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Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbie-
d ngen dre ieden van de Metaalunie doen, op alle over-
eenkomsten dre zi1 slulten en op alle overeenkorrsten d e
hiervan het gevolg kunnen zi1n. De aanbieder/leverancrer
is het lVetaalunielid dat deze voorwaarden gebruikl. Deze
\^/ordt aangeduid als opdrachtnemer of verkoper. De
wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever of koper.

Deze vocrwaarden mogen alleen worden gebruikt door
leden van de Metaalun e.

Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet
en worden uitdrukkelljk van de lrand gewezen.

Aanbiedingen

A le aanbiedrngen zijn vrijbljvend.

A1s opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, teke,
ningen enz, verstrekt. mag opdrachtnemer uitgaan van
de juistheld hrervan en zalhijziln aanbieding hierop base-
ren.

De in de aanbieding genoemde prijzen z jn gebaseerd oo
levenng aÍ Íabriek, "ex works", conÍorm Incoierms 2000.
De pnjzen zijn excius ef onrzetbelasting en enrbal age,

A1s zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdracnt-
nemer het recht alle kosten dre hij heeft moeten maken
om zijn aanbied ng te doen bi1 opdrachtgever in rekeninq
re orengen.

Rechten van intellectuele eigendom

Tenzil anders is overeengekomen, behoudt opdrachtne
mer de alrteursrecnten en alle rechten van ndustriele
eigendom op de door herl gedane aanbrecl ngen, ver
strekïe ontwerpen, aÍbeeldrngen, tekeningen. (proel)-
rl-roOe len, programmatuur enz.

De rechten op de in lld 1 genoemde gegevens blijver-t
eigendom van opdrachtnemer ongeacht oÍ aan
opdracntgever voor de vervaardiging ervan kostef n
rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder trit
drukl<eiijke toestemming van opdrachtnemer niet geko-
pieerd, gebruikt of aar clerden getoond worden. Btj over
treding van deze bepaling ts opdrachtge!,er aan
opdrachtnerner een boete verschuldigd van Euro 25,000.
Deze boete kan naast schadevergoedtng op grond varr
de wet worden gevorderd,

Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als
bedoeld in lid 1 op eerste verzoek brnnen de door
opdrachtnerner gestelde termijn retourneren. B11 overlre
ding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdracht-
nenTer een boete verscftLl digd van Euro 1.000 per dag.
Deze boeie kan naast schadev-orgoeding op grond van
de wet worden gevorderd,

Adviezen, ontwerpen en materialen

Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan advrezen
en informatie die hij van opdrachtnenrer krrjgt als deze
geen directe betrekking hebben op de opdracht.

Opdrachtgever s verantwoordelijk voor de door cÍ
narrens hem gemaakte tekeningen en berekerringen en
voor de Ír-rnctionele geschiktheid van door of namens
hem voorgeschreven maierialen.

Opdrachtgever vrilwaart opdrachtnemer voor elke aan
spraak van derden met betrekking iot het gebruik van
door of nalrens opdrachtgever verstrekte teken ngen,
bereken ngen. monsters, modellen en dergelijke.

Opdrachtgever mag de rnatenalên die opdrachtnernerwi
gebrurken voordat deze verwerkt worden voor eigen
reken ng (laten) onderzoeken, Als opdrachtnemer hrer-
door schade lildï, komt deze voor rekenrng van opdracht-
gever,
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Artikel 5: Levertijd
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5.1. De levedijd wordt door opdrachtnemer.bij benadenng
vastgeste d,

Bi1 de vaststeiling van de levedild gaat opdrachtneTner er
van uit dat hlj de opdracht kan urtvoeren onder de
omstandigheden die hem op dat moment bekend z jn.

De levert jd gaaï in wanneer over alle technische detai s
overeenstemming is bereikt, alle noodzakelrjke gegevens,
deÍ nitieve tekentngen enz. in het bezt zijn van opdracht-
nemer, cJe overeengekornen {termi;n)betaling is onlvan
gen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de utt-
voering van de opdracht rs voldaan.

a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die
welke opdrachtnemer bekend waren toen hi1 de
leve4 d vasrste'de. kan oporlchfre.rer oe teuor Llc
verlengen mel de tijd die nodig is om de opdracht
onder deze omstandigheden ut te voeren. Ais de
werkzaamheden niet in de planning van opdrachtne-
mer kunnen worden ingepast, zullen deze worden
afgerond zodra ziln planning dit toe aat.

b. Ais er sprake s van rreerwerk wordt de levedijd ver-
lengd met de tijd die nodtg is om de matenalen en
onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het
meerwerk ie verrichten. Als het meerwerk n ei in de
planning van opdrachtnemer kan worden ingepast.
zuilen de werkzaamheden worCen afgerond zodra de
planning dit toelaat.

c. Als er sprake s van opschorting van verplichttngen
door opdrachtnemer wordt de leverlijd verlengd rnet
de duur van de opschoding. Ais vooarzettlng van de
werkzaamheden n et n de p anntng van opdrachtne
mer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden
worden afgerond zodra de planning dtt toelaat,

d. Als er sprake is varr onwerkbaar weer wordt de ever-
tild verlengd met de daardoor ontstane stagnatiet jd.

Overschrijdtng van de overeengekomen leverlijd geeÍt in
geen geval recht op schadevergoec1ing, tenzil dtt schrif-
telijk is overeengekomen.
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6.1.

At1ikel 6: Risico-overgang

6.2.

Bij koop vindt levering plaats af fabriek, "ex works", con-
Íorm lncoïerms 2000; het risico van de zaal. gaat over op
het moment dat verkoper deze ter beschikking ste t aan
koper.

Ongeacht het bepaalde in het vorige lrd kunnen opdracht-
gever en opdrachlnemer overeenkomen dat opdracht-
nemer voor het transport zorgt. Het ristco van opslag,
laden, transpoft en lossen rust ook in dat geval op
opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze
risico's verzekeren.

Ook in geval verkoper de verkochte zaak nstal eerl en/oÍ
monteert gaat het risico van de zaak over op het moment
dat verkoper de zaken ter beschikking stelt aan koper tn
het bedrilfspand van rrerkoper of op een andere over-
^^^^^1. ^t.n^^ ^l^^+^uEr rvunur fv Il.Jddt5.

Als bij koop sprake is van inruil en koper in afwachting van
aflevering van de nreuwe zaak de in te ruilen zaak blijft
gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij koper
tot het moment dat hij deze jn het bezit heeft gesteld van
verkoper,

Prijswijziging

Als na oe oatun waarop de overeenko.nst rs gesloler vter
maanden verstrjken en de nakoming ervan door
opdrachtnemer nog niet is voltoord, mag een stijging in
de prilsbepalende factoren worden doorberekend aan
opdrachtgever.

Betaling van de prijsverhog ng zoals bedoeld in lid I vindt
plaats tegelilk met betaling van de hooÍdsom of de laat-
ste termiJn.

A s er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd
en opdrachtnemer bereid is deze ïe gebruiken, mag
opdrachtnemer maxinraal 209á van de marktprils van de
aangeleverde goederen n rekening brengen,

Onuitvoerbaarheid van de opdracht

Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn ver
plichtingen op te schoden, als hij door ornstandrgheden
die bil het sluiten van de overeenkomst niet te verrryach
ten waren en die burten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk
verhlnderd is zijn verplichtrngen na te komen,

Order onstardigheder oie niet door oporachr ren Êí ïe
verwachten waren en d e buiten z jn invloedssfeer lggen,
worden onder andere verstaan de omstandrgheid dat
leveranciers en/oÍ onderaannemers van opdrachtrrerner
niet of niet tildig voldoen aan hun verpltchtingen, het weer,
aardbevingen, brand, verlies oÍ diefstal van gereed-
schappen, het verloren gaan van te verwerken matena
len, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en
import- of handelsbeperkingen,

Opd'acrtremer is niet bevoegd tot opschorrrrg al" eie

nakonring biijvend onmogelijk is of als een tijdelilke onmo,
gelilkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De
overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dal deel
van de verplichting-.n dat nog niet is nagekomen. Part jen
hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als
gevo g van de onrb nd ng geleoer of te rijde.l s:l-3i6,

6.3.

Artikel 7:

7.'1.

7.2.

7.3.

Artikel B:

8.1.

8.2.

Artikel 9: Omvang van het werk

Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunnin-
gen, ontheÍfingen en andere beschikkingen dre noodza
kelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen z jn.

ln de prijs van het werk zijn niet begrepen:
a. de kosten voor grond-, hei-, hak , breek , Íunde-

rings , metsel-, tirnmer-, stukadoors-, schilder .

behangers-, herstei- of ander bouwkundig werkt
b. de kosten voor aansluitrng van gas-, water-, elektri-

citeit- of andere nfrastructurele voorzieningen;
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade

aan op of bij het werk aanwezige zaken:
d. de kosten van aÍvoer van materialen, bor-rwstoffen of

aÍval;
e. reis- en verblijÍkosten.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk

10.1. Wijzigingen in het werk resulteren rn ieder geval ln nreer
of rnrnderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp oÍ

OESICK;
h rJc rJnnr ^nrr:nh nê\/er VefstreÁle fÍOrmat.e IeI

ove/eertsler T 'ner de werke ilkheid:
c, van geschatïe hoeveelheden met meer dan 1Oqi,

worct aTgeweKen.

l\4eerwerk wordt berekend op basis van de waarde varr
de prijsbepalende lactoren die geldt op het moment dai
het meerwerk wordt verricht.
f"4inderv;erk lryorcit verrekend op bas s van de waarde van
de pnjsbepalende Íactoren dle gold op het nrorrent van
het sluiten van de overeenkornst.

Als het saldo van flet nrinderwerk dat van het meerwerk
overtreft, mag opdraclrtnemer b j Ce eindaÍrehening l0?6
van het verschil van de saldi b 1 opdrachtgever in rekenrng
brengen, Deze bepal ng geldt ntet voor minderwerk dat
gevorg rs van een verzoeK van oporacntnemer,

10.2.

Artikel 11: Uitvoering van het werk

11.1. Opdrachtgever zorgï ervoor dai opdrachtnenrer zrlr
werkzaamheden ongestoord en op het ove 'eengel^ or nen
tildstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van ziln
werkzaaml.red-on cie besch kk ng krijgt over de benodigde
voorzieningen, zoals:
- gas, water en e ektricrteit:
- verwarming:
- afsluitbare droge opslagruimte;
- op grond van de Arbowet en regelgeving r.roorge

scnreven voorzrenrngen.

Opdrachtgever is aansprakelijk voor aile schacie ais
gevolg van verlies, diefstal, verbranding oÍ beschadig ng
van gereedschappen, rnateralen en andere zaken van
opdrachtnemer die zrch bevinden op de plaats '#aar Ce
werkzaamheden worden verricht.

Wanneer opdrachtgever ztjn verplichtingen zoals
omschreven in de vorige leden n ei nakomt en daardoor
verlraging rn de uitvoering van de werkzaamlreden ont
staaï, zLrllen cle werkzaamheden worden uitgevoerd
zodra de planning van opdraci'itnemer dit toelaat. Daar
naasi is opdrachtgever aansprakeltjk voor a le ciaaruit
voor opCrachtnemer voorlvioeiende schade.
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Artikel 12: Oplevering van het werk

12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen,

Neemt opdrachtgever een deel van het werk in
gellrurk dan wordt dat gedeelte als opgeleverd
beschouwd;

c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft
meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtge-
ver niet binnen I4 dagen na de mededelrng schrrÍ1e-
lijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan nret rs
goedgekeurd;

d. opdrachtgever het werk niet goedkeurl op grond van
kieine gebreken of ontbrekende onderdelen die bin-
nen 30 dagen kunnen worden hersteld of nagelevercl
en die ingebruikname van het werk n et in de weg
staan.

12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hi1 ver-
plicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar
te maken aan opdrachtnemer.

12.3. Keurt opdrachtgever het werk ntet goed dan zal hij
opdrachtnemer in de gelegenheid stellen het werk
opnteuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn
daarop opnieuw van toepassing.

Artikel 1 3: Aansprakelijkheid

13.1. Opdrachtnemer is aansprakeiiik voor schade cjie
opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uttsluitend
gevolg ts van een aan opdrachtnenter toe te rekenen
tekortkoming. Voorvergoeding komt echter alleen in aarr
merking die schade waaftegen opdrachïnemer verze-
kerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te
7tlt1.

13.2. Njet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijÍsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatie

schade en gederÍde winst;
b, opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder

andere verstaan schade die door of tijdens de uit-
voering van het aangenomen werk wordi toege-
bracht aan zaken waaraan wordi gewerkt of aan
zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats
lvaar gewerkt wordt:

c, schade veroorzaakt door opzet of bewuste roe
keloosheid van hulppersonen.

13.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor ate aan-
spraken van derden wegens productenaansprakelijkheid
als gevolg van een gebrek in een procluct dat door
opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede)
bestond uit door opdrachtnenrer geleverde producten
en/of materialen,

Artikel 14: Garantie

14.1.

14.2.

Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maanoen
na (op)levering in voor de goede uitvoering van de over-
eengekomen prestatie.

Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van
werk dan staat opdrachtnenrer voor de in lid I genoernde
perjode in voor de deugde ijkheld van de geleverde con-
structie en de gebruikte materialen, mits hij vrlj was in de
keuze daarvan.

Als blilkt dat de geleverde constructie oÍ de gebruikte
matenalen niet deugdelijk ztjn, za) opdrachtnemer deze
herstellen of vervangen. De delen die bij opdrachtnemer
hersteld of door opdrachtnenter ven/angen worden,
moeten franco aan opdrachtnemer worden toegezon
den. Demontage en montage van deze delen en cJe even-
tueel gen-raakte reis- en verblilÍkosten komen voor reke
ning van opdrachtgever.

Artikel 15: Reclamaties

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen
beroep meer doen, als hij níet binnen i4 dagen nadat hlj
het gebrek heeft ontdeki of redelijkerwils had behoren te
ontdekken schriftelilk bij opdrachtnemer heett gere.a
meerd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken

Bestaat de overeengekomen presïatie uit het bewerken
van door opdrachtgever aangeleverde maieriaíen dan
staat opdrachtneTner voor de in lld 1 genoemde periode
in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerkrng,

Als blijkt dat een bewerking niet deugdelilk is urtgevoerd,
zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:

de bewerking opnleuw uitvoert. In dat geval moet
opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal
aan leveren;
het gebrek herstelt. In dai geval moet opdrachtgever
het materiaal franco aan opdrachtnemer terugzen-
den;

- opdracfrtgever crediteerl voor een evenredig deei van
de factuur.

Bestaat de overeengekomen prestatie uit leveríng van
een zaaK dan staat opdrachtnemer gedurende de in lid j
genoemde periode in voor de deugdelilkheid van de ge e-
verae zaaK.

Als blijkt dat de leverrng niet deugdeiilk is geweest, dan
moet de zaakÍranco aan opdrachtnemer worden terug-
gezonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maKen
oÍ hij:
- de zaak herstelt;

de zaak vervangt;
- opdrachtgever credrteert voor een evenredig deel van

de factuur.

Bestaai de o'rereenqekomen prestatie (mede) uit de
installatie enlof montage van een gelerrerde zaak dan
staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode
in voor de deugdelijkheid van de insiallatie en/of montage.

Als blijkt dat de tnstallatie en./of montage niet deugdelilk
is uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen. De even-
tueel gemaakte rels- en verb ijfkosten komen voor reke-
ning van opdrachtgever.

Voor die onderdelen waarvoor opdrabhtgever en
opdrachtnemer drt uitdrukkelijk schrlftelijk zijn overeen-
gekomen geldt tabrieksgarantie, Als opdrachtgever gele
genheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van
de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van
garantre op grond van drt artikel.

Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevailen de
gel-^genherd bieden een eventueel gebrek te hersiellen of
de bewerking opnieuw uit te voeren.

Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantre
nadat hij aan a1 zijn verplrchïingen ten opzichte van
opdrachtnemer heeft voldaan.

a. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het
gevolg zijn van:
- normale slijtage;
- onoordeelkundiggebruik:
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
- installatie, montage, wijzlging of reparatie door

opdrachtgever of door derden.
b. Geen garantte wordt gegeven voor geleverde zaken

die niet nreuw waren op het moment van leverrng.

Wanneer zaken na het verstnjken van de levertijd niet ztln
afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van
opdraclrtgever. Niet afgenonren zaken worden voor reke-
ning en risico van opdrachtgever opgesiagen. Opdracht-

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.



nemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdhe d van
artikel 6:90 BW.

AÉikel 17: Betaling

17.1. Betaling wordt gedaan op de piaats van vestrging van
opdracitÍ'ere" oí op ee1 doo'opd achl.lemer aarge-
wezen rekenrng.

17.2. Terzij anders ove'eergekorê1 r,r.ldl beralrng als volgL
plaats:
a. bij balieverkoop contant;
b. als termijnbetaling is overeengekomen:

' 40% van de iotale prijs bij opdracht;
- 50oo van de lota e orijs ra aanvoe. van l-eL nrate-

naal;
- 1O% van de totale prijs blj opleveringt

c. in alle ove.ige gevaLlen birrer 30 dager na 'acruur-
datum.

17,3, Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is
opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer
een naar diens oordee voldoende zekerheid voor be-
taling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niei b nnen
de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim.
Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeen-
kornst Le ollb:í'der er z jn scl'ade op opd'acLrlgever lê
verhalen,

17.4. Heï rechl van oporacl'Lgeve' o'n zijr vorderingen o0
opdrachtnemer ie verrekenen is utgesloten, tenzij er
sprake is van failllssement van opdrachïnemer.

17.5. De volledige vo'dering ïot beta i.g s o.r r ddellj( ope s
oaar ats:
a. eer betalirgsterrriin rs overschrede^:
b. oodrachtgeve.'ai I ef s gegda| o')urse3r.e van be

taling aanvraagtl
c, beslag op zaken oÍ vorderingen van opdrachtgever

wordt gelegd;
d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt onibonden

of gel quideerd;
e de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele

wordt gesteld of overlijdt.

17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de
overeengekomen betalingstermiln, is opdrachtgever
direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente
bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke
rente als deze hoger is. Bil de renteberekening wordt een
gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

17.7. Wanneer betaLing niet heefi plaatsgevonden binnen de
overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan
opdrachtnerner alle buitengerechtelijke kosten verschul-
digd met een minimum van Euro 50.

De kosren worden be'ekend op bas s var de volgerde
tabel:

17.8. Als oporacrlr'emer in eer ge'echteliike o.ocedure in heï
gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hrj in verband
".^+ ^^r^ ^"^^^^, 'r'^ h^^fiilrcl ueze IJruLeuuru rec I gemaaKï vOOf reKenlng van
opdrachtgever,

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

18.2.

18.3.

Na levering blilft opdrachtnemer eigenaar van geleverde
zaltot rnnrn ^ndràal.lnê' el :

a. tekodschiet oÍ tekort zal schieten in de nakoming van
/iia \/êrn inht nnon ti al^ /1 ^\'_'^^^1,^r._ ^{ -nÀ-), .-,y -. Jelc uletcur rKUt t5- ut d'rue"e
^^liil- ^^^4i^^ ^, ,^"^^^t,ger,JKsoo'1 rge uvereel.Konls-ên :

l^r rrnnr \t^.ír.la nÍ nnn r- r^ nrlz-nrmha^nnu, r'uvr vg tv rtg v rv9 .q vql ru llY, I vvvl ^'ddl 
L lr lvugl I

rrit zoei:niac orrercenkomsten niet betaalt of zal beta,
len;

e vnrdprinopn rlic irnortril6pien ult het niet nakomen Van
hn,rannonnorrrlê ^\ióreenkOfnsten. ZOaJS SChade,
boete, relte en koster-, 1 eï ieerT ro daa r.

/ncna ar nn nolorrordo 7clza^ aaa ó 
^ó^,i ' .--l. .- ,r -, -- . ahe d- r crgtsl g;1 I.' Oê

l-ord rusL. rndg opdrachLgever deze b- te,' ,, ir r'o 'i.;lc
bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbelroud heeft
innornonon man hi 11ê ^^,^, .^/À^ -rt, ^r +^/, ^h \iueeve oe ldKel' tu, LU ldre"l.
n ^/lró^h+^^.,^r ó+^^+ ^^i/^^h+^^m^/ +^^ ,^ ^1. \t. i^viJuraur rvvvqr èrddr UPU o\ rilrruL I v ruc uu vodr) L-
belrederr waar deze reken z ch bevinden,

Alc nnrl.:el.trcn a. flêên he.nen L:.t r-lnen nn /i Í'êioen-
domsvoorbehoud omdaï de geleverde zaken zjn ver-
fpta-l ' ón,a.rrj nf n:cp rnl^kon ,c nndr2ahtnê'/êr \ er-
nl nh+ |o nior ;rnr norrnrmr]6 'rl. nn nnn nnÀ. 'ah'r ma, lo
tJr U rt uc I rrgulv ggvu r uE l4n Vl I oo, I Upul aul lcl lq l-

20.1.

20.2^

20.3.

Het Nederards reclt is van toepdssrng.

Het Weens koopverdrag (C.l S G.) is niet van toepassing,
evenmin als enige andere internationale regeling waarvan
u ïs uiting rs toegestaan,

Àlaon elo h,rnorliLa rê.hl^. in l n a'^i -,r'-1 ..-rivu.gvrrjr\u r- r Cl UC UFVU*gU L> | UU VUiLI
glngsplaats van opdrachtnenrer neemt kennis vari
geschrllen, tenzij dit in strjd is met het dwingend rechï.
Opdracitrenrer rnag vaF deze bevoegdheidsrege a'wi1
her e1 de welrel jke bevoegdheidsregeis harrerer.

Partljen kunnen een andere vorm van geschjlenbeslech-
' a r 12 c hi ',rorhoclel Àrlntrraaê nf rrerli;rt on n' ê/ÊênÁO
men.

18.4.

Artikel 19: Ontbinding

As opdrachtgever de overeenkomst rnril ontbinden zon-
der dat er sprake rs van een tekoftkoming van opdracht
nemer en opdrachtnemer h ermee instemt, lvordt de
overeenkomst met wederzijds goedv nden ontbonden.
Opdrachtnemer heeft in dat geva recht op vergoeding
van alle vermogensschade zoais geleden veriies.
gedeíde winst el gê'naal-'le koslen

Artikel 201 Toepasselijk recht en forumkeuze

18.1.

over de eerste Euro 3.000
over he* rreerdere ïot furo 6.000
over het rleerdere tol Euro l5,O0O
over het meerdere tot ELrro 60.000
over her meerdere vanaf Euro 60.000
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20.4.
Al^ À- ..,r,1.^ri l ^^ft^^l.rê l-Irilên^êrêrhiaiixa Lnqta-
^rJ uu vvur nurrln 9u, rrddnrc rJ'.cr .vur uu rL | ^c ^u rr- |

h^^^, - i^ i^^ ' '+ l-\^\,^-ór^anl-]a horolu oninn r,nlnl z in !o'rugq /J ruo rurr uuvv'r-rdor uEUs q^sr ilr 19 /wvr.. jru*
werkel.i( gerraakte Losten ve.scl'L,ldigd.
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