of 
andere diensten wordt alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de 
opgedragen werkzaamheden en de deugdelijkheid van het product, zulks voor een periode 
van 12 maanden. Voor het gerepareerde of vervangen onderdeel geldt dezelfde 
garantietermijn als voor het voorwerp van levering, de garantietermijn zal derhalve aflopen op 
hetzelfde moment als de garantie van het product van levering. 

3. Alle kosten die uitgaan boven de directe kosten van reparatie of het ter beschikking stellen 
van vervangende onderdelen, komen voor rekening van de Opdrachtgever en zullen 
afzonderlijk door de Leverancier aan hem in rekening worden gebracht.  

4. De Leverancier is gerechtigd zijn garantieverplichting op te schorten, zolang de 
Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet heeft voldaan. 

 
Artikel 14: Recht van reclame en aansprakelijkheid 

1. De Opdrachtgever is gehouden de geleverde producten bij ontvangst te beoordelen. Indien 
alsdan blijkt dat er sprake is van gebreken of onvolkomenheden, is de Opdrachtgever 
verplicht zulks binnen twee weken na ontvangst van de producten aan de Leverancier ter 
kennis te brengen. Dit dient te geschieden per e-mail, met daarin een nauwkeurige 
omschrijving van de gebreken en onvolkomenheden. 

2. Gebreken of onvolkomenheden die ten tijde van ontvangst in redelijkheid niet waarneembaar 
waren, moeten door de Opdrachtgever binnen 10 dagen nadat de Opdrachtgever hiermee 
bekend is geworden, doch uiterlijk 3 maanden nadat de betreffende producten aan de 
Opdrachtgever zijn geleverd, aan de Leverancier ter kennis worden gebracht op de wijze als 
vermeld in voorgaande lid. 

3. Ieder vorderingsrecht van de Opdrachtgever jegens de Leverancier, betrekking hebbend op 
gebreken in de door de Leverancier geleverde producten, waaronder garantie vervalt indien: 
 
- De gebreken niet binnen de in lid 1 en 2 van dit artikel gestelde termijnen en/of niet op de 

aldaar aangegeven wijze aan Leverancier ter kennis zijn gebracht; 
- De Opdrachtgever geen of onvoldoende gelegenheid verleent ter zake van een 

onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; 
- De toepassing en het gebruik van de producten, met betrekking tot welke de klachten zijn 

geuit, door de Opdrachtgever worden voortgezet; 
- De bedienings- en onderhoudsvoorschriften niet in acht zijn genomen; 
- Er normale slijtage optreedt; 
- De Opdrachtgever onjuist gebruikmaakt van het geleverde product, zoals onjuist gebruik 

van bedrijfsmiddelen, vervangingsgrondstoffen en ongeschikte ondergrond; 
- De Opdrachtgever zelf of door derden reparaties aan het geleverde product laat 

uitvoeren; 
- De Opdrachtgever het geleverde product voor een ander doel gebruikt dan dat hij bij het 

sluiten van de overeenkomst heeft opgegeven. 
4. Reclames betreffende berekende prijzen en andere klachten betreffende de factuur, moeten 

binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij de Leverancier zijn ingediend, bij gebreke 
waarvan vorderingen van de Opdrachtgever ter zake jegens de Leverancier vervallen. 

5. Het indienen van reclames geeft de Opdrachtgever niet het recht de ontvangst en/of betaling 
van de zaken te weigeren dan wel op te schorten. 

6. De Opdrachtgever dient de Leverancier te allen tijde de gelegenheid te bieden een eventueel 
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gebrek te herstellen. 
7. Indien voor de Leverancier aansprakelijkheid bestaat, is zij slechts gehouden tot, zulks ter 

keuze van de Leverancier: 
 
- (kosteloos) herstel van de gebreken en onvolkomenheden, of 
- Levering van vervangende zaken na (retour)ontvangst van de gebrekkige producten, of 
- Terugbetaling van de ontvangen koopsom c.q. creditering van de aan de Opdrachtgever 

gezonden factuur, met ontbinding zonder rechterlijke tussenkomst van de gesloten 
overeenkomst, voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde 
producten betrekking hebben, of 

- Een in overleg met de Opdrachtgever te bepalen schadeloosstelling in een andere vorm 
dan hiervoor bedoeld. 

8. Indien de Opdrachtgever zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van 
de Leverancier aan de producten wijzigingen heeft uitgevoerd of heeft doen uitvoeren, vervalt 
elke garantieverplichting van de Leverancier. 

9. Behoudens haar eventuele verplichting(en) uit hoofde van het voorafgaande, is de 
Leverancier nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de 
Opdrachtgever en aan derden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de 
Leverancier. Voorts is de Leverancier nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, 
directe of indirecte schade, winstderving of vertragingsschade daaronder begrepen, geleden 
door de Opdrachtgever, ontstaan door gehele of gedeeltelijke (her)levering van producten, 
vertraagde of ondeugdelijke levering of het uitblijven van levering van producten of door de 
producten zelf. 

10. De Leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor schade wegens verlies van gegevens en 
schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde 
omstandigheden. 

11. De Opdrachtgever is gehouden de Leverancier te vrijwaren voor alle aanspraken die derden 
ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen de Leverancier mochten doen gelden. 
Meer in het bijzonder vrijwaart de Opdrachtgever de Leverancier voor aanspraken van derden 
ter zake van de vervaardiging en levering van een product die op aanwijzing van de 
Opdrachtgever door de Leverancier is gemaakt of dat de Leverancier op aanwijzing van de 
Opdrachtgever heeft laten maken. 

12. De Opdrachtgever stelt de Leverancier schadeloos voor alle kosten en schade die uit 
eventuele rechtsvorderingen van derden voor de Leverancier kunnen ontstaan, zulks voor 
zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening 
van de Opdrachtgever komen. 

13. Indien de Leverancier aansprakelijk is en gehouden is een schadevergoeding dan wel 
schadeloosstelling aan de Opdrachtgever te voldoen, is die schadevergoeding dan wel 
schadeloosstelling te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de Leverancier voor de betreffende 
gebrekkige zaken c.q. werkzaamheden van de Opdrachtgever betaald heeft gekregen. 

14. De Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht. 
15. De Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld worden voor schade, veroorzaakt door 

haar werknemers, noch door haar ingeschakelde derden voor zover bij het veroorzaken van 
die schade geen sprake was van opzet of grove schuld van de Leverancier, haar werknemers 
of door haar ingeschakelde derden. 

 
Artikel 15: Overmacht 

1. De in artikel 6 bedoelde levertijd wordt verlengd met de periode gedurende welke de 
Leverancier door overmacht is verhinderd om aan zijn verplichtingen te voldoen. 

2. Van overmacht aan de zijde van de Leverancier is sprake, indien de Leverancier na het 
sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst 
of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van onder meer oorlog, 
oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, epidemieën, 
pandemieën,   werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in-en uitvoerbelemmeringen, 
overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles 
zowel in het bedrijf van de Leverancier als bij derden, van wie de Leverancier de benodigde 
materialen en grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of 
gedurende transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken, buiten 
de schuld of de risicosfeer van de Leverancier ontstaan. 

3. In geval van tijdelijke overmacht zal de Opdrachtgever zich verstaan met de Leverancier over 
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de wijze waarop de bestaande overeenkomst, na opheffing van de overmacht situatie, 
nagekomen zal worden, al dan niet in gewijzigde vorm. 

4. Behoudens indien partij die dit betrof, ten gevolge van de tijdelijke overmacht situatie een 
voordeel heeft genoten, is de vordering tot schadevergoeding uitgesloten. 

5. In geval van blijvende overmacht zal de overeenkomst geacht worden ontbonden te zijn.  
 
Artikel 16: Wijziging algemene voorwaarden 

1. De Leverancier behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te 
vullen. 

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming 
van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging aan de 
Opdrachtgever. 

3. Indien de Opdrachtgever een wijziging in de algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan 
hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst 
beëindigen tegen deze datum, tenzij de Leverancier heeft aangegeven dat de oude algemene 
voorwaarden voor de Opdrachtgever van kracht blijven. 

 
Artikel 17: Toepasselijk recht 

1. Op overeenkomsten gesloten met de Leverancier is Nederlands recht van toepassing. 
2. De Eenvormige Wetten inzake internationale verkoop van roerende goederen (LUVI) zijn niet 

van toepassing. 
 
Artikel 18: Geschillenbeslechting 

1. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle 
geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd 
aan de bevoegde Nederlandse rechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar. 

 
 
 
 


