ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
VAN: ESD-SIC B.V.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is
aangegeven:
Opdrachtgever
Opdrachtnemer
Overeenkomst
Leverantie
Aflevering
Keuring
Goederen

: ESD-SIC B.V., de gebruiker van de algemene voorwaarden of koper of afnemer;
: de (rechts)persoon, die met opdrachtgever een overeenkomst sluit of heeft gesloten of verkoper of wederpartij;
: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer;
: de te leveren zaken en diensten en installatie/montage daarvan indien en voor zover overeengekomen;
: bezitsverschaffing van de te leveren zaken;
: het al dan niet tussentijds onderzoeken en beoordelen van de leverantie op deugdelijkheid en bruikbaarheid zoals
overeengekomen;
: producten, artikelen, zaken, voortbrengselen van productieprocessen, objecten van dienstverlening en
handelswaar. De begrippen worden door elkaar gebruikt al naar gelang hun specifieke toepassing.

Artikel 2 Algemeen
2.1

Alle aanbiedingen, overeenkomsten, opdrachten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige
voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met opdrachtgever overeengekomen te worden. Daaronder begrepen
afwijkingen in offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten.

2.2

Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze overeenkomst laten de geldigheid en de toepasselijkheid
van de overige bepalingen van deze overeenkomst onverlet. Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage een
regeling treffen die de bedoeling die partijen met de onderliggende overeenkomst dan wel met deze algemene voorwaarden beoogden
het dichtst benadert.

2.3

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten, voor de uitvoering waarbij derden zijn betrokken.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1

Overeenkomsten waarbij opdrachtgever partij is als koper, gelden als gesloten:
a.
na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, dan wel;
b.
na toezending aan de opdrachtnemer door opdrachtgever van de schriftelijke aanvaarding van een door de opdrachtnemer
gedaan aanbod;
c.
bij gebreke daarvan, door het feitelijk en actief uitvoering geven aan de opdracht door opdrachtgever.

3.2

Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden opdrachtgever slechts, indien deze schriftelijk door
opdrachtgever zijn bevestigd.

3.3

Het staat opdrachtgever vrij een order binnen 3 werkdagen na plaatsing te annuleren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 4 Prijzen
4.1

Tenzij anders vermeld, worden door de verkoper gehanteerde prijzen geacht ‘all-in’ prijzen te zijn en worden de prijzen geacht vermeld
te zijn c.q. te gelden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

in euro’s;
exclusief en inclusief B.T.W.;
inclusief levering aan het adres van opdrachtgever;
inclusief kosten van verpakking;
inclusief in- en uitvoerrechten, alsmede enige overheidsheffing;
inclusief kosten van vracht, transport, op- en overslag;
inclusief kosten van in- en uitlading;
inclusief administratie- en orderkosten
inclusief kosten van verzekering;
inclusief kosten van kwaliteitscontroles;
inclusief eigen persoonlijke beschermingsmiddelen (zie 7.5).

4.2

Zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever, staat het de opdrachtnemer niet vrij haar prijzen te wijzigen.

4.3

Indien geen vaste prijs is overeengekomen, dan zal de prijs worden vastgesteld op grond van de in het verleden aan opdrachtgever in
rekening gebrachte prijzen, of indien de prijzen die de verkoper ten tijde van de verkoop hanteert voor soortgelijke kopers en partijen
lager zijn, aan de hand van die prijzen.

4.4

Opdrachtgever is bevoegd middels een verrekeningsverklaring haar opeisbare vorderingen te verrekenen met de opeisbare schulden
aan de opdrachtnemer.

Artikel 5 Levering
5.1

De overeengekomen leveringstermijnen binden de opdrachtnemer en zijn fatale termijnen. Overschrijding van deze termijn geeft
opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden of aanspraak te maken op vergoeding van schade.

5.2

Levering vindt plaats aan het adres van opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. De (af)levering vindt plaats op kosten en voor
risico van de opdrachtnemer, transportkosten daaronder begrepen, volgens de geldende Incoterms D.D.P., tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.

5.3

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor naleving door hem en door of namens hem gecontracteerde transporteurs van
(inter)nationale voorschriften inzake vervoer, verpakking en veiligheid.

5.4

Het afleveren in delen, is slechts toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever.

5.5

Aflevering dient te geschieden tijdens de reguliere openingstijden (werkdagen van 8.00-11.30 en van 12.00-15.00 uur) van
opdrachtgever. Opdrachtgever dient tenminste 48 uur van tevoren geïnformeerd te worden over het tijdstip van aanbieding.

5.6

De opdrachtgever heeft het recht de levering uit te stellen. Indien opdrachtgever de opdrachtnemer verzoekt de levering uit te stellen,
zal de opdrachtnemer de goederen voor eigen risico en rekening deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar bestemd voor
opdrachtgever opslaan, beveiligen en verzekeren.

5.7

De aflevering geschiedt onder afgifte van een pakbon. Deze vermeldt: omschrijving van het artikel, aantal, bestel- en ordernummer van
opdrachtgever, alsmede andere referenties en de nog te verrichten leveranties.

Artikel 6 Modellen, afbeeldingen, hoeveelheden, maten en producteigenschappen
6.1

De in de aanbieding/advertenties/prijslijsten opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn
bindend voor de opdrachtnemer. Hetzelfde geldt voor getoonde monsters of afbeeldingen.

6.2

Opdrachtgever is bevoegd met betrekking tot de te leveren goederen te verlangen dat de omvang en/of de hoedanigheid wordt gewijzigd
en dat modificaties worden aangebracht in de modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen.

6.3

Indien een wijziging naar het oordeel van de opdrachtnemer gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs, levertijd en kwaliteit zal
alvorens aan de wijziging gevolg wordt gegeven, opdrachtgever hieromtrent binnen 8 dagen na kennisgeving van de verlangde wijziging
schriftelijk informeren.

6.4

Indien deze gevolgen naar het oordeel van opdrachtgever onredelijk zijn ten opzichte van de aard van de wijziging, is opdrachtgever
bevoegd de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder dat daarbij enig recht voor
vergoeding van schade ontstaat.

Artikel 7 Orde, veiligheid en milieu
7.1

De opdrachtnemer, evenals door hem ingeschakelde derden, zijn gehouden aan de Nederlandse wettelijke veiligheids-, gezondheidsen milieuvoorschriften in acht te nemen. Tevens dienen de bedrijfsreglementen en reglementen op het gebied van veiligheid,
gezondheid en milieu van de opdrachtgever te worden opgevolgd.

7.2

De opdrachtnemer staat ervoor in dat de leverantie voldoet aan alle wettelijke vereisten.

7.3

Personeel dat op het terrein van de opdrachtgever tewerk wordt gesteld dient minimaal 18 jaar te zijn.

7.4

De Leverancier draagt er zorg voor dat ESD-SIC de identiteit van het personeel en/of de ingeschakelde derden voor aanvang van de
werkzaamheden kan controleren aan de hand van een geldig, origineel paspoort, een identiteitskaart en/of een
vreemdelingendocument, indien vereist met de vermelding van het recht om arbeid te mogen verrichten in Nederland. Een en ander in
overeenstemming met de Wet op de identificatieplicht. Voorts draagt de Leverancier er zorg voor dat het personeel zich te allen tijde
op de werkvloer kan legitimeren aan de hand van een geldig en origineel identiteitsdocument in de zin van de Wet op de
identificatieplicht.

7.5

Voor alle werkzaamheden bij de opdrachtgever dient de Arbeidsomstandighedenwet in acht te worden genomen en is het ESD-SIC BV
veiligheidsreglement van toepassing, waar specifieke veiligheidsinstructies en het volgen van de veiligheidsintroductiefilm deel van
uitmaken.

7.6

Specifiek risicovolle werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd met VCA gecertificeerde opdrachtnemers. Als uitvloeisel hiervan
dient bij de opdrachtgever tewerkgesteld personeel in het bezit te zijn van een aantoonbaar geldig persoonscertificaat “Veiligheid voor
operationeel leidinggevende” of “basisveiligheid”.

7.7

Personeel van de opdrachtnemer maakt gebruik van eigen persoonlijke beschermingsmiddelen, zijnde eigen veiligheidsschoenen,
eigen helm, eigen veiligheidsbril en eigen brandwerende werkkleding. Mochten er speciale beschermingsmiddelen nodig zijn, ingeval
van toepassing van bedrijfseigen beschermingsmiddelen, zijnde mondkapjes e.d., dan zullen deze ter beschikking worden gesteld door
de opdrachtgever aan het personeel van de opdrachtnemer e.a. afhankelijk van de aard van de werkzaamheden.

7.8

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruik van ter beschikking gestelde materialen door de opdrachtgever.
Indien er schade of verlies is door ondeugdelijk gebruik, dan worden de ter beschikking gestelde materialen in rekening gebracht bij de
opdrachtnemer.

Artikel 8 Opschorting en ontbinding
8.1

Onverminderd andere rechten of vorderingen is opdrachtgever bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling
de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a.
b.

c.

d.

8.2

de opdrachtnemer in verzuim komt met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, niet tijdige of niet
volledig nakoming daaronder begrepen;
na het sluiten van de overeenkomst opdrachtgever ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de
opdrachtnemer de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de
opdrachtnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de
tekortkoming dit rechtvaardigt;
de opdrachtnemer bij of tijdens de uitvoering van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van haar
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de
bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;
de opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard of hem, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend
dan wel in beide gevallen daartoe een aanvraag is ingediend.

Voorts is opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard
zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd

dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
8.3

Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van opdrachtgever op de opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien
opdrachtgever de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

8.4

Opdrachtgever behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 Eigendom(svoorbehoud)
9.1

Indien goederen onder eigendomsvoorbehoud worden geleverd, staat het opdrachtgever vrij de onder het eigendom(svoorbehoud) van
de opdrachtnemer vallende zaken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening te verpanden, te verhuren, door te verkopen of op
enige andere wijze te bezwaren of te vervreemden.

9.2

Opdrachtgever is niet gehouden de onder het eigendom(svoorbehoud) van opdrachtgever vallende zaken te verzekeren en is evenmin
gehouden tot vergoeding van schade aan de opdrachtnemer indien de goederen om welke reden dan ook niet meer beschikbaar zijn,
althans niet meer in de aangeleverde toestand, zulks in de meest ruime zin van het woord.

Artikel 10 Reclames
10.1

Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken met betrekking tot beschadigingen
die waarneembaar zijn aan de buitenkant van de verpakking. Eventuele reclames ter zake zullen binnen 21 dagen na (af)levering
dienen te geschieden bij de opdrachtnemer.

10.2

Reclameren ten aanzien van facturen is niet aan enige tijd gebonden.

10.3

Geleverde goederen worden in het algemeen direct in het magazijn van opdrachtgever opgeslagen in de verpakking waarin deze
aangeleverd wordt. De wijze van levering en de aard van de goederen staat een directe en volledige controle in de weg.

10.4

Zodra opdrachtgever kenbaar wordt met gebreken aan het geleverde, hetzij door eigen ontdekking, hetzij door mededeling van één
van haar klanten, dan zal zij binnen 21 dagen reclameren bij de opdrachtnemer.

10.5

Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames juist zijn, zal de opdrachtnemer naar keuze van opdrachtgever opnieuw
presteren door nieuwe zaken leveren, dan wel de gebreken herstellen, dan wel de zaken terugnemen onder creditering van de
(koop)prijs. Op verzoek van opdrachtgever, zal de opdrachtnemer (gevolg)schade vergoeden.

10.6

In geval van gedeeltelijke of totale vervanging of vergoeding van artikelen, wordt geen rekening gehouden met een vergoeding in
verband met gebruik of waardedaling door ouderdom, gebruik of slijtage.

10.7

De opdrachtnemer is ook gehouden klachten over gebreken te accepteren en te onderzoeken indien opdrachtgever niet op stipte wijze
haar betalingsverplichtingen dan wel andere verplichtingen jegens de opdrachtnemer is nagekomen en ook in het geval dat derden
enige wijziging of reparatie aan de door opdrachtgever geleverde goederen hebben aangebracht respectievelijk hebben verricht.

10.8

Het staat de opdrachtnemer niet vrij verplichtingen uit hoofde van reclames op te schorten.

Artikel 11 Betaling
11.1

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden facturen betaalbaar gesteld 30 dagen na factuurdatum.

11.2

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdrachtnemer niet gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst
betaling van voorschotbedragen te verlangen c.q. in rekening te brengen.

11.3

Indien opdrachtgever, nadat de betalingstermijn van de factuur is verstreken, het daarmee corresponderende factuurbedrag nog niet
heeft voldaan, dan zal opdrachtgever slechts in verzuim geraken na het versturen van een ingebrekestelling of sommatie door de
opdrachtnemer. Eventuele rente zal pas verschuldigd zijn als opdrachtgever binnen de in de ingebrekestelling genoemde termijn niet
overgaat tot betaling van het door haar verschuldigde. Verschuldigde rente wordt berekend met als aanvangsdatum de eerste dag
volgens op de in de ingebrekestelling genoemde termijn voor nakoming.

11.4

Het is de opdrachtnemer niet toegestaan enig door de opdrachtnemer verschuldigd bedrag te verrekenen met bedragen welke
opdrachtgever aan haar verschuldigd mocht zijn. De opdrachtnemer is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde
van de gesloten overeenkomst in verband met enige andere door de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

11.5

Ingeval de opdrachtnemer:
a.
in staat van faillissement wordt verklaard, althans haar faillissement wordt aangevraagd, tot boedelafstand overgaat, tot de
schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegelaten, althans een verzoek daartoe is
gedaan, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen
wordt gelegd of in geval van liquidatie;
b.
komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c.
enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
d.
overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn
bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;
heeft opdrachtgever door het enkel plaatsvinden van één der vermelde omstandigheden het recht de geleverde en nog niet betaalde
goederen te retourneren onder creditering van de aanschafprijs.

11.6

Betaling door de opdrachtgever kan worden opgeschort in geval zijnerzijds tekortkomingen in de leverantie en/of de factuur zijn
geconstateerd.

Artikel 12 Overmacht
12.1

Opdrachtgever is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid
die niet te wijten is aan haar schuld en die ook niet krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting(en) voor haar
rekening komt.

12.2

Onder overmacht vallen bijvoorbeeld, maar uitdrukkelijk niet alleen, werkstaking, stagnatie in de aanvoer van benodigde zaken en
brandstof, transportvertraging, computerstoringen, brand en vergelijkbare omstandigheden bij opdrachtgever.

12.3

Indien opdrachtgever door overmacht of andere buitengewone omstandigheden niet of niet tijdig in staat is om haar verplichtingen uit
hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft zij het recht om de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel (indien
nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

12.4

Indien de tijdelijke overmacht langer dan zes maanden geduurd heeft, kan de opdrachtnemer overgaan tot ontbinding van de
overeenkomst zonder dat hij recht heeft op een schadevergoeding.

Artikel 13 Garantie
13.1

De opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen voor normaal gebruik.

13.2

Indien de goederen na (af)levering niet blijken te voldoen aan hetgeen partijen zijn overeengekomen, zal de opdrachtnemer voor zijn
rekening, op eerste aanzegging en ter keuze van opdrachtgever de goederen binnen 14 dagen vervangen of herstellen, onverminderd
de verder aan opdrachtgever volgens de wet toekomende rechten.

13.3

Blijft de opdrachtnemer in gebreke om aan zijn garantieverplichtingen te voldoen, dan heeft opdrachtgever het recht om, voor rekening
van de opdrachtnemer, over te gaan tot vervanging of herstel, al dan niet met behulp van derden.

13.4

Voor vervangen of herstelde delen van een levering, geldt opnieuw een garantie als voormeld omschreven.

13.5

In het geval opdrachtgever niet de fabrikant is van door opdrachtgever geleverde artikelen, rust op opdrachtgever geen andere
verplichting de gegevens van haar leverancier kenbaar te maken aan de opdrachtnemer en de opdrachtnemer behulpzaam te zijn bij
het claimen van garantie bij de leverancier.

13.6

Het staat de opdrachtnemer niet vrij verplichtingen uit hoofde van garanties op te schorten.

13.7

De opdrachtnemer garandeert dat de leverantie zal voldoen aan alle relevante wettelijke bepalingen betreffende kwaliteit, milieu, veiligheid
en gezondheid.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
14.1

De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die opdrachtgever lijdt als gevolg van een gebrek aan of tekortkoming in de
levering, een gebrek in het bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte materiaal of als gevolg van een handelen of nalaten van de
opdrachtnemer of zijn hulppersonen in verband met de levering en/of de uitvoering van de overeenkomst.

14.2

Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst die de
opdrachtnemer lijdt.

14.3

Indien opdrachtgever desondanks aansprakelijk is voor enige schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal dat deel van het
factuurbedrag dat gemoeid is met dat onderdeel van de uitvoering van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft,
althans maximaal tot het factuurbedrag, althans tot maximaal de totale opdrachtsom, althans tot het bedrag van de door de assuradeur
van opdrachtgever te verstrekken uitkering.

14.4

Indien de gevolgen van enige schade, uit hoofde van deze overeenkomst ontstaan, door de opdrachtnemer te verzekeren was, dan
wel normaliter door afnemers in die branche verzekerd wordt, zal opdrachtgever nimmer aansprakelijk zijn.

14.5

Door opdrachtgever eventueel met assuradeuren gesloten verzekeringsovereenkomsten (o.a. ter zake van wettelijke aansprakelijkheid
en productenaansprakelijkheid) ontslaat de opdrachtnemer niet van de verplichting zichzelf ook adequaat en op dezelfde wijze te
verzekeren. Opdrachtnemer verplicht zich om voor de duur van de uitvoering van de overeenkomst – of voor zoveel langer als de
overeenkomst met opdrachtgever daartoe noodzaakt – een CAR verzekering af te sluiten en aan te houden waarin dekking voor
schade aan eigendommen van opdrachtgever is opgenomen. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van opdrachtgever een afschrift
van de CAR verzekeringspolis en polisvoorwaarden aan opdrachtgever verstrekken. Opdrachtnemer zal dezelfde verplichting tot het
afsluiten van een CAR verzekering ook opleggen aan door opdrachtnemer in te schakelen opdrachtnemers en/of hulppersonen.

14.6

Opdrachtgever is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, die de opdrachtgever lijdt voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst.

14.7

Opdrachtgever zal het nodige ondernemen om haar aansprakelijkheid jegens haar afnemers uit te sluiten of te beperken. Mocht
opdrachtgever desondanks aansprakelijk gesteld worden, dan vrijwaart de opdrachtnemer opdrachtgever voor eventuele aanspraken
van derden, afnemers van opdrachtgever daaronder begrepen, die in verband met het doorverkoop van goederen schade lijden, zulks
in de meest ruime zin van het woord en gevolgschade daaronder begrepen.

14.8

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten
is aan opzet of grove schuld van opdrachtgever of haar ondergeschikten.

14.9

De opdrachtnemer dient opdrachtgever de ruimte te bieden alle handelingen te verrichten die schade kunnen voorkomen, beperken,
herstellen of opheffen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer voor de hierdoor ontstane schade aansprakelijk is.

Artikel 15 Risico-overgang
15.1

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp zijn van de overeenkomst, gaat over op opdrachtgever op het
moment waarop de zaken door de opdrachtnemer aan haar worden (af)geleverd.

15.2

Indien de opdrachtnemer voor vervoer/verzending van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn zorg draagt, geschiedt dit geheel
voor rekening en risico van de opdrachtnemer, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 16 Authentieke versie
Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek.
Artikel 17 Toepasselijk recht

Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid
van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Artikel 18 Geschillen
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 in het arrondissement van de vestigingsplaats van
opdrachtgever. Niettemin heeft opdrachtgever het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
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