
Algemene voorwaarden R. van der Zalm – Zonwering 
 
Artikel 1. Definities 
In de algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, 
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
Opdrachtnemer: R. van der Zalm – Zonwering V.O.F. , zaakdoende te 8501 XM JOURE aan het adres 
Marconiweg 18. 
Opdrachtgever: de natuurlijke en/of rechtspersoon die aan de opdrachtgever opdracht heeft gegeven 
tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken. De opdrachtgever zal zich ter zake 
van de opdracht nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde, 
tenzij hij zulks uitdrukkelijk aan de opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt en de opdrachtnemer, als 
dan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaardt. 
Opdracht: elk schriftelijk, ondertekend verzoek tot het verrichten van werkzaamheden of tot het 
leveren van zaken, in welke vorm dan ook gedaan. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn 
gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken aan de hand waarvan de werkzaamheden 
kunnen worden verricht. Werkzaamheden: verkoop van, montage van en service aan goederen, door 
ons of derden geleverd zijn. 
Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. 
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden  
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, alle opdrachten en iedere  
    overeenkomst, verrichte handelingen, werkzaamheden en/of diensten, alsmede leveringen van  
    materialen en andersoortige zaken.  
2. eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever kunnen slechts bindend zijn, voor zover 
    deze door de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 
3. Overige bepalingen behouden haar geldigheid bij het vernietigen of nietig verklaren van enige  
    bepaling van deze voorwaarden. 
4. Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. 
5. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met  
   opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derde dienen te worden betrokken. 
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes 
1. Alle offertes, voorcalculaties, aanbiedingen en soortgelijke mededelingen door opdrachtnemer zijn  
   geheel vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is 
   slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk 
   binnen 14 dagen worden bevestigd. 
2. Levertijden in offertes van de opdrachtnemer zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij  
   overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schade vergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is  
   overeengekomen. 
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en ander heffingen van  
    overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk  
    anders is vermeldt. 
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod  
    is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze  
    afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft. 
5. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting door de opdrachtnemer tot levering 
    van een gedeelte van de in de aanbieding of offerte bergrepen zaken tegen een overeenkomstig  
    deel van de opgegeven prijs. 
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. 
7. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. 
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst 
1. Opdrachtnemer zal de door hem op grond van de gegeven opdracht te verrichten werkzaamheden  
    Naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren,  
    een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 
2. Indien de opdracht omvat het plaatsen of bevestigen van zonweringen en serre schermen en  
   dergelijke, dien de opdrachtgever er zorg voor te hebben gedragen dat eventuele benodigde  
   vergunningen zijn verleend en dat ter zake aan alle overige wettelijke en andere vereisten is  
   voldaan. 
   De opdrachtgever vrijwaard opdrachtnemer voor alle schade die mocht ontstaan indien een  
   dergelijke bevoegdheid ontbrak. Voorts betekent deze omstandigheid niet dat de opdrachtnemer  
   aan enigerlei uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet voldaan heeft. 
3. Indien en voor zover goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het  



   recht, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten  
   door derden. 
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat  
    deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze  
    noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden  
    verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de  
    opdrachtnemer zijn verstekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op  
    te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven  
    aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 
5. Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, worden ter beschikking gestelde gegevens en  
    zaken, behoudens het gestelde in artikel 16, na voltooiing van de opdracht aan de opdrachtgever 
    geretourneerd. 
6. Indien op verzoek van de opdrachtgever de opdrachtnemer de opdracht uitvoert met behulp of met  
    verwerking van door de opdrachtgever aangeleverde materialen of halffabricaten, gebeurt zulks  
    geheel voor risico van de opdrachtgever. 
7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit  
    gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze  
    onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn. 
8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer  
    de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de  
    opdrachtgever de resultaten van de daarvan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
9. Indien de opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de 
    opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door  
    opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die  
    medewerker in redelijkheid gewenste faciliteiten. 
10. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband  
     met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgevertoerekenbaar is. 
Artikel 5. Wijzigingen van de overeenkomst 
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het 
    noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen  
    tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen. 
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het  
    tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de  
    opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 
3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties  
    heeft, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover te voren inlichten. 
4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal de opdrachtgever daarbij aangeven in hoeverre  
    wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vaste tarief tot gevolg heeft. 
5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen  
    brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen  
    worden toegerekend. 
Artikel 6. Levering 
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering van zaken ter plaatse waar de  
    opdrachtnemer zijn bedrijf uitoefent. 
2. Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem  
    worden afgeleverd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter  
    beschikking worden gesteld. Indien de zaken worden bezorgd is de opdrachtnemer gerechtigd  
    eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden  
    gefactureerd. 
3. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of  
    instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is de opdrachtnemer gerechtigd de zaken op te  
    slaan voor rekening en risico van opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle  
    aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslag- en transportkosten, verschuldigd zijn. 
Artikel 7. Levertijd 
1. Door opdrachtgever opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale  
    termijnen. 
2. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te  
    stellen en opdrachtgever een redelijke termijn te stellen zijn verplichtingen alsnog na te komen. 
3. De door opdrachtnemer opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in zijn  
    bezit zijn. 



Artikel 8. Deelleveringen 
1. Het is opdrachtnemer toegestaan verkochte zaken in gedeelte te leveren. Dit geldt niet indien een  
    deel levering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelte worden geleverd, is  
    opdrachtnemer bevoegd elke gedeelte afzonderlijk te factureren. 
Artikel 9. Technische eisen enz. 
1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is de  
    opdrachtnemer er nier verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische  
    eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wettelijke bepalingen in het land waar de  
    zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het  
    gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overleg van alle benodigde gegevens en  
    specificaties. 
2. Alle andere technische eisen die door de opdrachtgever aan de te leveren zaken worden gesteld en  
    welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door de  
    opdrachtgever nadrukkelijk te worden vermeld. 
Artikel 10. Monster, modellen en voorbeelden 
1. Indien door de opdrachtgever een monster, model of voorbeeld wordt getoond of verstrekt, wordt dit  
    vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheid van de te  
    leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was    
    vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld. 
Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst 
1. een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever kan onmiddellijk worden ontbonden in  
    de navolgende gevallen: 
     - Indien na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer omstandigheden ter kennis komen  
       die opdrachtnemer goede grond geeft te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen  
       zal voldoen;  
     - Indien opdrachtnemer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft  
       zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uit blijft dan wel onvoldoende is  
       ondanks sommatie;  
        In genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op  
       te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander  
       onverminderd het recht van opdrachtnemer schade vergoeding te vorderen. 
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen/of materialen waarvan de 
    opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst dient of zich pleegt te bedienen, welke  
    van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk 
    en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan  
    worden gevergd, is de opdrachtnemer bevoegd de overeen komst te ontbinden. 
Artikel 12. Onderzoek, reclame 
1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval  
    binnen zo kort mogelijke termijn te (laten) onderzoeken. Daarbij behoort de opdrachtgever te  
    onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met het geen is 
    overeengekomen althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer  
    gelden. 
2. De prestaties van de opdrachtnemer geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en overeenkomstig  
    de opdracht, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik  
    heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik  
    heeft doen nemen of heeft doen bewerken. 
3. Afwijkingen van geringe betekenis, daaronder begrepen afwijkingen wat betreft kleur of van profiel  
    brengen geen veranderingen in op partijen rustende verplichtingen en vormen aldus geen reden  
    voor bijvoorbeeld afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schade vergoeding. 
4. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een  
    ondergeschikte invloed op de (gebruiks-) waarde van het geleverde hebben, worden steeds geacht  
    afwijkingen van geringe betekenis te zijn. 
5. Worden zichtbare gebreken of te korten of fouten op de factuur geconstateerd, dan dient de  
    opdrachtgever deze binnen 5 dagen na aflevering c.q. facturatie schriftelijk aan de opdrachtnemer  
    te melden. 
6. Niet zichtbare gebreken behoren binnen 5 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen een maand  
    na levering schriftelijk te worden gemeld bij opdrachtnemer.  
7. Na het verstrijken van de in lid 5 en 6 genoemde termijnen, vervalt het recht van reclame. 
8. Indien tijdig wordt gereclameerd blijf de verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen  
    onverkort bestaan voor de opdrachtgever. Reclamatie schort de betalings- en afname verplichting  



    niet op. 
9. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan de opdrachtnemer worden 
   geretourneerd. 
Artikel 13.Garantie 
1. Opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de constructie van geleverde zaken gedurende  
    een periode van maximaal 12 maanden na levering, doch nimmer verder strekkend dan de aan de  
    opdrachtnemer zelf door diens toeleverancier verstrekte garantie. 
2. De garantie voor door de opdrachtnemer geleverde, maar door andere vervaardigde zaken, omvat  
    uitsluitend de door deze andere aan de opdrachtnemer verleende garantie. 
3. Indien de geleverde zaak een materiaal of fabricagefout vertoont heeft de opdrachtgever recht op  
    herstel van de zaak. Opdrachtnemer kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op  
    bezwaren stuit. De opdrachtgever heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet  
    meer mogelijk is.  
4. De garantie geldt niet voor: 
    - normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuringen, verkrijting en glans  
       vermindering); 
    - iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de opdrachtgever zelf aanbrengen van  
      veranderingen in afstelling of materialen; 
    - schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik; 
    - schade ontstaan door het niet opvolgen van instructies; 
    - schade ontstaan na of tengevolge van de na aflevering aan gebrachte veranderingen; 
    - schade ontstaan door oneigenlijk gebruik van de zaak; 
    - schade ontstaan door natuur geweld of andere vormen van niet beïnvloedbare omstandigheden. 
Artikel 14. Eigendoms voorbehoud 
1. Alle door de opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de  
    opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten  
    is nagekomen. 
2. Door opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen,  
    mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden door verkocht en nimmer  
    als betaal middel worden gebruikt. 
3. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te  
    verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 
4. De opdrachtgever geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan de  
    opdrachtnemer dan wel door haar aan te wijzen derden om, in alle gevallen waarin opdrachtnemer  
    zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van  
    gebruiker zich dan zullen bevinden en die zaken al daar mee te nemen. 
5. Indien derden beleg leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten  
    daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zosnel als  
    redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 
6. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en  
    verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis  
    van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage geven. 
Artikel 15. Prijs/prijsverhogingen 
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door de opdrachtnemer afgegeven prijzen: 
     -  in euro’s 
     -  exclusief BTW 
     -  op basis van door opdrachtnemer gehanteerde minimum hoeveelheden 
     -  exclusief transport- opslag en verzendkosten 
2. Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vaste verkoopprijs is overeen gekomen, is de  
    opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, indien opdrachtnemer kan aantonen  
    dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzingen hebben  
    voltrokken ten aanzien van grondstoffen, halffabricaten, valuta en/of anderszins niet- voorziene  
    omstandigheden. 
3. Indien prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te  
    ontbinden, tenzij deze prijsstijgingen het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of  
    voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet. 
Artikel 16. Betaling 
1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum of op een ander tijdstip 
    afgesproken in de offerte, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is 
    gefactureerd. 



2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de  
    opdrachtgever rechtswege in verzuim . opdrachtgever is als dan een rente verschuldigd van 1% per  
    maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het  
    opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot  
    het moment van voldoening van het volledige bedrag. 
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de  
    vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 
5. Door de opdrachtnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van 
    alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst  
    openstaan, zelfs al vermeld de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere  
    factuur.  
Artikel 17. Incassokosten 
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn  
    verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van  
    voldoening voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever incassokosten  
    verschuldigd over het verschuldigde bedrag. 
    als volgt berekend: 
    -  over de eerste                     €     2.269, - 15% 
    -  over het meerdere tot          €    4.538, - 10% 
    -  over het meerdere tot          €  11.345, -   8% 
    -  over het meerdere tot          €  45.380, -   5% 
    -  over het meerdere               €                   3% 
2. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs  
    noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 
Artikel 18. Aansprakelijkheid 
Opdrachtnemer is jegens de opdracht uitsluitend op de navolgende wijze aansprakelijk: 
1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als  
    geregeld in artikel 11 (garantie) van deze voorwaarden. 
2. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk als de schade is veroorzaakt door opzet en grove schuld  
    van de opdrachtnemer of diens ondergeschikte.      
3. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van  
    opdrachtnemer in onderhavig geval te verstrekken uitkering.  
4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en  
    opdrachtnemer aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot 2 maal  
    de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de  
    aansprakelijkheid betrekking heeft. 
Artikel 19. Overmacht 
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het geen daar omtrent in de  
    wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenafkomende oorzaken, voorzien of niet –    
    voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de opdrachtnemer  
    niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Wekstakingen in het bedrijf van de opdrachtnemer  
    worden daaronder begrepen. 
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort.  
    Indien de periode waarin door onmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet  
    mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te  
    ontbinden, zonder dat er in dat gevallen verplichting tot schade vergoeding bestaat.  
3. Indien de opdrachtnemer  bij het intreden van de overmacht, al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen   
    heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds  
    geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze  
    factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds  
    geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 
Artikel 20. Vrijwaringen 
1. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot  
    rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die  
    bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.  
Artikel 21. Geheimhouding 
1. Beide partijen zij verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader  
    van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als  
    vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de  



    informatie. 
2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, opdrachtnemer  gehouden  
    is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te  
    verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen  op een wettelijk dan wel door de   
    bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet     
    gehouden tot schade vergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd  tot  
    ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 
Artikel 22. Geschillen 
De rechter in de vestigingplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te 
nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor 
te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
Artikel 23. Toepasselijk recht 
Op elke overeenkomst tussen opdracht nemer en de opdracht gever is Nederlands recht van 
toepassing 
Artikel 24. Wijziging en vind plaats van de voorwaarden 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantoren van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden. 
 
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijden van 
het tot stand komen van de overeenkomst.  
  

 
 


