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1. ALGEMEEN 
 
1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en diensten 

van T.M. Wilschut h.o.d.n. Tiedo Wilschut. Deze voorwaarden gelden ook voor eventuele door Tiedo 
Wilschut ingehuurde derden die namens Tiedo Wilschut werkzaamheden verrichten. 

 
1.2 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de 

in dit document beschreven voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met ons is 
overeengekomen. 

 
1.3 Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze 

onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, 
diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. Wanneer onder de 
wederpartij blijkens de overeenkomst meerdere (rechts)personen worden verstaan, is ieder van hen 
hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen wij uit hoofde van die overeenkomst te vorderen hebben of 
zullen krijgen. Kwijtschelding van eventuele schulden aan een of meer van deze schuldenaren, bevrijdt 
de overige(n) niet. 

 
1.4 Door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet, voor zover niet in strijd met deze 

voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben. 
 
1.5 Wanneer enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige 

bepalingen onverminderd van kracht. 
 De nietige of vernietigde bepaling wordt in dat geval vervangen door een geldige bepaling, die zoveel 

mogelijk beantwoordt aan de strekking van de niet-geldige.  
 
 
2. AANBIEDINGEN 
 
2.1 Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is 

vermeld. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens. 
 
2.2 Eventuele begrotingen, plannen, tekeningen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, 

blijven te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden 
teruggezonden. 

 Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter inzage 
gegeven worden. 

 
2.3 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een 

order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de 
wederpartij ter kennis gebracht. 

 
2.4 Indien de wederpartij geen gebruik wenst te maken van de door ons aangeboden diensten, zijn wij 

gerechtigd om de aan de aanbieding verbonden kosten in rekening te brengen, voor zover de 
wederpartij van te voren op deze kosten is gewezen.  
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2.5 De wederpartij kan ons niet aan onze aanbiedingen en offertes houden indien de wederpartij had 

behoren te begrijpen dat een aanbieding of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke 
vergissing of verschrijving bevat. 

 
2.6 Wij behouden ons het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren. 
 
 
3. MODELLEN EN VOORBEELDEN 
 
 Indien door ons een voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of 

verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het voorbeeld 
afwijken, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat dienovereenkomstig zal worden geleverd. 

 
 
4. OVEREENKOMST 
 
4.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst tot stand nadat wij een opdracht 

schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging 
bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, 
tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft. 

 
4.2 Wanneer wij van tevoren aan de wederpartij een aanbieding hebben gedaan, komt de overeenkomst 

tot stand op het moment van ontvangst van de opdracht van de wederpartij, onder voorbehoud van 
beschikbaarheid van de te leveren mensen en materialen. 

 
4.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden ons slechts indien deze door ons 

schriftelijk zijn bevestigd. Indien zij hogere kosten met zich meebrengen worden deze kosten in rekening 
gebracht. 

 
4.4 Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt 

verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens 
reclame binnen 3 werkdagen na factuurdatum. 

 
4.5 Elke overeenkomst wordt door ons aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij 

- uitsluitend door ons te beoordelen - voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van 
de overeenkomst. 

 
4.6 Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de 

wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings-, als aan de overige verplichtingen voldaan zal 
worden. 

 
4.7 Wij zijn bevoegd om, indien wij dit noodzakelijk of wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de ons 

verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij de uitvoering van de overeenkomst niet bij 
ons in dienst zijnde derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden 
doorberekend. 

 
4.8 Indien in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, zijn wij er niet 

verantwoordelijk voor dat deze zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die 
worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar het gebruik zal plaatshebben.  

 Dit geldt niet, indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is 
gemaakt, onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties. 

 
4.9 Alle technische eisen die door de wederpartij aan te leveren zaken worden gesteld en afwijken van de 

normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door de wederpartij nadrukkelijk te 
worden gemeld. 

 
4.10 De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen, benodigd voor 

de correcte uitvoering van de overeenkomst. 
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5. PRIJZEN EN HONORARIA 
 
5.1 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen in euro, exclusief B.T.W., reis- en verblijfkosten, parkeerkosten, 

belastingen, heffingen, rechten en vervoer en verzekeringen van materialen. Indien één of meer van 
bovenstaande kosten van toepassing is op de opdracht zullen deze  in rekening worden gebracht bij de 
wederpartij. 

 
5.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond 

van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens onze gebruikelijke uur- of 
dagtarieven geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan 
afwijkend uurtarief is overeengekomen. 

 
5.3 Wanneer een overeenkomst wordt aangegaan op basis van een dagprijs is hierbij inbegrepen het 

totaal van 10 aaneengesloten uren beschikbaarheid bestaande uit de optelsom van gewerkte uren en 
pauzes. Wanneer dit aantal uren op een dag wordt overschreden behouden wij het recht om voor 
deze overuren een meerprijs te rekenen van 13% van de dagprijs per uur meerwerk.  

 
5.4 In geval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de opdrachtsom 

dienovereenkomstig te verhogen, ook al geschied dit ten gevolge van een reeds bij de aanbieding 
voorziene omstandigheid en ook al betreft het een overeenkomst uit hoofde van aanneming van werk.  

 
 
6. ANNULERING 
 
6.1 De wederpartij is gehouden om voor eigen rekening een annuleringsverzekering af te sluiten, waarbij de 

annuleringskosten in geval van annulering van deze overeenkomst zo veel als mogelijk zijn gedekt. 
 
6.2 Indien de wederpartij een tot stand gekomen overeenkomst om welke reden dan ook annuleert, zullen 

annuleringskosten in rekening worden gebracht welke als volgt berekend zullen worden: 
• Bij annulering 7 tot en met 14 dagen voor (eerste) leverings-/uitvoeringdatum: 25%  
• Bij annulering 4 tot 7 dagen voor (eerste) leverings-/uitvoeringsdatum: 50%  
• Bij annulering binnen 3 dagen voor (eerste) leverings-/uitvoeringsdatum: 75%  
• Bij annulering op of na de (eerste) leverings-/uitvoeringsdatum: 100%  
 welke percentages zullen worden berekend over de totale waarde van de opdrachtovereenkomst. 
 
6.3  Onverminderd bovenstaande behouden wij ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief 

gederfde winst. 
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7. OVERMACHT 
 
7.1 Onder "overmacht" wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke, dan wel onvoorzienbare 

omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer 
kan worden verlangd. 

 
7.2 De partij die meent in overmacht te (zullen komen) verkeren, dient de andere partij daarvan 

onmiddellijk in kennis te stellen. Partijen zullen alsdan in overleg treden om  een regeling te treffen over 
de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. 
 

7.3 Uitdrukkelijk wordt voor de wederpartij een beroep op overmacht uitgesloten in geval van ziekte of 
overlijden van een artiest of anderszins hoofdpersoon ten behoeve van wie wij de overeengekomen 
prestaties moeten verrichten en als gevolg waarvan de (uitvoering van de) overeengekomen prestaties 
door de wederpartij worden geannuleerd, dan wel de wederpartij de overeenkomst wenst te 
ontbinden. In een dergelijk geval geldt dat de wederpartij een vergoeding aan ons verschuldigd is als 
berekend in artikel 6.  
 

7.4 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende 
overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken. 

 
 
8. INTELLECTUEEL EIGENDOM 
 
8.1 Ten aanzien van alle vervaardigde ontwerpen, ontwerpschetsen, modellen en zaken, waaronder mede 

verstaan wordt door ons te leveren of geleverde producten welke bij de voorbereiding of uitvoering van 
de overeenkomst door of namens ons zijn vervaardigd, komen de daarop rustende intellectuele 
eigendomsrechten ons onverminderd toe. Elke vorm van gebruik, anders dan het gebruik waarvoor de 
zaken bestemd zijn, zoals reproductie, namaak of verveelvoudiging is niet toegestaan. 

 
8.2 De door ons of namens ons vervaardigde ontwerpen en ontwerpschetsen mogen niet gebruikt worden 

om te dienen als basis voor het ontwerpen en/of uitvoering van de opdracht door anderen. 
 
8.3 De wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van door haar verstrekte gegevens of 

anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. 
 Verder vrijwaart zij ons volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden 

jegens ons geldend zouden maken uit hoofde van schending van deze garantie. 
 
 
9. AANSPRAKELIJKHEID 
 
9.1 Onze aansprakelijkheid aangaande gebreken aan, door of namens ons vervaardigde, bewerkte en/of 

geleverde zaken blijft te allen tijde beperkt tot herstel of vervanging van die zaken dan wel creditering 
van het aan de wederpartij ter zake in rekening gebrachte, een en ander ter keuze van ons. Dit geldt 
ook voor door ons voor de wederpartij verrichten diensten. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor 
zover die niet in de wet geregeld is. 

 
9.2 Aansprakelijkheid voor uit hoofde van de overeenkomst eventueel geleden indirecte schade, zoals 

winstderving, bedrijfsschade of gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
9.3 Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan, noch de 

eventueel door onze verzekeraar gedane uitkering. 
 
9.4 Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet 

gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder 
bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als 
bij derden. 

 
9.5 In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het (onjuiste) 

gebruik van het geleverde, de geleverde diensten en/of gehuurde of door de ongeschiktheid daarvan 
voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft geleverd gekregen en/of gehuurd. De wederpartij is 
aansprakelijk voor alle schade die bij de uitvoering van deze overeenkomst aan ons persoonlijk dan wel 
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aan door ons ingehuurde derden ontstaat. Tevens is zij aansprakelijk voor alle schade die bij de 
uitvoering van deze overeenkomst ontstaat aan door ons geleverde en/of door ons verhuurde zaken, 
ook voor schade aan die zaken waar wij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik van maken. 
Voor wat betreft de verhuur van zaken zijn ook de artikelen 15 t/m 21 van deze algemene voorwaarden 
van overeenkomstige toepassing. 

 
9.6 Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde of gehuurde zaken door of namens de 

wederpartij, zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden 
tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstelling 
en/of fabricagefouten, dan wel door enigerlei andere oorzaak. 

 
9.7 De wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken welke derden jegens ons geldend maken of zouden 

kunnen maken wegens productenaansprakelijkheid tengevolge van een aan die derde geleverd 
gebrekkig product, dat (mede) bestaat uit een door ons geleverd product. 

 
 
10. RECLAMES 
 
10.1 Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks 

binnen 14 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder 
nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. 

 
10.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen 

na de factuurdatum. 
 
10.3 Na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de 

factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames door ons niet meer in behandeling 
genomen. 

 
10.4 Indien de door ons geleverde of verhuurde zaken op enige wijze worden behandeld, dan wel aard 

en/of samenstelling ervan wordt gewijzigd, geheel of gedeeltelijk worden beschadigd, worden 
(her)verpakt, of niet worden opgeslagen, vervoerd of bewaard overeenkomstig wettelijke voorschriften 
of algemeen geldende normen en gebruiken, of indien het geleverde aan een derde werd 
doorverkocht, vervalt ieder recht tot reclame.  

 
10.5 Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de 

overeengekomen prestatie te leveren. 
 
10.6 Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting 

van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld. 
 
10.7 Retournering van geleverde of verhuurde zaken kan slechts geschieden na onze voorafgaande 

schriftelijke toestemming en onder door ons te bepalen voorwaarden. 
 
 
11. AFWIJKINGEN EN TOLERANTIES 
 
11.1 Wij zijn bevoegd om in afwijking van de overeenkomst zaken te leveren welke in geringe mate 

afwijken qua model, uitvoering, kleur, samenstelling, verpakking of bijbehorende documentatie en aldus 
een verbetering betekenen, dan wel indien zulks noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke 
voorschriften dienaangaande. 

 
11.2 Wanneer productietechnische oorzaken naar onze verwachting tot grotere afwijkingen zullen leiden, 

wordt de wederpartij daarvan tijdig in kennis gesteld. 
 
11.3 De wederpartij aanvaardt alle geringe in de handel toelaatbare geacht of technisch niet te 

vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, ontwerp, maat afwerking en uitvoering van de geleverde zaken 
en/of diensten, zodat deze nimmer aanleiding kunnen zijn tot enige reclame. Verkleuring van 
materialen welke volgens handelsgebruik algemeen wordt toegelaten, geeft nimmer recht op 
vervanging en/of schadevergoeding. 
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 Bij de beoordeling van eventuele afwijkingen worden deze gerelateerd aan het gemiddelde 
exemplaar van de betreffende levering, derhalve niet aan enkele exemplaren. 

 
 
12. GARANTIE 
 
12.1 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verlenen wij gedurende een nader overeen 

te komen periode garantie op de door ons geleverde (verhuurde) producten. Deze garantie beperkt 
zich tot zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus geen storingen die hun oorzaak hebben in aan 
enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde. 

  
12.2 Op van derden betrokken zaken wordt door ons niet langer garantie verleend, dan deze 

derdeleverancier aan ons verleent. 
 
12.3 De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden, op 

ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde. 
 
12.4 De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden 

werkzaamheden of wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd. 
 
12.5 Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enige uit de tussen partijen 

gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan zijn wij niet gehouden tot garantieverlening, 
zolang die situatie voortduurt. 

 
 
13. BETALING 
 
13.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening te 

geschieden, of door storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 
14 dagen na factuurdatum. 

 De op onze bank-/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als 
betalingsdag aangemerkt.  

 
13.2 Wanneer de wederpartij ten behoeve van de betaling van onze facturen een incassomachtiging 

heeft afgegeven en een geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd, is de wederpartij gehouden het 
betrokken factuurbedrag terstond op andere wijze aan ons te voldoen. 

 
13.3 Wij zijn gerechtigd het factuurbedrag te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van maximaal 

3%. Deze toeslag is enkel verschuldigd wanneer betaling plaatsvindt na de vervaldatum van de factuur. 
 
13.4 Wij zijn te allen tijde gerechtigd om van de wederpartij voldoende zekerheid voor betaling te 

verlangen en kunnen de uitvoering van de overeenkomst opschorten indien de in redelijkheid 
verlangde zekerheid niet wordt gegeven. 

 
13.5 In het geval dat de wederpartij: 

a. In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, (voorlopig)surseance van 
betaling verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke 
Personen van toepassing wordt verklaard, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar 
eigendommen wordt gelegd,  

b. Komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden, 
c. Enige uit kracht der wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt, 
d. Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te 

voldoen, 
e. Overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder 

begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan 
wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf, 

 hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der bovengenoemde omstandigheden het recht, 
hetzij de overeenkomst te ontbinden, dan wel enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond 
van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling 
nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en 
interesten. 
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14. RENTE EN KOSTEN 
 
14.1 Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de 

wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum de wettelijke rente handelstransacties 
verschuldigd per (gedeelte van een) maand over het nog openstaande bedrag. 

 
14.2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. 

De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een 
gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke 
incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de 
wederpartij verschuldigde bedrag. 

 
 
ENKELE BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE VERHUUR 
 
15. ALGEMEEN 
 
15.1 De bepalingen van artikel 15 t/m 21 zijn van toepassing voor zover sprake is van een 

huurovereenkomst, waarbij wij - verder te noemen "verhuurder" – ons verbinden aan de wederpartij - 
verder te noemen "huurder"- in een verhuurovereenkomst nader gespecificeerde zaken – verder te 
noemen “gehuurde” – ten gebruik in huur af te staan, en waarbij de huurder zich verbindt deze  zaken 
van verhuurder ten gebruik in huur aan te nemen. 

 
15.2 De huurder verbindt zich de overeengekomen huurprijs en de uit de huurovereenkomst 

voortvloeiende vergoedingen en kosten te betalen en het gehuurde na beëindiging van de huurtijd 
terug te leveren, een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde. 

 
16. DE HUURPERIODE 
 
16.1 De huur wordt aangegaan voor een door partijen overeengekomen minimale periode, welke 

aanvangt op de dag voor aflevering van het gehuurde bepaald en eindigt op de dag, waarop het 
gehuurde in zijn geheel en in goede staat is terugontvangen. 

 
16.2 Wanneer het gehuurde binnen de minimale huurperiode voortijdig wordt teruggeleverd,  blijft de 

huursom over de gehele overeengekomen huurtijd verschuldigd. 
 
16.3 Indien het gehuurde door enige oorzaak niet op de datum voor aflevering bepaald door de huurder 

wordt afgehaald, is niettemin de huursom over de gehele overeengekomen periode verschuldigd, 
terwijl het gehuurde voor rekening en risico van de huurder ter beschikking wordt gehouden. Indien de 
huurder niet onverwijld na onze sommaties het gehuurde afhaalt, zijn wij gerechtigd daarover vrijelijk te 
beschikken, terwijl de overeengekomen huurprijs onverkort verschuldigd blijft. 

 
16.4 Verhuurder behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode 

deze niet te verlengen. 
 
16.5 Indien de huurovereenkomst voor een onbepaalde tijd is aangegaan, eindigt de huurovereenkomst 

door schriftelijke opzegging door een der partijen aan de medecontractant, met inachtneming van 
een opzegtermijn van 5 werkdagen. 

 
 
17. BESCHIKBAARSTELLING 
 
17.1 Verhuurder draagt er zorg voor, dat het gehuurde voldoet aan de eventueel ter zake bestaande 

wettelijke voorschriften. 
 
17.2 Vanaf de aanvang der huurperiode wordt het gehuurde bij verhuurders opslag of magazijn 

beschikbaar gesteld. De huurder heeft het recht het gehuurde voor afname of verzending en voor 
eigen rekening te (doen) keuren. Indien de huurder van dit recht geen gebruik maakt wordt het 
gehuurde geacht in goede staat, volledig en volgens afspraak te zijn afgeleverd. 
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18. BORGSOM EN LEGITIMATIE 
 
18.1 De huurder is verplicht, voordat hij het gehuurde in ontvangst neemt, verhuurder een nader vast te 

stellen borgsom te overhandigen. 
 
18.2 Verhuurder behoudt zich het recht voor om vervallen huurtermijnen te compenseren met de 

borgsom, evenals kosten van tenietgaan van of schade aan het gehuurde, daaronder mede begrepen 
reparatie en reiniging. 

 
18.3 Bij beëindiging van het verhuurcontract heeft huurder, mits deze op dat moment aan al zijn 

verplichtingen jegens ons heeft voldaan, het recht op het retour ontvangen van de borgsom, indien 
van toepassing verminderd met de in artikel 18.2 genoemde kosten.  

 
18.4 De huurder is verplicht, voordat hij het gehuurde in ontvangst neemt, zich middels een geldig 

legitimatiebewijs te legitimeren. 
 
 
19. RISICO 
 
19.1 Gedurende de gehele huurperiode is het volledige risico - inclusief transportrisico - van het gehuurde 

voor rekening van huurder, onverschillig door welke gebeurtenis, handeling of niet-handeling enige 
schade zou zijn veroorzaakt, derhalve ook ingeval van overmacht. De huurder is verplicht alle schade 
aan het gehuurde te vergoeden op basis van nieuwwaarde. 

 
19.2 Indien tijdens de huurperiode van enig openbaar terrein of aan derden toebehorend terrein gebruik 

wordt gemaakt, is de huurder verplicht ervoor zorg te dragen dat door de rechthebbende de nodige 
toestemming of vergunning wordt verleend. 

 
19.3 De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met het 

gehuurde. 
 
 
20. GEBRUIK 
 
20.1 Gedurende de huurperiode is de huurder gehouden het gehuurde naar aard en bestemming te 

gebruiken, te onderhouden en te beveiligen tegen diefstal en beschadiging. 
 
20.2 Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties door of namens de 

verhuurder uitgevoerd. De huurder mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
verhuurder eventuele reparaties (laten) uitvoeren door deskundig personeel, waarbij alleen originele 
onderdelen mogen worden gebruikt. Uitsluitend reparatiekosten ten gevolge van normale 
gebruiksslijtage zijn voor rekening van de verhuurder, zodat alle kosten ten gevolge van overbelasting 
en/of ondeskundig gebruik voor rekening van de huurder zijn. 

 Gebreken dienen terstond schriftelijk aan de verhuurder te worden gemeld. 
 
20.3 Gedurende de huurperiode is de verhuurder te allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van 

gebruik van het gehuurde te controleren. De huurder dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot 
het gehuurde te verlenen. 

 
20.4 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder is het niet toegestaan het gehuurde 

buiten Nederland te brengen of aan enige derde in gebruik te geven, noch enig uit de 
huurovereenkomst voortvloeiend recht geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. 

 
 
21. TERUGLEVERING 
 
21.1 Na afloop van de huurperiode is de huurder verplicht het gehuurde tijdens de normale werkuren in 

oorspronkelijke en gereinigde staat compleet terug te leveren bij de opslagruimte of het magazijn van 
verhuurder, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
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21.2 Indien het gehuurde om welke reden dan ook niet in geheel gereinigde of onbeschadigde toestand 

aan de verhuurder worden teruggeleverd, is de huurder verplicht alle kosten van noodzakelijke reiniging 
en/of herstel van schade aan de verhuurder te vergoeden. Bij teruglevering heeft de huurder het recht 
de toestand van het gehuurde door een deskundige te doen vaststellen, bij gebreke waaraan de door 
verhuurder op te stellen schadestaat beslissend zal zijn. Met betrekking tot de door verhuurder 
geconstateerde gebreken rust op haar geen andere bewijslast dan overlegging van een 
gespecificeerde rekening. 

 
21.3 Gedurende de periode die nodig is voor reiniging en/of herstel van schade aan het gehuurde, wordt 

de huurperiode dienovereenkomstig verlengd en verplicht de huurder zich de overeengekomen 
huurprijs door te betalen. 

 
21.4 Indien het gehuurde na afloop van de huurperiode niet worden ingeleverd of zodanig zijn 

beschadigd dat ze als "total loss" moeten worden beschouwd, is de huurder gehouden ons de 
nieuwwaarde te vergoeden, onverminderd de overige betalingsverplichtingen. 

 
 
ENKELE BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE INRICHTING EN ANDERE WERKZAAMHEDEN 
 
22. UITVOERING 
 
22.1 Wij bepalen de wijze waarop en door welke persoon dan wel personen de verleende opdracht 

wordt uitgevoerd. 
 
22.2 Indien wij constateren dat de opdracht ten gevolge van niet voor onze rekening of risico komende 

feiten of omstandigheden niet kan worden uitgevoerd tegen het vastgestelde bedrag of voltooiing 
tegen dit bedrag in redelijkheid van ons kan worden gevergd, zullen wij dit terstond aan de wederpartij 
mededelen, onder opgaaf van de oorzaken die tot de overschrijding leiden. Wederpartij is hieraan 
gebonden nadat hij zich akkoord heeft verklaard. Zolang wederpartij zich niet akkoord heeft verklaard 
met de betaling van het door ons geraamde bedrag, zijn wij bevoegd onze werkzaamheden op te 
schorten en opgeschort te houden. 

 
22.3 Indien als gevolg van feiten en omstandigheden welke niet aan ons zijn te wijten, dan wel voor onze 

rekening en risico komen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd, zijn wij 
gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder dat dit wederpartij enig 
recht geeft op schadevergoeding. Indien de opzegging aan de wederpartij kan worden toegerekend, 
zijn wij gerechtigd de reeds uitgevoerde werkzaamheden en alle in het kader van de overeenkomst 
gemaakte kosten aan de wederpartij in rekening te brengen, onverminderd ons recht op volledige 
schadevergoeding op grond van de wet. 

 
22.4 Wij zijn gerechtigd om bij extreme (weers)omstandigheden, waarbij gevaar voor bezoekers, 

deelnemers of medewerkers ontstaat of verwacht wordt, de uitvoering af te gelasten. Hiervan wordt 
terstond melding gemaakt bij wederpartij. 

 
22.5  Tenzij anders is overeengekomen, worden werkzaamheden door of namens ons  uitsluitend tijdens de 

normale binnen de door de ARBO-regelgeving vastgestelde maximale werkuren uitgevoerd. 
 
22.6 De wederpartij dient er voor te zorgen dat wij de vrije beschikking hebben over de ruimte waarin en 

de zaken waaraan wij de ons opgedragen werkzaamheden verrichten moeten.  
 
22.7 Indien door ons of door ons ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden 

worden verricht op de locatie van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie, 
draagt wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 

 
22.8 Wij zijn gehouden onze werkzaamheden op de overeengekomen datum of data en geheel conform 

de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk -door 
een niet aan ons te wijten oorzaak- slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, zijn wij gehouden de 
noodzakelijk geachte wijzigingen in de uitvoering terstond ter kennis van de wederpartij te brengen en 
na overleg met deze uit te voeren. 
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22.9 De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat -eventueel door derden- uit te voeren 
werkzaamheden, welke niet tot het door ons aangenomen werk behoren, zodanig en zo tijdig worden 
verricht, dat de uitvoering van het aangenomen werk geen vertraging ondervindt. 

 
22.10 De wederpartij dient op zijn kosten -zo de uitvoering van het werk zulks naar ons oordeel  vergt- te 

zorgen voor voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen, werktuigen 
en/of grondstoffen. Voorts dient de wederpartij ons, eveneens op zijn kosten, in staat te stellen te zorgen 
voor de mogelijkheid van aansluiting van elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, water en 
andere voor de uitvoering benodigde energie. 

 
22.11 Voor de door ons voor de uitvoering van het werk benodigde materialen draagt de wederpartij 

het risico van het verlies en/of beschadiging van het moment af waarop zij op de plaats waar de 
werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zijn aangevoerd gedurende de tijd dat zij aldaar buiten 
de normale werktijden en/of niet onder direct toezicht van ons verblijven. De wederpartij is verplicht 
voor haar rekening het werk waaronder mede begrepen het object waarin het werk wordt uitgevoerd 
voldoende te verzekeren tegen materiële schade. 
 

 
BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE DE VERKOOP VAN ZAKEN 
 
23. LEVERING 
 
23.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af bedrijf of magazijn te Amsterdam (EX Works – 

Incoterms). 
 
23.2 De zaken zijn voor rekening en risico van de wederpartij op het moment dat met het inladen van de 

zaken een aanvang wordt genomen. Indien de zaken, in afwijking van lid 1 van dit artikel, worden 
afgeleverd aan een door de wederpartij opgegeven afleveradres, gaat het risico met betrekking tot de 
zaken op de wederpartij over op het moment dat de zaken door ons zijn uitgeladen, dan wel – indien 
het uitladen door de wederpartij geschiedt – op het moment dat met het uitladen een aanvang is 
gemaakt. 

 
23.2 Indien de levering van zaken geschiedt aan een door de wederpartij opgegeven afleveringsadres, 

dient de wederpartij er voor te zorgen dat de locatie waar de zaken moeten worden afgeleverd zich 
op de begane grond bevindt en goed bereikbaar en berijdbaar is voor het vervoer c.q. aanvoer van 
de zaken over een verharde weg. 

 
23.3 Indien de wederpartij specifieke eisen met betrekking tot door ons te gebruiken verpakkingen heeft, 

komen alle kosten voor het gebruik van deze verpakkingen voor rekening van de wederpartij. 
Verpakkingsmaterialen worden niet door ons teruggenomen. 

 
23.4 Zaken die klaar zijn voor afhaal of aflevering, moeten onverwijld op de plaats van levering worden 

afgehaald dan wel in ontvangst worden genomen. 
 
 
24. EIGENDOMSVOORBEHOUD 
 
24.1 Alle door ons geleverde zaken blijven onze eigendom tot op het moment dat de wederpartij volledig 

heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ons uit hoofde van enige met ons gesloten 
overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, 
vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst 
daaronder begrepen. 

 
24.2 Een wederpartij die als wederverkoper optreedt, is gerechtigd de zaken die onderworpen zijn aan 

het in lid 1 van dit artikel omschreven eigendomsvoorbehoud, te verkopen of door te leveren, doch 
uitsluitend en slechts voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn 
bedrijf. 

 
24.3 Indien de wederpartij (mede) uit door ons geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de 

wederpartij die zaak slechts voor ons en houdt de wederpartij de nieuw gevormde zaak voor ons totdat 
de wederpartij alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Wij 
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hebben in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de wederpartij alle rechten als 
eigenaar van de nieuw gevormde zaak. 

 
24.4 Het is aan de wederpartij niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn 

onderworpen aan het in lid 1 van dit artikel omschreven eigendomsvoorbehoud. Indien derden 
(beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal 
de wederpartij ons hiervan onverwijld op de hoogte stellen. 

 
24.5 Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van wederpartij zijn overgegaan en zich 

nog in onze handen bevinden, behoudt wederpartij zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos 
pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, 
die wij uit welke hoofde dan ook nog jegens de wederpartij mocht hebben. 

 
24.6 De wederpartij is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken gescheiden van 

andere zaken, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van ons te (doen) houden. 
 
24.7 De wederpartij is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, 

ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze 
verzekeringen aan ons op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van de wederpartij op 
verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra wij dit wensen, door 
de wederpartij aan ons stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van ons tegen 
de wederpartij. 

 
 
SLOTBEPALINGEN 
 
25. GEHEIMHOUDING 
 
 Wij verbinden ons alle door de wederpartij ter beschikking gestelde informatie, zonder haar 

toestemming niet anders te zullen gebruiken dan tot het doel waarvoor het verkregen werd en geheim 
te houden tegenover ieder die niet bij het uitvoeren van de opdracht betrokken is. 

 
 
26. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 
 
26.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht 

van toepassing, met uitsluiting van artikel 247 lid 2 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. 
 
26.2 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd 

worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van 
toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als 
juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens 
ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. 

 
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op  
28 maart 2022 
 
 
 


