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A. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
TOEPASSELIJKHEID ALGEMEEN 
 

Artikel A 1. 

1. Op alle offertes van, alle opdrachten aan en alle Overeenkomsten gesloten met 

Opdrachtnemer, zijn de hierna volgende algemene voorwaarden van toepassing,  

2. Tevens zijn de hieronder vermelde respectievelijke bijzondere voorwaarden, als aanvulling op 

en naast de algemene voorwaarden, op respectievelijke Overeenkomsten van toepassing en 

wel als volgt: 

> op Overeenkomsten betreffende de vervaardiging, verkoop en levering van roerende 

zaken: artikelen B 1 t/m B 5; 

> op Overeenkomsten betreffende dienstverlening: C1 t/m C 4; 

> op aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten met Opdrachtnemer handelend onder 

de naam ‘kringloopbedrijf Twiddus’: D1 t/m D5. 

3. Wijzigingen in deze algemene en/of  bijzondere voorwaarden dienen door Opdracht- 

 nemer en Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd. Aan dergelijke 

 afwijkingen kunnen door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend met betrekking 

 tot later aangegane rechtsverhoudingen.  

 

DEFINITIES 
 

Artikel A 2. 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder de volgende met hoofdletter geschreven woorden: 

> Opdrachtgever: iedere wederpartij bij een met de Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst, 

alsmede iedere wederpartij bij de aan een Overeenkomst voorafgaande of in het algemeen 

gevoerde onderhandelingen of besprekingen met de Opdrachtnemer. 

> Opdrachtnemer: Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers, handelend onder de naam 

Baanbrekers, en gevestigd te Waalwijk, aan de Zanddonkweg 14, 5144 NX. 

> Overeenkomst: een tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst 

tot het leveren van goederen, diensten en/of werken.  

> Werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, 2e Paasdag, 

Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, de dagen die door de overheid tot 

nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd en de dag waarop de verjaardag van het 

Staatshoofd officieel wordt gevierd. 
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DEPOT/INZAGE/AFWIJKENDE BEDINGEN 

 

Artikel A 3. 

De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder het nummer 

17256566 en aldaar ter inzage voor belanghebbenden. Eveneens zal door de Opdrachtnemer op 

verzoek van belanghebbenden terstond en kosteloos een exemplaar van de voorwaarden worden 

toegezonden. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen, hieronder begrepen door de 

Opdrachtgever gedeponeerde (algemene) voorwaarden of andere condities, kan de Opdrachtgever 

zich slechts beroepen indien deze bedingen door de Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk met de 

Opdrachtgever zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkende bedingen zullen slechts betrekking 

hebben op de betrokken (bijzondere) Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met de 

Opdrachtgever is overeengekomen en door Opdrachtnemer schriftelijk is aanvaard. 

 

OFFERTES/ OPDRACHTBEVESTIGING/ PRIJSVERHOGING/ WIJZIGINGEN/UITBESTEDING 

 

Artikel A 4. 

1.  Alle offertes die Opdrachtnemer uitbrengt, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, 

zijn geheel vrijblijvend voor de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer is 

eerst gebonden door zijn schriftelijke bevestiging van de opdracht. Hetzelfde geldt ten aanzien 

van later door de Opdrachtgever verzochte aanvullingen en/of wijzigingen. De op-

drachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst respectievelijk aanvulling of wijziging juist 

en volledig weer te geven. Alle genoemde prijzen zijn exclusief hetgeen verschuldigd is ter zake 

van btw (omzetbelasting) of andere heffingen, andere belastingen en/of rechten. 

Opdrachtnemer mag ervan uitgaan dat de Opdrachtgever zich met de opdrachtbevestiging 

volledig akkoord heeft verklaard, indien Opdrachtgever niet anders bericht binnen vijf 

Werkdagen nadat door Opdrachtgever eerdergenoemde opdrachtbevestiging is ontvangen. 

2. De Opdrachtnemer is, indien de kostprijsbepalende factoren een verhoging ondervinden, 

gerechtigd de overeengekomen prijs tot het moment van aflevering respectievelijk aanvang 

van de uitvoering van de diensten dienovereenkomstig te verhogen, tenzij uitdrukkelijk 

schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een dergelijke prijswijziging binnen drie 

maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt, is de Opdrachtgever bevoegd de 

Overeenkomst te ontbinden. 

3. Kosten, verbonden aan door de Opdrachtgever verzochte wijzigingen en aanvullingen, komen 

voor diens rekening. 

 De Opdrachtnemer mag deze extra kosten zonder meer doorberekenen, tenzij bij aanvulling of 

wijziging door de Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk een kostenopgave is verzocht en 

tevens is bepaald dat eerst tot uitvoering door de Opdrachtnemer mag worden overgegaan na 

verkregen toestemming op grond van deze kostenopgave. Het in de voorgaande zin bepaalde 

geldt niet indien op verzoek van de Opdrachtgever de aangevulde of gewijzigde opdracht 
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terstond moet worden uitgevoerd. In een dergelijk geval is de Opdrachtgever zonder meer ge-

houden alle daaruit voortvloeiende extra kosten te voldoen, conform de opgave van de 

Opdrachtnemer. 

4. De Opdrachtnemer is uitdrukkelijk gerechtigd de door de Opdrachtgever verstrekte order in 

haar geheel dan wel gedeeltelijk uit te besteden aan derden/leveranciers. Op verzoek wordt 

de Opdrachtgever ter zake nader geïnformeerd. 

 

ORDERS 

 

Artikel A 5. 

1. De Opdrachtgever is aan zijn order gebonden gedurende een termijn van veertien dagen na 

afgifte of verzending, binnen welke de Opdrachtnemer de opdracht conform artikel A 4 lid 1 

kan aanvaarden. 

2. Indien de Opdrachtnemer hiertoe, gezien de informatie als door hem ontvangen met 

betrekking tot de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever aanleiding ziet, mag hij de 

uitvoering van iedere opdracht opschorten totdat de Opdrachtgever ter zake van de overeen-

gekomen betalingsverplichtingen, alsook zijn andere verplichtingen, zekerheid heeft gesteld op 

een in het bancair verkeer genoegzaam geachte wijze. 

 

INHOUDSOPGAVE, AFBEELDINGEN EN RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM 

 

Artikel A 6. 

1. De in folders en andere van de Opdrachtnemer afkomstige geschriften of (digitale) 

documenten vermelde technische gegevens en daarbij weergegeven afbeeldingen dienen ter 

illustratie en gelden derhalve slechts bij benadering.  

2. De Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten van intellectuele en industriële 

eigendom voor op door hem bij de uitvoering van de Overeenkomst vervaardigde tekeningen, 

afbeeldingen, ontwerpen, schetsen, modellen, monsters etc. Het in de vorige zin vermelde 

geldt eveneens voor door de Opdrachtnemer ten behoeve van een opdracht specifiek vervaar-

digde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen e.d. tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders 

overeengekomen. 

3. De Opdrachtgever geeft door het enkel verstrekken van de opdracht tot vervaardigen van een 

werk met inachtneming van of naar bepaalde gegevens, tekeningen en/of aanwijzingen, 

respectievelijk gebruik van gepatenteerde werkwijzen, constructies of andere technische 

vindingen, aan dat door uitvoering geen inbreuk zal worden gemaakt op rechten van 

intellectuele of industriële eigendom. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer uitdruk-

kelijk voor en stelt deze schadeloos ter zake van alle schadelijke gevolgen voor het geval de 

Opdrachtnemer op enigerlei moment geconfronteerd wordt met een situatie waarin een 

dergelijke inbreuk, al dan niet terecht, niettemin wordt gepretendeerd. De Opdrachtnemer is 

uitdrukkelijk niet gehouden tot het uitvoeren van enig onderzoek. Ten aanzien van deze 

vrijwaring geldt eveneens hetgeen is gesteld in artikel A 13, lid 3. 
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4. (Digitale) documenten, modellen, tekeningen of gereedschappen ter zake waarvan 

uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze (zullen) toebehoren aan de Op-

drachtgever, blijven onder beheer van de Opdrachtnemer berusten. Wanneer gedurende twee 

achtereenvolgende jaren door de Opdrachtnemer ten aanzien van een bepaald artikel geen 

opdrachten meer zijn ontvangen, heeft de Opdrachtnemer het recht de betreffende zaken te 

vernietigen. 

 

ZAKEN VAN DERDEN 

 

Artikel A 7. 

De Opdrachtnemer is niet gehouden een verzekering af te sluiten met betrekking tot zaken of delen 

daarvan die gedurende de periode van bewerking zich onder de Opdrachtnemer zullen bevinden. De 

Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of welke schade dan 

ook aan voormelde zaken en/of voorwerpen geleden, behoudens indien te wijten aan diens eigen 

opzet of grove schuld. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer uitdrukkelijk tegen en stelt 

deze schadeloos ter zake van iedere schadeaanspraak van derden in verband met bovenbedoelde 

zaken en/of voorwerpen. Indien de Opdrachtnemer zich onverplicht wel verzekerd heeft zal hij per 

schadeveroorzakende gebeurtenis niet aansprakelijk zijn  voor een hoger bedrag dan de - op verzoek 

mede te delen - verzekerde som ten aanzien van het betreffende onderdeel. 

 

BETALING 

 

Artikel A 8. 

1. De factuurdatum is in het algemeen bepalend voor de aanvang van de betalingstermijn. Indien 

echter facturering geschiedt na de datum van levering of uitvoering is steeds de leverings- of 

uitvoeringsdatum bepalend. De factuur zal dan de leverings-of uitvoeringsdatum vermelden. 

Alle betalingen moeten geschieden uiterlijk op de dertigste dag na de datum als bedoeld in de 

voorgaande zin en wel door middel van overboeking op de bank- of girorekening van de Op-

drachtnemer, zonder enige aftrek van kosten, beroep op schuldvergelijking of kortingen 

waarvoor ten dage van betaling geen creditnota of andere akkoordverklaring door de 

Opdrachtnemer is verstrekt. 

2. De Opdrachtgever die op de dertigste dag na aanvang van de betalingstermijn nog niet heeft 

betaald, wordt zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, geacht in gebreke te zijn en is 

alsdan de wettelijke rente verschuldigd met een opslag van 0,5 % voor interne admini-

stratiekosten met een minimum van € 50,-. 

3. Alle door de Opdrachtnemer te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten - 

waaronder de kosten boven het gebruikelijk door de rechterlijke autoriteiten gehanteerde 

liquidatietarief - die het gevolg zijn van niet of niet tijdige betaling door de Opdrachtgever, 

komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen - als 

tussen partijen gefixeerd - tenminste 15% van het door de Opdrachtgever verschuldigde netto-
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factuurbedrag, met een minimum van € 50,- te vermeerderen met administratiekosten zoals 

gemeentelijke leges, kosten Kamer van Koophandel etc. 

 

BEVOEGDHEDEN BIJ NIET-BETALING; OPSCHORTING; ONTBINDING 

 

Artikel A 9. 

1. De Opdrachtnemer heeft tegenover de Opdrachtgever, die niet tijdig heeft betaald, ten laste 

van wie beslag is gelegd, die zijn faillissement of surseance van betaling heeft aangevraagd of 

wiens faillissement is aangevraagd door een derde, of die overigens in meer dan verwaar-

loosbare mate tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van een 

Overeenkomst in ieder geval onmiddellijk het recht om - volledig ter keuze van de 

Opdrachtnemer - : 

 a. onmiddellijke betaling bij aanbieding der zaken aan de Opdrachtgever (rembours) en/of 

zekerheidsstelling als bedoeld in artikel A 5 voor betaling te eisen; 

 b. iedere levering of werkzaamheid ten behoeve van de Opdrachtgever geheel of 

gedeeltelijk op te schorten; 

 c. de desbetreffende Overeenkomst of iedere andere Overeenkomst geheel of gedeeltelijk 

voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een aldus luidende schriftelijke kennis-

geving. 

 Behoudens indien gebruik is gemaakt van het recht van ontbinding, kan de Opdrachtnemer te 

allen tijde zijn keuze aangaande de in dit artikel genoemde bevoegdheden wijzigen. 

2.   Indien de Opdrachtnemer van zijn bevoegdheid tot ontbinding als in het voorgaande lid 

bedoeld gebruik maakt, is hij eveneens gerechtigd schadevergoeding te vorderen, welke 

schadevergoeding tenminste 20% van de overeengekomen prijs zal bedragen, zijnde een tus-

sen partijen gefixeerde redelijke vergoeding zonder dat de Opdrachtnemer gehouden is ten 

aanzien van die schade enig bewijs te leveren en onverminderd diens recht volledige schade-

vergoeding te vorderen. 

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD 

 

Artikel A 10. 

1. Alle geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van de Opdrachtnemer totdat de 

Opdrachtgever volledig jegens de Opdrachtnemer heeft voldaan aan al zijn verplichtingen uit 

hoofde van de Overeenkomst die tot levering van de betreffende zaken leidde, of uit andere 

Overeenkomsten , alsmede ter zake van vorderingen wegens het door de Opdrachtgever 

tekortschieten in de nakoming van dergelijke Overeenkomsten. 

2. De Opdrachtgever is gerechtigd om bedoelde zaken in het kader van zijn normale 

bedrijfsuitoefening weder te verkopen en/of te verwerken, doch uitdrukkelijk niet gerechtigd 

om de bedoelde zaken aan derden in pand te geven, of anderszins als zekerheid, op welke 

wijze dan ook, voor derden te doen dienen.  
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3. De Opdrachtgever is verplicht de weder verkochte of verwerkte zaken, zoals genoemd in het 

voorgaande lid, in geval van betalingsverzuim alsmede in de gevallen bedoeld in artikel A 9 

op eerste aanmaning aan de Opdrachtnemer over te dragen c.q. in het bezit te stellen van 

Opdrachtnemer. Voor de zaken die zijn overgedragen aan c.q. in het bezit gesteld zijn van 

Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde der zaken, 

rekening houdend met de aard en/of staat ervan. 

 

RETENTIERECHT 

 

Artikel A 11. 

De Opdrachtnemer is bevoegd de verplichting tot afgifte van zaken die onder hem berusten in het 

kader van de betrokken rechtsverhouding of anderszins in het kader van een regelmatig contact, op 

te schorten totdat de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen tot vergoeding van de door Opdracht-

nemer geleden schade alsook betaling van de op de Opdrachtgever openstaande bedragen, 

waaronder rente en kosten, heeft voldaan. 

 

OVERMACHT 

 

Artikel A 12. 

1. Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid die de nakoming van enige 

verplichting van de zijde van de Opdrachtnemer kan verijdelen of bemoeilijken, en waarvoor 

niet geldt dat, naar de kennelijke strekking van de betreffende verplichting, de Opdrachtnemer 

heeft beoogd dat die omstandigheid voor zijn risico zou zijn. Onder genoemde 

omstandigheden moeten tenminste worden begrepen staking, machinedefect c.q. 

bedrijfsstoringen, contaminatie aan het productieproces c.q. product, transportproblemen, 

brand, overheidsmaatregelen, bedrijfssluiting, alsmede het in gebreke blijven om welke reden 

ook van één of meerdere (toe)leveranciers van de Opdrachtnemer. 

2. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever in geval van overmacht onverwijld waarschuwen. De 

Opdrachtnemer is niet gehouden de verplichting ten aanzien waarvan zich een overmachts-

situatie voordoet, na te komen, zolang de overmachtssituatie effect blijft hebben. Ingeval van 

overmacht kan de Opdrachtgever nimmer aanspraak maken op enige schadevergoeding. 

3. Indien Opdrachtnemer door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de 

Overeenkomst (verder) uit te voeren, is Opdrachtgever gerechtigd, zonder enige verplichting 

tot schadevergoeding, de Overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke 

mededeling, zonder gerechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dit 

onverminderd het recht op betaling door de Opdrachtgever voor hetgeen al is geleverd 

voordat sprake was van de overmachtssituatie. 
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AANSPRAKELIJKHEID 

 

Artikel A 13. 

1. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van direct of indirect geleden schade 

voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde zaken of diensten of ontstaan 

door niet correct gegeven adviezen, tenzij er sprake is van een toerekenbare tekortkoming c.q. 

nalatigheid van de zijde van Opdrachtnemer. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid voor 

bedrijfsschade, bedrijfsstoring, gegevensverlies of gevolgschade door welke oorzaak ook, 

daaronder begrepen vertraging in levertijd van zaken en diensten, uitgesloten. 

2. Onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde zal de Opdrachtnemer ter zake van schade 

aan zaken of andere schade, anders dan die aan personen, nimmer gehouden zijn tot vergoe-

ding van een hoger bedrag dan de factuurwaarde van de levering respectievelijk de geleverde 

dienst waar de schadeveroorzakende zaak respectievelijk de schadeveroorzakende dienst in 

opgenomen is geweest. Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald zal de Opdrachtnemer 

nimmer voor een groter bedrag tot schadevergoeding kunnen worden aangesproken, in het 

bijzonder in het kader van letsel of dood van personen, dan het bedrag van de  verzekerde som 

van zijn aansprakelijkheidsverzekering. Het voorgaande geldt niet in geval van opzettelijk of 

grof nalatig handelen door de Opdrachtnemer. 

3. Schade aan zaken of andere schade, waarvoor Opdrachtnemer tot aan het gefactureerde 

bedrag c.q. verzekerde bedrag aansprakelijk is blijft beperkt tot directe materiële schade en 

letsel schade. Opdrachtnemer is in geen enkel geval aansprakelijk voor vermogensschade, 

zoals o.a. omzetschade, winstderving en gevolgschade. 

4. De Opdrachtgever verplicht zich ertoe de bewerking en/of verwerking van de producten als 

door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever te leveren, slechts door gekwalificeerd perso-

neel uit te laten voeren dat ter zake van de bewerking en/of verwerking volledig op de hoogte 

is van de aard en de natuur van de door de Opdrachtnemer te leveren producten, alsmede van 

de risico's, verbonden aan deze bewerking en/of verwerking, terwijl de bewerking en/of 

verwerking onder gekwalificeerd toezicht plaatsvindt. De Opdrachtgever is gehouden de Op-

drachtnemer te vrijwaren voor en deze schadeloos te stellen terzake van alle schade, ontstaan 

door niet-naleving van de in de voorgaande zin neergelegde verplichtingen. 

5. In ieder geval, onverminderd het hierboven bepaalde zal de Opdrachtgever de Opdrachtnemer 

vrijwaren voor en schadeloos stellen ter zake van iedere schadeclaim van derden, eigen 

personeelsleden van de Opdrachtgever daaronder begrepen, naar aanleiding van schade 

ontstaan ten gevolge van een product als vervaardigd door de Opdrachtnemer conform de 

instructies van de Opdrachtgever, respectievelijke schade ten gevolge van een gebrek in een 

product waarin conform de instructies van de Opdrachtgever een door de Opdrachtnemer 

vervaardigd product is verwerkt, hieronder uitdrukkelijk begrepen schadeclaims gebaseerd op 

de wettelijke bepalingen inzake productenaansprakelijkheid. Hetzelfde geldt indien door of 

namens de Opdrachtgever of door derden/niet eindgebruikers de oorspronkelijke verpakking 

en/of gebruiksaanwijzing als door de Opdrachtnemer aangebracht is verwijderd, veranderd of 

anderszins verwerkt om wat voor reden dan ook. 
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6. Het recht om schadevergoeding te vorderen van de Opdrachtnemer vervalt ten aanzien van 

alle door deze voorwaarden beheerste Overeenkomsten na verloop van 1 jaar na de factuur-

datum van de factuur die betrekking heeft op de uitgeleverde zaken of uitgevoerde diensten, 

welke aan de schadeclaim ten grondslag liggen. 

 

GESCHILLENREGELING 

 

Artikel A 14. 

1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de gesloten Overeenkomsten zullen bij 

uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde Nederlandse rechter die bevoegd is in het 

arrondissement van Opdrachtnemer behoudens voor zover enig in Nederland geldend 

dwingend voorschrift uitdrukkelijk anders bepaalt. 

  De Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregels afwijken en de wettelijke 

bevoegdheidsregels hanteren. 

 

VERVANGINGSARTIKEL 

 

Artikel A 15. 

Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op 

enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die 

bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop 

wel een beroep kan worden gedaan. De nietigheid van een bepaling in deze algemene voorwaarden 

leidt niet tot nietigheid van de gehele set algemene voorwaarden en ook niet tot nietigheid van de 

gehele Overeenkomst. 
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B. BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE OVEREENKOMST 
BETREFFENDE HET VERVAARDIGEN, BEWERKEN, VERKOPEN EN LEVEREN VAN 
ROERENDE ZAKEN 
 
DEELLEVERINGEN 
 

Artikel B 1. 

1. De Opdrachtgever geeft de Opdrachtnemer nu reeds voor alsdan toestemming de Overeenkomst 

in gedeelten uit te voeren, door de te leveren zaken op verschillende tijdstippen in gedeelten te 

leveren. Indien van deze bevoegdheid door de Opdrachtnemer gebruik wordt gemaakt, staat 

elke (deel-)levering voor de toepassing van deze algemene voorwaarden op zichzelf en zal dan 

ook als een aparte levering worden beschouwd. 

2. De Opdrachtgever is gehouden facturen die betrekking hebben op een gedeeltelijke levering te 

voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie. 

 

NADERE REGELS BETREFFENDE OFFERTES, PROEFEXEMPLAREN EN MINIMUMAFNAME 

 

Artikel B 2. 

1. Door de Opdrachtnemer worden slechts proefexemplaren of proefmonsters vervaardigd tegen 

een door deze tevoren vastgestelde en bekendgemaakte uurvergoeding. Aan de Opdracht-

gever worden de aan de productie ter zake bestede uren vervolgens in rekening gebracht. 

2. Bij reparatiewerkzaamheden aan door de Opdrachtnemer voor eigen rekening en risico 

vervaardigde producten (het zogenaamde "eigen product") blijven respectievelijk worden 

vervangen onderdelen en/of materialen eigendom van de Opdrachtnemer. 

3. De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor voor elk door hem af te leveren artikel een 

minimumafname vast te stellen. Op verzoek zal de Opdrachtnemer aan belangstellenden de 

op het moment van verzoek door hem gehanteerde minimumhoeveelheid per artikel bekend 

maken. 

4. In de in de offerte genoemde prijzen zijn eveneens de kosten van emballage begrepen, tenzij 

uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De prijzen, door de Opdrachtnemer berekend, gelden 

voor levering "af magazijn" ("ex-works", als bedoeld in de Incoterms 2010, zoals vastgesteld 

door de Internationale Kamer van Koophandel). 

 

AFLEVERING, TRANSPORT EN RISICO 

 

Artikel B 3. 

1. Levering als in deze voorwaarden bedoeld, is de handeling waardoor de Opdrachtnemer aan 

zijn leveringsverplichting der zaken voldoet. Mede met het oog op het in artikel A 10 van deze 

voorwaarden bepaalde behoeft levering geen eigendomsovergang te beogen of teweeg te 

brengen. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden: a. indien de zaken door of 

namens de Opdrachtgever worden afgehaald: door de in ontvangstneming der zaken; b. bij 
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verzending door tussenkomst van de door de Opdrachtgever ingeschakelde beroepsvervoer-

der: door de overdracht van de zaken aan die vervoerder. De Opdrachtnemer en 

Opdrachtgever kunnen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen dat de Opdrachtnemer op 

kosten van de Opdrachtgever zorg draagt voor  het transport van de zaken naar een door de 

Opdrachtgever aangewezen plaats via een beroepsvervoerder. Levering wordt dan geacht te 

hebben plaatsgevonden op het moment van inlading van de zaken in het transportmiddel. 

2. Transport van zaken geschiedt onder alle omstandigheden voor rekening en risico van de 

Opdrachtgever, ondanks hetgeen aangaande de kosten is bepaald in artikel B 5 lid 5 laatste zin, 

zelfs indien de levering en/of retourzending franco geschiedt, en zelfs wanneer de vervoerder 

vordert dat op de vrachtbrieven, vervoersadressen e.d. de clausule voorkomt dat alle 

vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender (Opdrachtnemer) zijn. 

3. Indien de Opdrachtgever aflevering of afname van de zaken weigert, na aanbieding door de 

Opdrachtnemer, zal de Opdrachtnemer niettemin het recht hebben terstond betaling te 

vorderen voor de aangeboden zaken. De Opdrachtgever zal geen nieuwe levering kunnen 

verzoeken alvorens door hem de koopprijs, vermeerderd met eventuele kosten als nader in 

deze voorwaarden (o.m. de algemene bepalingen) aangegeven, alsook transportkosten, 

ontstaan nadat de zaken niet door hem de eerste keer zijn afgenomen, zijn voldaan. 

4. Zaken die door de Opdrachtgever niet worden afgenomen, staan ter hare beschikking bij 

Opdrachtnemer opgeslagen voor rekening en risico van Opdrachtgever. In die gevallen waarin 

de Opdrachtgever na ingebrekestelling de zaken niet binnen redelijke termijn, welke termijn 

maximaal 21 dagen bedraagt, afneemt, heeft Opdrachtnemer het recht de zaken aan derden 

door te verkopen. De netto-opbrengst van deze verkoop wordt in mindering gebracht op het 

door Opdrachtgever verschuldigde totaalbedrag. 

5. De wijze van transport, verzending en verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing 

door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is verstrekt, door Opdrachtnemer bepaalt zonder 

daarmee enige aansprakelijkheid te dragen. 

 

LEVERINGSTERMIJN OF -DATUM 

 

Artikel B 4. 

1. De levering van de bij de Opdrachtnemer bestelde artikelen geschiedt zo spoedig mogelijk nadat 

door de Opdrachtnemer de opdracht is bevestigd. Als voor de uitvoering van de opdracht 

bepaalde gegevens, tekeningen en dergelijke noodzakelijk zijn, dan wel bepaalde formaliteiten 

vereist zijn, gaat de leveringstermijn in nadat alle benodigde gegevens in het bezit zijn van de 

Opdrachtnemer dan wel de benodigde formaliteiten zijn afgewikkeld. 

2. Als door de Opdrachtgever t.b.v. de uitvoering van de Overeenkomst aan te leveren zaken en/of 

informatie niet tijdig zijn aangeleverd, en/of ondeugdelijk zijn, wordt de levertijd verlengd met 

de daardoor veroorzaakte vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst en is Opdrachtnemer 

gerechtigd schade door leegloop c.q. stilstand van het productieproces te verhalen op 

Opdrachtgever. 
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3. Een opgegeven leveringstermijn geldt slechts bij benadering en derhalve nimmer als fatale 

termijn in de zin van de wet. Overschrijding van de aangegeven leveringstermijn geeft de 

Opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de Overeenkomst noch recht op enige 

schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook. 

4. Het in het voorgaande lid bepaalde geldt niet wanneer uitdrukkelijk schriftelijk is 

overeengekomen dat de zaken op het overeengekomen tijdstip zullen worden geleverd. Indien 

sprake is van een te late levering conform dit artikel, zal de Opdrachtnemer maximaal gehouden 

zijn tot een schadevergoeding van 5% van de factuurwaarde van de te laat geleverde zaken. 

Indien door de Opdrachtnemer zaken worden bewerkt, zal de Opdrachtnemer maximaal 

gehouden zijn tot een schadevergoeding van 5% van de gefactureerde vergoeding ten aanzien 

van deze bewerking. 

5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat zaken niet onnodig lang bij Opdrachtnemer opgeslagen 

staan. Opdrachtgever zal in dit kader niet meer zaken ter verwerking aanleveren dan benodigd 

voor de productie van één week, tenzij hiervoor door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk 

toestemming is verleend. Opslag duurt daarnaast onnodig lang ingeval er meer dan één week 

tussen verwerking door Opdrachtnemer en afname door Opdrachtgever van de zaken c.q. 

goederen is verstreken. Opdrachtnemer is in de hiervoor genoemde gevallen gerechtigd, nadat 

zij Opdrachtgever hiervan op de hoogte heeft gesteld, kosten voor de opslag in rekening te 

brengen. Ingeval Opdrachtgever niet met de kosten voor opslag akkoord gaat, dient zij 

onverwijld de zaken op te halen bij Opdrachtnemer. Laat Opdrachtgever dit na dan is artikel B 3 

lid 4 van toepassing. Zaken worden steeds voor rekening en risico van Opdrachtgever 

opgeslagen. 

 

RECLAMES 

 

Artikel B 5. 

1. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt, indien deze binnen veertien dagen na 

ontvangst van de zaken schriftelijk rechtstreeks zijn ingediend bij de Opdrachtnemer, onder 

een duidelijke en nauwkeurige opgave van de aard, omvang en grond van de klacht. 

2.a. Geringe in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen betreffende kwaliteit, kleur, gewicht, 

vorm, aantal e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren. Geen reclames kunnen worden 

ingediend ter zake van de door de Opdrachtnemer conform door of namens de Opdrachtgever 

verstrekte instructies en/of aanwijzingen bewerkstelligde uitvoering of vervaardiging. 

b.  Onverminderd het hierboven bepaalde staat de Opdrachtnemer slechts in voor de deugdelijk-

heid van het gebruikte materiaal en/of voor de deugdelijkheid van het door hem daaruit 

vervaardigde product. Het in de voorgaande zin bepaalde geldt uitdrukkelijk niet indien sprake 

is van in overleg met de Opdrachtgever respectievelijk op diens aanwijzing of aanlevering 

gebruikt materiaal en/of grondstoffen, dan wel indien sprake is van de levering van gebruikte 

zaken, in welke situaties de Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk is voor het gebruikte 

materiaal en uitsluitend instaat voor de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen 

bewerkingen, tenzij de ondeugdelijkheid van de uitvoering uitsluitend te wijten is aan duidelijk 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
ALGEMENE LEVERINGS-, DIENSTVERLENINGS- 
EN BETALINGSVOORWAARDEN BAANBREKERS 

 
Pagina 14 van 20 

zichtbare gebreken, aanwezig in het gebruikte materiaal. De Opdrachtgever en de Opdrachtne-

mer kunnen ter zake uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. 

3. Ingeval van een gerechtvaardigde reclame heeft de Opdrachtnemer steeds het recht de 

gereclameerde zaken door andere te vervangen (remplacerecht) dan wel - naar keuze van de 

Opdrachtnemer - het recht een schadeloosstelling aan de Opdrachtgever in geld te geven tot 

maximaal het bedrag van de factuurwaarde van de afgekeurde zaken. Indien het volledig 

factuurbedrag wordt teruggegeven, is de Opdrachtgever gehouden de betreffende zaken op 

verzoek van de Opdrachtnemer terstond af te geven, dan wel – op  verzoek van de 

Opdrachtnemer – onder zich te houden. 

4. Door het indienen van een reclame wordt de betalingsplicht ten aanzien van de betrokken 

zaken niet opgeschort. De betalingsplicht wordt wel opgeschort vanaf het moment dat de 

reclame gerechtvaardigd is bevonden door de Opdrachtnemer en wel tot op het moment 

waarop de Opdrachtnemer zijn keuze bekendmaakt aangaande de hierboven in lid 3 ge-

noemde mogelijkheden. Bij vervanging van de gereclameerde zaken door andere zaken zal op 

het moment van bekendmaken van de gemaakte keuze voor vervanging de betalingstermijn 

(opnieuw) aanvangen. 

5. De kosten van ongegronde retourzendingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De 

Opdrachtnemer heeft voorts het recht de teruggezonden zaken voor rekening en risico van de 

Opdrachtgever (onder derden) op te slaan. De Opdrachtgever is verplicht tot een zorgvuldige 

verpakking en verzending en tot verzekering van de te retourneren zaken. Hij is aansprakelijk 

voor de schade door zijn nalatigheid ter zake ontstaan. Ten aanzien van bovenbedoelde kosten 

is de specificatie van de Opdrachtnemer voor de Opdrachtgever bindend, behoudens tegenbe-

wijs. Indien de reclame door de Opdrachtnemer gegrond wordt bevonden, zullen de kosten 

aan de retourzending verbonden door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever worden 

vergoed. 
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C. BIJZONDERE VOORWAARDEN TEN AANZIEN VAN DIENSTVERLENING 
 
PRIJS 
 

Artikel C 1. 

1. De in de offerte vermelde kostenraming is gebaseerd op de door Opdrachtnemer gebruikelijk 

gehanteerde uurtarieven te vermeerderen met eventueel verschuldigde BTW. Eventuele 

bureaukosten en reis- en verblijfkosten worden afzonderlijk gedeclareerd.  

2. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen, kosten en/of wijziging van (andere) 

prijsbepalende factoren die Opdrachtnemer noodzaakt tot tarief- c.q. prijsaanpassing kan 

eenzijdig door Opdrachtnemer worden doorberekend. Indien een dergelijke prijswijziging binnen 

drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt, is de Opdrachtgever bevoegd de 

Overeenkomst te ontbinden. 

3. De administratieve gegevens van Opdrachtnemer vormen de grondslag en zijn beslissend voor 

het bepalen van de aan de opdracht bestede tijd. 

 
UITVOERING 
 

Artikel C 2. 

1. Opdrachtnemer zal zich maximaal inspannen om op correcte, zorgvuldige en deskundige wijze de 

beoogde resultaten te realiseren een en ander binnen de grenzen van de ter beschikking staande 

middelen en het overeengekomen tijdschema. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk 

worden gesteld voor het niet realiseren van het tijdschema, tenzij sprake is van opzet of grove 

schuld. 

2. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat kleine afwijkingen noodzakelijk of 

wenselijk zijn, kan Opdrachtnemer, zonder dat tariefaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar 

eigen inzicht wijzigen, mits gelijke kwaliteit gehandhaafd blijft en de Opdrachtgever op de hoogte 

wordt gebracht. 

3. Voor een goede uitvoering van de opdracht zal Opdrachtgever tijdig alle documenten en 

gegevens verstrekken, die Opdrachtnemer nodig heeft voor haar werk. Opdrachtnemer is 

gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten tot aan het moment waarop de 

gegevens in haar bezit zijn gesteld. Opdrachtnemer zal zorgdragen voor een zorgvuldige opslag 

van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens. Opdrachtgever draagt het 

volledige risico van beschadigen, verlies en te niet gaan bij verzending en/of opslag van 

verstrekte informatie, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer, fouten van 

haar niet leidinggevende personeelsleden hier uitdrukkelijk niet onder begrepen. 

4. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van 

Opdrachtgever jegens derden en zal derhalve alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de 

belangen van Opdrachtgever te beschermen. 

5. Alle informatie verstrekt door Opdrachtgever wordt slechts gebruikt voor realisering van de 

doelstellingen van de opdracht en zal alleen worden verstrekt aan medewerkers die de 

informatie nodig hebben voor het uitvoeren van de opdracht. Op schriftelijk verzoek van 
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Opdrachtgever zal Opdrachtnemer alle verstrekte informatie na gebruik retourneren of 

vernietigen. 

6. Opdrachtgever zal zonder toestemming van Opdrachtnemer geen mededelingen doen aan 

derden, of via andere communicatiekanalen, zoals social media, communiceren over de aanpak, 

methoden en werkwijzen van Opdrachtnemer, en evenmin door Opdrachtnemer geproduceerde 

documenten ter beschikking stellen. 

7. In onderling overleg kan bepaald worden welke medewerkers van Opdrachtnemer en 

Opdrachtgever, waaronder ook begrepen derden, bij de uitvoering van de opdracht worden 

ingeschakeld. 

8. Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplichten zich om de eventuele verwerking van privacy- en 

persoonsgegevens overeenkomstig de verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens 

en privacywetgeving uit te voeren. 

 
AANSPRAKELIJKHEID 
 
Artikel C 3. 

1. In aanvulling op hetgeen in artikel A 13 is bepaald is Opdrachtnemer uitsluitend aansprakelijk 

voor schade als gevolg van toerekenbare  tekortkomingen c.q. nalatigheid in de uitvoering van de 

opdracht. 

2. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de toerekenbare tekortkomingen c.q. 

nalatigheid worden beperkt tot het bedrag van het honorarium, exclusief BTW en overige kosten, 

dat Opdrachtnemer voor haar werkzaamheden heeft ontvangen. Het in de voorgaande zin 

bepaalde geldt niet, indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens 

Opdrachtnemer. Bij opdrachten met een doorlooptijd langer dan een 6 maanden is de 

aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 6 maanden. 

3. Eventuele aanspraken van Opdrachtgever dienen uiterlijk binnen een jaar na het ontdekken van 

de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. 

DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN BEËINDIGING 
 

Artikel C 4. 

1. De Overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij in de 

Overeenkomst zelf uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

2. Beëindiging van de Overeenkomst kan slechts bij aangetekend schrijven of middels een 

schrijven met ontvangstbevestiging geschieden. Bij beëindiging van de Overeenkomst wordt 

door beide partijen een termijn in acht genomen van ten minste één maand, tenzij 

uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

3. Opdrachtnemer is gerechtigd in geval van niet behoorlijke nakoming van op Opdrachtgever 

rustende verplichtingen, alsook in geval de Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, 

dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel indien er beslaglegging op zijn 

goederen plaatsvindt, indien Opdrachtgever zijn bedrijf stil legt, dan wel zijn crediteuren 

benadert in het kader van een schuldsanering/afbetalingsregeling, alsmede indien van 
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Opdrachtnemer in alle redelijkheid niet kan worden gevergd dat de opdracht langer 

voortduurt, om iedere verdere uitvoering van werkzaamheden op te schorten als ook iedere 

met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen door enkele 

schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever. Dit zulks onverminderd de aan Opdrachtnemer 

toekomende rechten, zoals het recht tot volledige schadevergoeding en/of  het recht een 

opdracht zonder in achtneming van een opzegtermijn te beëindigen, in welke geval 

Opdrachtgever ook aansprakelijk is voor alle door Opdrachtnemer als gevolg van deze 

beëindiging van de opdracht te lijden schade. Tevens is Opdrachtnemer gerechtigd een 

redelijke vergoeding in rekening te brengen voor de verrichte werkzaamheden, met 

inachtneming van de overeengekomen tarieven en projectkosten. 
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D. BIJZONDERE VOORWAARDEN TEN AANZIEN VAN AANBIEDINGEN, 
BESTELLINGEN EN OVEREENKOMSTEN VAN HET KRINGLOOPBEDRIJF 
TWIDDUS VAN OPDRACHTNEMER 
 
BEZORGEN VAN GOEDEREN 
 

Artikel D 1. 

Opdrachtgever kan gebruik maken van de bezorgservice van Opdrachtnemer, verder te noemen in 

deze bijzondere voorwaarwaarden onder D, “Twiddus”, waarvoor bezorgkosten in rekening worden 

gebracht. De hoogte van de bezorgkosten is afhankelijk van de plaats waar de zaken dienen te 

worden bezorgd. Twiddus heeft het recht om bezorging te weigeren.  

De kosten voor de aankoop en voor de bezorging van producten dienen tijdens de openingstijden 

van Twiddus eerst volledig te worden betaald, waarna tot het maken van een afspraak voor 

bezorging wordt overgegaan. Het betalen van de aankoop- en bezorgkosten aan personeel van 

Twiddus belast met de bezorging is niet mogelijk noch toegestaan. 

1. Zaken worden bezorgd tot aan de voordeur van het opgegeven bezorgadres. Bij de bezorging 

worden geen trappen gelopen door het personeel van Twiddus. 

2. Bij bezorging in een flat met een lift is het de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om 

voorafgaand aan de bezorging te bepalen of de zaken qua breedte en hoogte in de lift passen. 

Indien dit niet mogelijk is, worden de zaken door Twiddus op de begane grond afgeleverd, 

waarbij geen restitutie van reeds betaalde bezorgkosten plaatsvindt. 

3. Indien Opdrachtgever op de afgesproken dag en tijd, waarop de zaken worden bezorgd, niet op 

het opgegeven bezorgadres aanwezig is, dan wel een voorziening heeft getroffen waar de zaken 

alsnog moeten worden bezorgd, zal Opdrachtnemer, indien de zaken alsnog moeten worden 

geleverd, extra bezorgkosten in rekening brengen. 

 

AFHALEN VAN ZAKEN 

 

Artikel D 2. 

Afhalen van gekochte zaken kan gedurende de openingstijden direct bij het magazijn van Twiddus. 

Dit kan enkel op vertoon van een geldige en volledig betaalde verkoopbon van Twiddus. Betaling 

dient te geschieden bij de kassa van Twiddus. 

 

SCHADE, AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

 

Artikel D 3. 

1. Twiddus sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot gevolgschade, immateriële schade, 

zaakschade, bedrijfs- en milieuschade, behoudens in geval van opzet of grof nalatig handelen. 

2. Indien door Opdrachtgever nadrukkelijk wordt verzocht dat personeel van Twiddus alsnog de 

gekochte zaken op het bezorgadres naar binnen brengen, of hiertoe meehelpen, gebeurt dit op 

eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Twiddus is in dat geval niet aansprakelijk voor 
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eventueel aangerichte schade aan de bezorgde zaken of eventuele andere eigendommen c.q. de 

woning van de Opdrachtgever. 

3. Twiddus is voorts niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebruik dat afwijkt van de 

eventuele gebruiksvoorschriften van het betreffende product of, indien van toepassing, deze 

zaken niet zijn geïnstalleerd door een erkend installateur. 

4. De omvang van de aansprakelijkheid van Twiddus is in alle gevallen maximaal gelijk aan het 

factuurbedrag c.q. de verkoopprijs van het betreffende product. 

 

RESERVEREN, RETOURNEREN EN GARANTIE VAN ZAKEN 

 

Artikel D 4. 

1. Producten kunnen kosteloos en zonder aanbetaling tot het einde van de dag door de 

Opdrachtgever worden gereserveerd. 

2. Gereserveerde producten worden op de dag van reservering niet verkocht. Indien deze 

producten niet worden opgehaald staan ze de volgende dag vanaf de opening van Twiddus 

opnieuw in de verkoop.  

3. Het overgaan tot definitieve aankoop van het gereserveerde product kan niet telefonisch. 

Opdrachtgever dient de definitieve aankoop bij de kassa van Twiddus door te geven en het 

aankoopbedrag of de aanbetaling te voldoen. 

4. Producten kunnen niet door meerdere Opdrachtgevers tegelijkertijd te worden gereserveerd.  

5. Mocht abusievelijk een gereserveerd product aan een ander worden verkocht, dan kan 

Opdrachtgever hierop geen enkele aanspraak maken, noch heeft Opdrachtgever in dat geval 

recht op vergoeding van enige schade. 

6. Reservering is alleen mogelijk bij het personeel in de winkel van Twiddus. Telefonische 

reservering is niet mogelijk. 

7. Aangekochte producten bij Twiddus kunnen niet worden geruild, noch wordt er garantie gegeven 

op de door Twiddus aangeboden producten. 

 

OPSLAG VAN ZAKEN 

 

Artikel D 5. 

1. Na aanbetaling van tenminste de helft van het aankoopbedrag, en het doorgeven van het 

telefoonnummer van Opdrachtgever, kunnen zaken maximaal vijf werkdagen worden 

opgeslagen.  

2. Indien de zaken na vijf werkdagen niet worden opgehaald, worden zij opnieuw ter verkoop 

aangeboden in de winkel van Twiddus en vindt er geen restitutie van de aanbetaling c.q. het 

aankoopbedrag plaats. 
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SLOTBEPALINGEN 
 

1. Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend 

karakter op enige bepaling in deze (Algemene en Bijzondere) Voorwaarden geen beroep kan 

worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk 

overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De nietigheid 

van een bepaling leidt niet tot nietigheid van de gehele set algemene voorwaarden en ook niet 

tot nietigheid van de gehele Overeenkomst. 

2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor naar eigen believen wijzigingen aan te 

brengen in deze algemene leverings-, dienstverlenings- en betalingsvoorwaarden van 

Baanbrekers. 

3. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten 

tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking tussen een Opdrachtgever en 

Opdrachtnemer. 

4. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder 

nummer 17256566 en worden aangehaald als de algemene leverings-, dienstverlenings- en 

betalingsvoorwaarden van Baanbrekers. 

5. Deze voorwaarden treden in werking met ingang van de dag, dat zij door de Kamer van 

Koophandel in depot zijn genomen. 

6. Door ondertekening van de Overeenkomst verklaren Partijen dat zij deze voorwaarden in hun 

bezit hebben, deze kennen en overeenkomstig zullen handelen. 

 

 
 
 
 

 


