
dit bezitloos pandrecht aanvaardt. De wederpartij zal in alle voornoemde gevallen 
op eerste verzoek van opdrachtnemer een akte tot vestiging van het pandrecht 
tekenen. Hij/zij zal ervoor instaan dat hij/zij tot verpanding van de goederen 
bevoegd is en dat op de goederen, afgezien van de recht van opdrachtnemer, 
geen pand of beperkte rechten rusten.

11.4.
De wederpartij is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn 
afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van 
opdrachtnemer te bewaren. De wederpartij zal de in dit artikel bedoelde goederen 
behandelen als een goed huisvader. Hij/zij zal de goederen tegen alle calamiteiten 
verzekeren op basis van de factuurwaarde. De wederpartij zal opdrachtnemer 
op haar eerste verzoek naam en adres van de verzekeraars en kopieën van 
de polissen verstrekken. Voorts zal de wederpartij op het eerste verzoek van 
opdrachtnemer, voor zover dat nog niet al van rechtswege is ontstaan ten gunste 
van opdrachtnemer een stil pandrecht vestigen op zijn/haar vorderingen dien 
aangaande op de verzekeraar.

11.5.
Opdrachtnemer is gerechtigd goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn 
geleverd en nog bij de wederpartij aanwezig zijn terug te nemen indien de 
wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen 
of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De wederpartij 
zal opdrachtnemer te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn/haar terreinen en/
of gebouwen ter inspectie van de goederen en/of ter uitvoering van onze rechten.

11.6.
De voornoemde bepalingen laten de overige aan opdrachtnemer toekomende 
rechten onverlet. 

12. Betalingsvoorwaarden
Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen dient 
betaling plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum netto. Bij aflevering 
in gedeelten geldt dit voor elk gedeelte. Vanaf de datum waarop ingevolge deze 
betalingsvoorwaarden of ingevolge bijzondere condities betaald moeten worden 
is de opdrachtgever de dan geldende wettelijk toegestane rente verschuldigd 
per maand of per gedeelte daarvan en wel uitsluitend door het verlopen van de 
betaaldatum zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Deze vertragingsrente 
dient betaald te worden indien en zodra hiervan onzerzijds aan de wederpartij 
kennis is gegeven, een en ander onverminderd en naast ons recht tot onmiddellijke 
opeising van de hoofdsom. De betalingen dienen te geschieden zonder enige 
aftrek of verrekening te onzen kantore of op een door ons aan te wijzen rekening. 
Indien de opdrachtgever met de betaling van enige vordering jegens ons in 
gebreke is, hebben wij het recht de verdere uitvoering van alle tussen ons en de 
opdrachtgever lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling geschied 
is, terwijl ook indien anders was overeengekomen, over de verdere levering 
contante betaling kan worden geëist. Het hier bepaalde geldt ook bij betwisting 
van de vordering. Indien naderhand de opdrachtgever in het gelijk mocht worden 
gesteld, kunnen wij derhalve nimmer schadeplichtig zijn indien wij gebruik hebben 
gemaakt van de rechten voor ons uit het hier bepaalde voortvloeiende, behoudens 
onze aansprakelijkheid ingevolge de wet.

13. Betalingsverplichting
Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor 
hem uit deze of enige andere met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, 
alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie 
van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te 
zijn en hebben wij het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder gerechtelijke 
tussenkomst de uitvoering dezer en van alle overige tussen hem en ons lopende 
overeenkomsten op te schorten, dan wel daarvoor contante betaling te vorderen, 
ook indien anders was overeengekomen, dan wel de overeenkomst geheel of ten 
dele te ontbinden te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of 
garantie gehouden zijn, doch onverminderd de ons verder toekomende rechten. In 
deze gevallen is elke vordering welke wij ten laste van de opdrachtgever hebben of 
krijgen dadelijk en ineens opeisbaar. Tevens mogen wij in dat geval de goederen 
onmiddellijk terugnemen.

14. Wanbetaling
Alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, die voor ons  
voortvloeien uit het niet nakomen door de opdrachtgever van enige verplichting 
voor hem uit de overeenkomst en uit deze voorwaarden voortvloeiende, zijn 
geheel voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten 
belopen 15% van de hoofdsom. Uit het enkele feit dat wij ons verzekeren van 
de hulp van een derde om tot incasso te geraken, blijkt de grootte van, en de 
gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten; wij hebben het 
recht voornoemde gefixeerde buitengerechtelijke kosten te verhogen met de 
omzetbelasting. Indien wij het faillissement van opdrachtgever zouden aanvragen, 
is deze buiten de koopsom en de rente daarop drukkende buitengerechtelijke 
incassokosten eveneens de in het desbetreffende arrondissement gebruikelijke 
kosten van de faillissementsaanvrage verschuldigd.

15. Reclame
Over de hoeveelheid van de afgeleverde materialen dient terstond na ontvangst 
te worden gereclameerd op straffe van verval van ieder recht. Behoudens 
tegenbewijs gelden de door ons op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of 
dergelijke documenten opgegeven hoeveelheden als juist. Overige reclames 
dienen, eveneens op straffe van verval, binnen een redelijke termijn, doch 
uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen aan ons kenbaar te 
worden gemaakt. Elk recht op reclame vervalt, indien de goederen door 
opdrachtgever in gebruik zijn genomen, dan wel door opdrachtgever zijn 
doorverkocht. Verwerkte goederen worden geacht te zijn goedgekeurd.

16. Aansprakelijkheid
Wij staan in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de geleverde goederen. 
Hieronder wordt verstaan, dat de geleverde goederen die gebreken vertonen 
kosteloos zullen worden herleverd, mits zodanige gebreken binnen redelijke tijd 
na ontdekken of redelijkerwijs kunnen ontdekken schriftelijk ter kennis van ons 
zijn gebracht en wij deze gebreken erkennen. Deze aansprakelijkheid ontslaat 
de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen, welke voortvloeien uit 
de gesloten overeenkomst. De aansprakelijkheid vervalt, indien anders dan met 
toestemming van ons in het geleverde wijzigingen zijn aangebracht of montage 
niet volgens de voorschriften zijn uitgevoerd. Gebreken, veroorzaakt door de 
opdrachtgever of derden vallen niet onder de aansprakelijkheid. Onverminderd 
de ons verder toekomende rechten, hebben wij het recht, indien wij door 
overmacht worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, om zonder 
rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de 
overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden te onzer keuze, zonder dat wij 
tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn. Onder overmacht wordt 
ten deze verstaan elke omstandigheid tengevolge waarvan de naleving van 
de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden 
verlangd, daaronder invoer en/of uitvoer en/of deviezenrestricties, oorlog, 
oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, werkstaking, werknemersuitsluiting, 
transportmoeilijkheden, brand en andere storingen in ons bedrijf of dat van 
onze onderleveranciers en vertraagde leveringen, door welke oorzaak ook, 
van door ons bestelde materialen; als het vorenstaande zo in Nederland als 
in landen van oorsprong of herkomst als in gebieden war door ons bestelde 
materialen getransporteerd of bewerkt worden.

17. Geschillen
Ten aanzien van deze overeenkomst en overeenkomsten welke daarvan het 
uitvloeisel zijn, is het Nederlands recht van toepassing. In afwijking van de 
wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil 
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, in geval de rechtbank bevoegd is, 
worden beslecht door de rechtbank te Zwolle. Opdrachtnemer blijft echter 
bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het 
toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.


