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ALGEMENE VOORWAARDEN R EN L 

RECYCLING B.V. en R & L TRADE B.V. 

Gedeponeerd op 31-08-2022 bij de Kamer 

van Koophandel onder nummer 17131620 

en 87016710. 

 

Artikel 1 – Definities 

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt 

verstaan onder:  

 

1.1 Algemene Voorwaarden: deze 

Algemene Voorwaarden van R en L 

Recycling B.V. en R & L Trade B.V. die 

te vinden zijn op de website van R en L 

Recycling B.V. en R & L Trade B.V. zijn 

gedeponeerd bij de Kamer van 

Koophandel; 

1.2 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon 

die met R en L Recycling B.V. en/of R & 

L Trade B.V. een overeenkomst sluit, zal 

sluiten of heeft gesloten; 

1.3 Schriftelijk: per brief, per telefax of langs 

elektronische weg; 

1.4 Opdrachtnemer: de besloten 

vennootschap R en L Recycling B.V., 

ingeschreven in het handelsregister van 

de KvK onder nummer 17131620 en/of 

R & L Trade B.V., ingeschreven in het 

handelsregister van de KvK onder 

nummer 87016710, beiden gevestigd te 

(5705 BX) Helmond aan het adres Lage 

Dijk 31 A; 

1.5 Overeenkomst: de overeenkomst op 

basis waarvan Opdrachtnemer in 

opdracht van de klant overgaat tot het 

leveren en/of verwerken van 

(afgedankte) elektrische en 

elektronische apparaten, onderdelen of 

fracties van (afgedankte) elektrische en 

elektronische apparaten, afgedankte 

ferro en non-ferro metalen en 

metaallegeringen inclusief edelmetalen 

en metaalhoudende katalysatoren,  met 

daarin benoemd de stoffen, mengsels 

en onderdelen die bij verwerking dienen 

te worden afgezonderd; 

1.6 Producten: de door de Klant aan te 

leveren goederen dan wel door de Klant 

te kopen goederen. 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden maken 

deel uit van de overeenkomst. 

2.2 Aanvullende en/of afwijkende 

voorwaarden – waaronder mede 

algemene voorwaarden worden 

verstaan – van de Klant maken geen 

deel uit van de overeenkomst tussen 

Opdrachtnemer en de Klant en binden 

derhalve Opdrachtnemer niet. De 

toepasselijkheid van de algemene 

voorwaarden van de Klant wordt 

uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.3 Afwijkingen op deze Algemene 

Voorwaarden zijn slechts bindend, 

indien partijen deze schriftelijk zijn 

overeengekomen en uitsluitend voor de 

aanbiedingen, offertes en (aanvullende) 

overeenkomsten waarop zij van 

toepassing zijn. Met betrekking tot de 

overige aanbiedingen, offertes en 

(aanvullende) overeenkomsten blijven 

deze Algemene Voorwaarden onverkort 

van kracht. 

2.4 Mocht enige bepaling van deze 

Algemene Voorwaarden nietig zijn of 

vernietigd worden, dan zullen de overige 

bepalingen volledig van kracht blijven en 

zal (zullen) de nietige of vernietigde 

bepaling(en) van deze Algemene 

Voorwaarden worden vervangen door 

(een) geldige bepaling(en) waarbij 

zoveel mogelijk het doel en de strekking 

van de nietige of vernietigde 

bepaling(en) in acht worden genomen.  

2.5 Rechten van de Klant uit de 

overeenkomst kunnen door de Klant niet 

worden overgedragen zonder de 

voorafgaande schriftelijke instemming 

van Opdrachtnemer. Deze bepaling 

geldt als een beding met 

goederenrechtelijke werking zoals 

bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.  
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2.6 De overeenkomst werkt slechts tussen 

partijen. Een derde partij – direct of 

indirect verbonden aan de Klant – kan 

onder de overeenkomst geen 

aanspraak geldend maken jegens 

Opdrachtnemer. 

2.7 Indien Opdrachtnemer in enig document 

verwijst naar technische-, veiligheids- of 

kwaliteitsvoorschriften en/of andere 

informatie, wordt de Klant geacht deze 

te kennen, tenzij hij Opdrachtnemer 

onverwijld schriftelijk van het tegendeel 

in kennis stelt. Alsdan zal 

Opdrachtnemer hem over deze 

voorschriften nader informeren.  

2.8 De inhoud van deze algemene 

voorwaarden kan door Opdrachtnemer 

worden gewijzigd. 

 

Artikel 3 – Totstandkoming 

overeenkomst  

 

3.1 Opdrachtnemer zendt de Klant op diens 

verzoek een vrijblijvende offerte voor het 

aangaan van de door de Klant gewenste 

overeenkomst, met daarbij deze 

Algemene Voorwaarden.  

3.2 De overeenkomst, alsmede de 

wijzigingen en aanvullingen daarop, 

komen tot stand doordat 

Opdrachtnemer deze schriftelijk en 

rechtsgeldig aanvaardt, door 

ondertekening van de overeenkomst. 

Totdat zodanige ondertekening een feit 

is, kan Opdrachtnemer haar offerte nog 

herroepen. 

3.3 De Klant dient de overeenkomst direct 

en onverwijld te controleren. De 

overeenkomst geldt na ondertekening 

door beide partijen als gesloten en 

volledig bewezen, tenzij de Klant binnen 

48 uur na ondertekening van de 

overeenkomst schriftelijk en met 

redenen omkleed zijn bezwaren aan 

Opdrachtnemer heeft kenbaar gemaakt. 

Aanvullende afspraken en/of 

wijzigingen, door wie dan ook gedaan, 

zijn slechts bindend, indien deze door 

Opdrachtnemer schriftelijk zijn 

bevestigd.  

3.4 Iedere aanbieding of toezegging 

gedaan door een personeelslid of 

vertegenwoordiger van Opdrachtnemer 

is alleen bindend voor zover de 

laatstgenoemde dit schriftelijk heeft 

bevestigd. 

3.5 Mondelinge afspraken binden 

Opdrachtnemer niet dan nadat en voor 

zover deze schriftelijk door 

Opdrachtnemer zijn bevestigd.  

3.6 Indien en voor zover tussen de Klant en 

Opdrachtnemer een overeenkomst is 

afgesloten, is de duur van deze 

overeenkomst conform hetgeen partijen 

zijn overeengekomen. 

3.7 Opdrachtnemer kan eisen stellen aan 

de Klant op het gebied van regelgeving 

en certificering (waaronder begrepen, 

maar niet beperkt tot: VIHB-registratie, 

de aanwezigheid van 

(omgevings)vergunning(en), de 

aanwezigheid van verzekeringen en de 

aanwezigheid van een WEEELABEX-

vergunning). 

3.8 Weigeringsrecht: Opdrachtnemer heeft 

het recht een overeenkomst alsnog te 

ontbinden indien de Producten: 

koudemiddelhoudend zijn, dusdanig 

radioactief (besmet) zijn dat het 

voorhanden hebben ervan meld- of 

vergunningplichtig is, asbesthoudende 

zijn, infectueuze stoffen bevatten die 

ziekte kunnen veroorzaken bij mensen 

of dieren, dan wel anderszins niet 

voldoen aan de eisen die aan 

Opdrachtnemer worden gesteld op 

basis van wet- en regelgeving en 

vergunningen. De Opdrachtnemer is als 

gevolg van een ontbinding geen 

schadevergoeding verschuldigd, 

hoegenaamd en op welke grond dan 

ook.  

3.9 Wijzigingsrecht: Opdrachtnemer heeft 

het recht de voorwaarden – waaronder 

tariefstelling – van de overeenkomst 

eenzijdig te wijzigen indien wet-
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/regelgeving en/of wijziging 

vergunningsvoorschriften en/of 

industriële normering haar daartoe 

nopen, zonder dat aan de Klant een 

recht op ontbinding en/of 

schadevergoeding toekomt. 

 

Artikel 4 – Meerwerk en wijzigingen 

 

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de 

overeenkomst blijkt dat de 

overeenkomst aangepast en/of 

aangevuld dient te worden, of op 

verzoek van de Klant nadere 

werkzaamheden nodig zijn om tot het 

gewenste resultaat van de Klant te 

komen, is de Klant verplicht om deze 

meer werkzaamheden te vergoeden 

volgens het overeengekomen tarief. 

Opdrachtnemer is niet verplicht om aan 

dit verzoek te voldoen, en kan van de 

Klant verlangen dat daarvoor een aparte 

overeenkomst wordt gesloten. 

4.2 Indien en voor zover voor het verrichten 

van bepaalde diensten een vaste prijs is 

afgesproken, en het uitvoeren van die 

diensten leidt tot extra werkzaamheden 

die redelijkerwijze niet geacht kunnen 

worden in de vaste prijs te zijn 

inbegrepen, of sprake is van 

onvoorziene omstandigheden c.q. 

verborgen gebreken welke leiden tot 

extra of meer werkzaamheden, is de 

Opdrachtnemer gerechtigd om deze 

kosten, na overleg met de Klant, in 

rekening te brengen bij de Klant. 

 

Artikel 5 – Prijzen 

 

5.1 Tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen, is de prijs een netto 

prijs, exclusief omzetbelasting, 

servicekosten, transportkosten en 

overige op de verkoop en/of levering 

en/of uitvoering van de overeenkomst 

vallende overheidslasten en/of lasten 

van derden. 

5.2 Opdrachtnemer heeft het recht om in 

geval van kostenstijging tussen het 

tijdstip van de totstandkoming van de 

overeenkomst en de volledige 

nakoming daarvan, en ongeacht de 

voorzienbaarheid daarvan, de prijs 

dienovereenkomstig te verhogen 

zodanig dat een dergelijke 

kostenstijging daarin volledig is 

verwerkt. Onder kostenstijging wordt 

onder andere, maar niet uitsluitend, 

begrepen kostenstijgingen die 

voortvloeien uit vermeerderingen of 

wijzigingen van loon, lasten, 

belastingen, rechten, retributies, 

vrachten, heffingen, prijzen van 

grondstoffen en energie, alsmede 

wisselkoersveranderingen, verhogingen 

van de door de leveranciers in rekening 

gebrachte kosten of wetswijzigingen.  

5.3 Indien de uitvoering van de 

overeenkomst door Opdrachtnemer 

meer tijd vergt of meer kosten 

meebrengt dan zij redelijkerwijs mocht 

verwachten, doordat voor de Reparatie 

duurdere onderdelen nodig zijn of indien 

de Klant ondeugdelijke informatie heeft 

verstrekt of doordat zij na het sluiten van 

de overeenkomst wijzigingen heeft 

aangebracht in de oorspronkelijke 

overeenkomst, is Opdrachtnemer 

gerechtigd de overeengekomen prijs 

met een redelijk bedrag te verhogen. 

 

Artikel 6 – Betaling 

 

6.1 Betaling van de door Opdrachtnemer 

verzonden facturen dient binnen 

veertien dagen na factuurdatum te 

geschieden, tenzij op de factuur anders 

is vermeld of uitdrukkelijk anders is 

overeengekomen. De overeenkomst 

kan een afwijkende betalingstermijn 

bevatten. 

6.2 De Klant is verplicht onjuistheden in 

verstrekte of vermelde betaalgegevens 

onverwijld aan Opdrachtnemer te 

melden. Eventuele reclames met 
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betrekking tot de door de 

Opdrachtnemer gezonden facturen 

dienen binnen veertien dagen na 

factuurdatum schriftelijk bij de 

Opdrachtnemer te worden ingediend. 

De Klant die binnen deze termijn geen 

reclame heeft ingediend wordt geacht 

akkoord te gaan met de factuur. 

6.3 Indien de Klant enig door haar 

verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, 

is hij van rechtswege in verzuim zonder 

dat daartoe een nadere 

ingebrekestelling is vereist en is hij over 

het factuurbedrag met ingang van de 

datum waarop hij in gebreke is tot het 

moment van voldoening van het volledig 

verschuldigde bedrag een rente 

verschuldigd van 1,5% per maand.  

6.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 

incassokosten, die verband houden met 

de inning van enige vordering op de 

Klant, komen te zijner laste. De 

buitengerechtelijke kosten bedragen 

tenminste 15% van het/de 

factuurbedrag(en) met een minimum 

van € 500,-. Deze bedragen zijn zonder 

nadere aanmaning verschuldigd.  

6.5 Betalingen door of vanwege de Klant 

strekken achtereenvolgens ter 

voldoening van de verschuldigde 

buitengerechtelijke incassokosten, de 

gerechtelijke kosten, de verschuldigde 

renten en daarna in volgorde van 

ouderdom de openstaande 

hoofdsommen, ongeacht de 

andersluidende aanwijzingen van de 

Klant.  

6.6 Zonder uitdrukkelijke toestemming van 

Opdrachtnemer is het de Klant niet 

toegestaan zijn 

betalingsverplichting(en) jegens 

Opdrachtnemer op te schorten, te 

verrekenen en/of te compenseren met 

een vordering van de Klant op 

Opdrachtnemer, uit welke hoofde dan 

ook. 

6.7 Onder verwijzing naar art. 3:83 lid 2 BW 

is de overdraagbaarheid van uit de 

Overeenkomst voortvloeiende 

vorderingsrechten die toekomen aan de 

Klant uitdrukkelijk uitgesloten. 

6.8 Indien de Klant enig bedrag 

verschuldigd is aan Opdrachtnemer, 

ongeacht of dat betrekking heeft op een 

eerdere overeenkomst, heeft 

Opdrachtnemer het recht afgifte van 

(alle of een deel van de) goederen en 

documenten die zij onder zich heeft aan 

een ieder te weigeren en deze vast te 

houden tot de Klant alle vorderingen, al 

dan niet opeisbaar, heeft voldaan. 

 

Artikel 7 – (Op)Levering 

 

7.1 De levertijd en/of uitvoeringsperiode van 

de gehele leverantie, het gehele werk, 

de deelwerkzaamheden of de 

deelleveranties, worden door 

Opdrachtnemer bij benadering 

vastgesteld en betreffen nimmer een 

fatale termijnen. Overschrijding van een 

overeengekomen termijn, geeft de Klant 

geen recht op schadevergoeding, 

opschorting dan wel ontbinding der 

gesloten overeenkomst.  

7.2 De overdracht wordt geacht te hebben 

plaatsgevonden: a. indien de goederen 

door of namens de Klant zijn afgehaald 

en het vrachtdocument is ondertekend 

op het afhaaladres; b. bij franco 

verzending: door aflevering ten huize of 

aan het magazijn van de Klant en 

ondertekening van het vrachtdocument 

op het afleveradres; c. Opdrachtnemer 

de goederen heeft geleverd aan de klant 

Ex Works (Incoterms), tenzij anders 

overeengekomen in de overeenkomst. 

7.3 Het risico voor de goederen zal op de 

Klant overgaan bij de overdracht. 

7.4 Het aannemen van zaken zonder op- of 

aanmerkingen op de vrachtbrief of het 

reçu geldt als bewijs dat de 

verpakking/emballage in goede staat 

verkeerde ten tijde van de aflevering. 

7.5 Indien de Klant de goederen op het 

overeengekomen tijdstip van overdracht 
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niet in ontvangst neemt, worden die 

goederen voor zijn rekening en risico ter 

beschikking gehouden. In dergelijke 

gevallen kan Opdrachtnemer transport- 

en opslagkosten aan de Klant in 

rekening brengen.  

7.6 Het is de Opdrachtnemer toegestaan de 

goederen in gedeelten te leveren. Indien 

de goederen in gedeelten worden 

geleverd is de Opdrachtnemer bevoegd 

elk gedeelte afzonderlijk te factureren.  

7.7 Opdrachtnemer staat er niet voor in dat 

de opgeleverde producten geschikt zijn 

voor het doel waarvoor de Klant deze wil 

gebruiken/bestemmen zelfs niet als dat 

doel aan de Opdrachtnemer bekend is 

gemaakt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk 

anders is overeengekomen. 

7.8 De Klant wordt geacht in het bezit te zijn 

van de eventueel vereiste 

vergunningen. Ook aan een wijziging 

van eventuele kwaliteitsvoorschriften 

en/of aan door derden gemaakte 

bezwaren tegen de zaken kan niet het 

recht tot annulering van de 

order/bestelling worden ontleend. 

Inroepen Weigeringsrecht 

7.9 In het geval de Klant producten levert 

aan Opdrachtnemer is de Klant 

verantwoordelijk voor het transport van 

deze producten. De Klant is 

verantwoordelijk voor het voldoen van 

de producten aan de overeenkomst, 

wet- en regelgeving en vergunningen en 

staat er voor in dat er geen uitgesloten 

producten aanwezig zijn. 

7.10 Opdrachtnemer verricht naar keuze een 

visuele inspectie naar de producten dan 

wel een steekproef, test of inspectie 

voor zover aangewezen volgens 

Opdrachtnemer. Opdrachtnemer heeft 

het recht het Weigeringsrecht in te 

roepen indien een of meerdere 

uitgesloten producten worden 

waargenomen en/of aangetroffen 

(waaronder ook begrepen een 

gebrekkige of gevaarlijke verpakking). 

7.11 Opdrachtnemer heeft het recht in geval 

van inroepen van het Weigeringsrecht 

om (1) de producten toch te verwerken 

maar tegen een hoger tarief hetgeen de 

Klant zich op voorhand verplicht te 

voldoen, (2) de producten op kosten van 

de Klant terug te zenden of (3) de 

producten door een andere verwerker 

op kosten van de Klant te laten 

verwerken. 

7.12 Alle meerkosten (opslag, test, 

onderzoek, verpakking, verplaatsing, 

transport, administratie etc.) verband 

houdende met het niet voldoen van de 

producten aan de overeenkomst komen 

niettegenstaande het voorgaande 

integraal voor rekening van de Klant. 

 

Artikel 8 – Reclames 

 

8.1 De Klant dient de goederen bij 

aflevering te (laten) onderzoeken. 

Hierbij dient de Klant na te gaan of het 

geleverde aan de overeenkomst 

beantwoordt, te weten: of de juiste 

goederen zijn geleverd, of de 

afgeleverde goederen wat betreft 

kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de 

hoeveelheid) overeenstemmen met het 

overeengekomene; of de afgeleverde 

goederen voldoen aan de 

overeengekomen kwaliteitseisen of, 

indien deze ontbreken, aan de eisen die 

gesteld mogen worden aan een normaal 

gebruik en/of handelsdoeleinden.  

8.2 Zichtbare gebreken of tekorten dient de 

Klant binnen 24 uur na levering 

schriftelijk aan de Opdrachtnemer te 

melden.  

8.3 Niet-zichtbare gebreken dient de Klant 

binnen 24 uur nadat deze zijn ontdekt of 

redelijkerwijs hadden behoren te zijn 

ontdekt, doch uiterlijk binnen één maand 

na levering schriftelijk aan de 

Opdrachtnemer te melden.  

8.4 De termijnen genoemd in artikel 8.2 en 

8.3 gelden op straffe van verval van 

enige aanspraak op de Opdrachtnemer. 
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8.5 De rechten van de Klant vervallen indien 

hij het geleverde geheel of gedeeltelijk 

heeft verbruikt, bewerkt of verwerkt, 

vermengd met andere zaken, of aan 

derden heeft doorgeleverd dan wel 

indien de Klant zelf heeft getracht een 

vermeend gebrek te (laten) herstellen. 

8.6 Gebreken bij een deel van de geleverde 

goederen geven geen recht tot 

afkeuring van de gehele partij. Afwijking 

in de hoeveelheid geeft alleen recht op 

verrekening van de afwijking tegen de 

overeengekomen (kilo)prijs. Het laten 

verwijderen en afvoeren van 

productvreemde vervuiling uit de 

geleverde goederen komt voor rekening 

van Klant en met verrekening van de 

overeengekomen (kilo)prijs.  

8.7 Retourzending van geleverde goederen 

mag slechts geschieden na 

uitdrukkelijke goedkeuring van de 

Opdrachtnemer, onder door haar te 

bepalen voorwaarden. Goedkeuring tot 

retourzending houdt niet in dat de 

Opdrachtnemer de klacht gegrond acht 

of aansprakelijkheid erkent. De kosten 

van retourzending zijn voor rekening 

van de Klant, tenzij de Opdrachtnemer 

schriftelijk mededeelt dat de klacht 

gegrond is of dat zij aansprakelijkheid 

erkent dan wel zulks in rechte 

onherroepelijk is komen vast te staan.  

 

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud 

 

9.1 De Opdrachtnemer blijft eigenaar van 

alle door haar aan de Klant krachtens 

enige overeenkomst geleverde of te 

leveren zaken totdat de Klant alle 

tegenprestatie(s) met betrekking tot al 

deze zaken volledig is nagekomen.  

9.2 Door de Opdrachtnemer afgeleverde 

zaken, die onder het 

eigendomsvoorbehoud vallen, mogen 

slechts in het kader van een normale 

bedrijfsuitoefening worden 

doorverkocht. In geval van faillissement 

of surseance van betaling van de Klant 

is ook het doorverkopen in het kader van 

een normale bedrijfsuitoefening niet 

toegestaan. Overigens is de Klant niet 

bevoegd de zaken te verpanden of hier 

enig ander recht op te vestigen. 

9.3 Indien de Klant zijn verplichtingen niet 

nakomt of er gegronde vrees bestaat dat 

hij zulks niet zal doen is verkoper 

gerechtigd afgeleverde zaken waarop 

eigendomsvoorbehoud rust bij de Klant 

of derden die de zaak voor de Klant 

houden weg te halen of weg te doen 

halen. De Klant is verplicht hiertoe alle 

medewerking te verschaffen op straffe 

van een boete van 10% van het door 

hem verschuldigde per dag. 

9.4 De Klant verplicht zich de onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde 

zaken te merken als het eigendom van 

de Opdrachtnemer en te verzekeren en 

verzekerd te houden tegen brand-, 

ontploffings- en waterschade en tegen 

diefstal en de polis en het bewijs van 

premiebetaling van deze verzekering op 

eerste verzoek aan de Opdrachtnemer 

ter inzage te geven. 

9.5 De Klant verplicht zich verder op eerste 

verzoek van de Opdrachtnemer: 

- alle aanspraken van de Klant op de 

verzekeraars met betrekking tot de 

onder eigendomsvoorbehoud 

geleverde zaken te verpanden aan 

de Opdrachtnemer op de manier 

die wordt omschreven in art. 3:239 

BW; 

- de vorderingen die de Klant verkrijgt 

jegens zijn afnemers bij het 

doorverkopen van onder 

eigendomsvoorbehoud door de 

Opdrachtnemer geleverde zaken te 

verpanden aan de Opdrachtnemer 

op de manier die wordt 

voorgeschreven in art. 3:239 BW; 

- op andere manieren medewerking 

te verlenen aan alle redelijke 

maatregelen die de Opdrachtnemer 

ter bescherming van haar 

eigendomsrecht met betrekking tot 
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de zaken wil treffen en welke de 

Klant niet onredelijk hinderen in de 

normale uitoefening van zijn bedrijf. 

 

Artikel 10 – Garantie 

 

10.1 Opdrachtnemer staat ervoor in dat de 

verwerking van de producten voldoet 

aan de overeenkomst en de in het 

aanbod vermelde specificaties. 

10.2 Indien de te leveren producten en/of 

zaken niet voldoen aan deze garanties, 

zal de Opdrachtnemer de zaak binnen 

redelijke termijn na ontvangst daarvan 

dan wel, indien retournering 

redelijkerwijze niet mogelijk is, naar 

keuze van Opdrachtnemer, vervangen, 

zorgdragen voor herstel of vergoeden. 

In geval van vervanging verbindt de 

Klant zich reeds om de vervangen zaak 

aan de Opdrachtnemer te retourneren 

en de eigendom aan de Opdrachtnemer 

te verschaffen. 

10.3 Voor producten en/of zaken die voor 

direct gebruik zijn geleverd aan 

eindgebruikers, geldt een 

garantieperiode van 90 dagen van de 

datum van levering. 

10.4 De te dezen genoemde garantie geldt 

niet wanneer het gebrek is ontstaan als 

gevolg van onoordeelkundig of 

oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder 

schriftelijke toestemming van de 

Opdrachtnemer, de Klant of derden 

wijzigingen hebben aangebracht dan 

wel trachten aan te brengen aan de 

zaak of deze hebben aangewend voor 

doeleinden waarvoor de zaak niet 

bestemd is, of blootgesteld zijn aan 

abnormale omstandigheden of in strijd 

met de aanwijzingen van de 

Opdrachtnemer heeft behandeld. 

10.5 Indien sprake is van marktconforme 

afwijking, kan de Klant geen beroep 

doen op de garantie. 

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid en 

vrijwaring 

 

11.1 De aansprakelijkheid van 

Opdrachtnemer voor directe schade is 

beperkt. De aansprakelijkheid voor 

indirecte schade is uitgesloten. Onder 

het begrip indirecte schade wordt in elk 

geval – maar niet-limitatief – verstaan: 

gevolgschade, immateriële schade, 

bedrijfs- en stagnatieschade, schade ter 

zake van een door de Klant of derden 

geïnitieerde product recall door welke 

oorzaak dan ook ontstaan, gederfde 

winst of milieuschade. 

11.2 Iedere aansprakelijkheid (voor directe 

en/of indirecte schade) – ongeacht de 

grondslag van de aansprakelijkheid – 

van Opdrachtnemer is beperkt tot het 

bedrag dat in voorkomende gevallen 

wordt uitgekeerd door de 

aansprakelijkheidsverzekeraar van 

Opdrachtnemer verminderd met het 

door Opdrachtnemer te betalen eigen 

risico. Indien geen uitkering krachtens 

de aansprakelijkheidsverzekering van 

Opdrachtnemer plaatsvindt – ongeacht 

de reden voor de non-uitkering – is de 

aansprakelijkheid van Opdrachtnemer 

beperkt tot het bedrag aan netto 

factuurwaarde dat door de 

Opdrachtnemer aan de Klant in 

rekening is gebracht gedurende drie (3) 

maanden voorafgaand aan het ontstaan 

van de aansprakelijkheid en tijdig door 

de Klant is voldaan, met dien verstande 

dat de aansprakelijkheid van 

Opdrachtnemer nooit hoger is dan EUR 

25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend 

euro) per gebeurtenis of serie van 

samenhangende gebeurtenissen. 

11.3 Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid 

van Opdrachtnemer voor schade die het 

gevolg is van opzet of bewuste 

roekeloosheid van Opdrachtnemer of 

diens leidinggevende ondergeschikten. 

11.4 Alle vorderingsrechten van de Klant 

jegens Opdrachtnemer, hetzij uit hoofde 

van een tekortkoming in de nakoming, 

hetzij uit hoofde van een onrechtmatige 
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daad, hetzij op enige andere grond 

vervallen zodra een periode van één (1) 

jaar is verstreken na de dag waarop de 

Klant bekend werd of redelijkerwijs 

bekend had kunnen zijn met het bestaan 

van die vorderingsrechten en de Klant 

de betreffende vorderingen niet binnen 

die periode van één (1) jaar in rechte 

aanhangig heeft gemaakt. 

11.5 De Klant vrijwaart Opdrachtnemer voor 

eventuele vorderingen van derden 

wegens schade, die wordt geleden door 

derden in verband met door de Klant 

aan deze derden geleverde goederen of 

goederen waarin de goederen van 

Opdrachtnemer verwerkt zijn, tenzij 

rechtens vast komt te staan dat deze 

aanspraken een direct gevolg zijn van 

grove schuld of opzet van de zijde van 

Opdrachtnemer en de Klant bovendien 

aantoont dat hem ter zake geen enkel 

verwijt treft.  

 

Artikel 12 – Data(vernietiging) 

 

12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders 

overeengekomen, dient de Klant alle 

software en/of data aanwezig op de 

goederen die de Klant in het kader van 

de overeenkomst aan Opdrachtnemer 

verstrekt te verwijderen. De Klant 

vrijwaart Opdrachtnemer voor alle 

aanspraken dienaangaande, zoals 

verlies en openbaring van gegevens. De 

Klant is te allen tijde verantwoordelijk 

voor het veiligstellen van de data en/of 

software en dient alvorens tot levering 

over te gaan een back-up te maken. 

Opdrachtnemer is op geen enkele wijze 

en in geen enkele vorm door en/of 

zijdens de Klant aansprakelijk te stellen 

voor het verlies van data en/of software.  

12.2 Verwijdering van software en/of data 

maakt geen onderdeel uit van de 

overeenkomst tenzij dit expliciet is 

overeengekomen. Daar waar 

verwijdering van software en/of data met 

de Klant is overeengekomen betreft dit 

een inspanningsverplichting.  

12.3 Daar waar verwijdering van software 

en/of data met de Klant is 

overeengekomen, dan wel dat deze 

omwille van de door Opdrachtnemer te 

verrichten werkzaamheden door haar 

noodzakelijk wordt geacht, kan 

Opdrachtnemer door de Klant op geen 

enkele wijze aansprakelijk worden 

gesteld indien op enig moment achteraf 

blijkt dat met de op dat moment 

beschikbare middelen en kennis het 

mogelijk blijkt om de verwijderde 

software en/of data geheel of 

gedeeltelijk te kunnen recupereren.  

 

Artikel 13 – Overmacht 

 

13.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 

6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een 

tekortkoming van Opdrachtnemer in de 

nakoming van enige verplichting jegens 

de Klant niet aan Opdrachtnemer kan 

worden toegerekend in geval van een 

van de wil van Opdrachtnemer 

onafhankelijke omstandigheid, 

waardoor de nakoming van zijn 

verplichtingen jegens de Klant geheel of 

gedeeltelijk wordt verhinderd of 

waardoor nakoming van de 

verplichtingen door Opdrachtnemer in 

redelijkheid niet van Opdrachtnemer 

kan worden verlangd. Tot deze 

omstandigheden worden in ieder geval 

gerekend: wanprestaties van 

toeleveranciers of andere derden 

waarvan Opdrachtnemer afhankelijk is 

in het kader van de uitvoering van de 

overeenkomst, gebrek aan 

grondstoffen, vervoersproblemen, 

oorlog, rellen, sabotage, 

overstromingen, verlies, beschadiging 

en/of vertraging tijdens en door 

transport, extreem ziekteverzuim en 

wilde stakingen van het personeel, 

acties/maatregelen bij de douane, 

(tijdelijke) afsluiting van bepaalde 
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geografische gebieden, mislukte of 

tegenvallende oogst, brand, ex-of 

importverboden, en andere ongevallen 

en ernstige storingen in het bedrijf van 

Opdrachtnemer of bij diens 

Opdrachtnemers en nationale rampen. 

Onder overmacht wordt in elk geval 

verstaan een pandemie en alle daarbij 

of daardoor getroffen maatregelen van 

(buitenlandse) lokale, regionale en 

landelijke overheden. 

13.2 Indien zich een situatie voordoet als 

bedoeld in artikel 12.1. als gevolg 

waarvan Opdrachtnemer niet kan 

voldoen aan zijn verplichting richting de 

Klant, dan worden deze verplichtingen 

opgeschort zolang Opdrachtnemer niet 

aan zijn verplichtingen kan voldoen. 

Indien de in vorige zin bedoelde situatie 

meer dan drie (3) maanden heeft 

geduurd, hebben beide partijen het 

recht de overeenkomst schriftelijk 

geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

Opdrachtnemer is in dat geval niet 

gehouden tot vergoeding van enige 

schade, ook niet als Opdrachtnemer als 

gevolg van de overmachtstoestand enig 

voordeel geniet.  

13.3 Indien Opdrachtnemer ten tijde van het 

intreden van overmacht haar 

verplichtingen uit de overeenkomst 

inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of 

deze zal kunnen nakomen, is 

Opdrachtnemer gerechtigd om het 

reeds nagekomen respectievelijk na te 

komen gedeelte separaat te factureren. 

De Klant is gehouden deze factuur te 

voldoen als ware er sprake van een 

afzonderlijke overeenkomst.  

 

Artikel 14 – Recht- en forumkeuze 

 

14.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op 

alle door Opdrachtnemer gedane 

aanbiedingen en uitgebrachte offertes 

alsmede op alle overeenkomsten 

tussen de Klant en Opdrachtnemer is 

uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing.  

14.2 Het Weens Koopverdrag (United 

Nations Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods) is niet van 

toepassing, evenals enige toekomstige 

internationale regeling inzake koop van 

roerende zaken.  

14.3 Alle geschillen tussen partijen, 

voortvloeiende uit of anderszins 

verband houdende met 

offertes/aanbiedingen, deze Algemene 

Voorwaarden en/of overeenkomsten, 

hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting 

van andere gerechten worden 

voorgelegd aan de rechtbank in 

Nederland, arrondissement Oost-

Brabant, en voor wat betreft vorderingen 

in kort geding aan de 

voorzieningenrechter van de rechtbank 

Oost-Brabant, met dien verstande dat 

Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd 

is de zaak voor te leggen aan de 

volgens de wettelijke competentieregels 

bevoegde rechter. 

 

 

 

 

 


