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1 Definities 

1.1 B & D Process Equipment B.V. en hun gelieerde werkmaatschappijen, alsmede hun rechtsopvolgers onder 
 algemene titel zijn de gebruiker van deze Verkoop- en Uitvoeringvoorwaarden (hierna: “Voorwaarden”). Zij 
 zullen hierna worden aangeduid met “wij” en “ons”. 

1.2 Onder “koper / opdrachtgever” wordt verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie wij onze aanbiedingen richten 
 alsmede degene die aan ons aanbiedingen richt, degene die aan ons een opdracht verstrekt en degene met 
 wie wij een overeenkomst aangaan.  

 
2         Toepasselijkheid 
2.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn uitsluitend de Voorwaarden van toepassing op al 

 onze aanbiedingen, overeenkomsten, overeenkomsten van opdracht (strekkende tot het verrichten van werk-
zaamheden door ons) alsmede alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden verricht door ons.  

2.2 Op alle onzerzijds gedane aanbiedingen en/of door ons geaccepteerde opdrachten van de opdrachtgever 
 prevaleren de Voorwaarden boven eventuele voorwaarden van de opdrachtgever, ook al worden daarin 
 uitsluitend die voorwaarden toepasselijk verklaard. 

2.3 Door het verlenen van een opdracht wordt de opdrachtgever geacht geheel in te stemmen met de uitsluitende 
 toepasselijkheid van de Voorwaarden. 
2.4 Voor zover nodig, wijzen wij de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de koper / opdrachtgever 
 uitdrukkelijk van de hand. 
 
3          Aanbiedingen 
3.1  Al onze aanbiedingen zijn voor ons vrijblijvend, totdat door ons de opdracht schriftelijk is aanvaard danwel 
  door ons met de levering en/of uitvoering is begonnen.  
3.2  Onze aanbiedingen zijn gebaseerd op levering en/of uitvoering onder normale omstandigheden en in normale 
  werktijden, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.  
3.3  Afbeeldingen, catalogi, tekeningen, berekeningen en verdere door ons verstrekte gegevens zijn niet bindend, 
  tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.  
3.4 Indien levering en/of uitvoering geschiedt overeenkomstig door ons aan de koper / opdrachtgever over te 
  leggen en door deze goed te keuren werktekeningen vindt levering en/of uitvoering eerst na ontvangst door 
  ons van deze door de koper / opdrachtgever goedgekeurde werktekeningen plaats. 
3.5  Indien sprake is van een samengestelde prijsopgave zijn wij niet verplicht tot het verrichten van een gedeelte 
  van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
 
4          Eigendom ontwerpen 
4.1 Door ons vervaardigde of ter beschikking gestelde gereedschappen en/of documenten, daaronder begrepen 

 tekeningen, modellen, analyses, rapporten en berekeningen, ook al zijn daarvoor kosten aan de koper / 
opdrachtgever in rekening gebracht, en/of is de opdracht door ons aanvaard en/of uitgevoerd, blijven ons 
 eigendom. 

4.2 De koper / opdrachtgever verbindt zich deze documenten niet te kopiëren, aan derden te tonen, ter 
 beschikking te stellen of in gebruik te geven en voorts de documenten slechts te gebruiken voor het doel 
 waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam 
 in de organisatie van de koper / opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de documenten behoeven te 
 gebruiken. 

 
5          Prijs 
5.1  De door ons opgegeven prijzen zijn inclusief inladingskosten berekend en als zodanig vermeld hetzij af fabriek, 
  hetzij franco magazijn afnemer of franco plaats van montage, voorzover laatstgenoemde plaats door het 
  vervoermiddel zonder bezwaar en zonder extra kosten te bereiken is. 
5.2       Emballage is niet in de opgegeven prijs begrepen en kan afzonderlijk door ons bij de koper / opdrachtgever in 
 rekening worden gebracht. 
5.3 Bij uitvoering van werk zijn in de prijs begrepen de montage en bedrijfsvaardige oplevering van de door ons te 
  leveren en in onze aanbieding en/of orderbevestiging omschreven goederen. 
5.4       De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen is / zijn gebaseerd op de op het moment van sluiten van de 
  overeenkomst / aanvaarden van de opdracht geldende prijzen.  
5.5 Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van aanbieding en die van levering en/of uitvoering de 

prijzen van grondstoffen, materialen, materieel, energie, lonen, sociale lasten, belastingen en/of andere 
kostenfactoren, wijzigingen ondergaan, ook al vindt dit plaats ten gevolge van eerder voorzienbare omstandig-
heden, zijn wij te allen tijde gerechtigd de geoffreerde en/of overeengekomen prijs dienovereenkomstig te 
wijzigen, tenzij in de offerte een geldigheidsdatum is genoemd. 
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5.6  Prijsverhogingen voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst / opdracht zijn voor 
   rekening van de koper / opdrachtgever. 
5.7  De door ons opgegeven prijzen zijn genoteerd in euro’s, of in een andere overeengekomen valuta. Eventuele 
   koersverschillen zijn voor risico van de koper / opdrachtgever. 
5.8  Het risico van het betaalmiddel, waarmede enige met de levering of uitvoering verband houdende betaling 
   dient te worden verricht, komt ten laste van de koper / opdrachtgever. 

 
6           Termijn  van levering / uitvoering, overmacht 
6.1  De termijn waarbinnen door ons de levering dient te geschieden of het werk dient te worden uitgevoerd, vangt 
  eerst aan nadat wij alle voor de levering / uitvoering noodzakelijke gegevens hebben ontvangen, de benodigde 
  vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen en/of toewijzingen zijn verkregen en/of de plaats waar het werk 
  dient te worden uitgevoerd, naar ons oordeel zodanig is, dat met de uitvoering kan worden begonnen. 
6.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen zijn termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn vol-

tooid geen fatale termijnen. Bij niet tijdige levering / uitvoering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden 
gesteld. Voor de gevolgen van vertraging in de levering / uitvoering, hoe deze ook zijn ontstaan, zijn wij niet 
aansprakelijk.  

6.3  Indien de levering en/of uitvoering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht aan onze zijde, 
 waaronder te verstaan elke van onze wil of controle onafhankelijke omstandigheid, al of niet voorzienbaar, 
waardoor de gehele of gedeeltelijke levering en/of uitvoering tijdelijk of blijvend wordt verhinderd, zijn wij 
gerechtigd de levering en/of uitvoering op te schorten, danwel de overeenkomst / de opdracht, voorzover niet 
uitgevoerd, te ontbinden en betaling te vorderen terzake van het wel geleverde / uitgevoerde gedeelte, zonder 
gehoudenheid onzerzijds enige schadevergoeding aan de koper / opdrachtgever te hoeven betalen. 

 
7          Wijze van uitvoering 
7.1  De koper / opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden 

zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering door ons van onze werkzaamheden geen vertraging 
 ondervindt.  

7.2  Alle inrichtingen en voorzieningen, al dan niet volgens onze gegevens en tekeningen, noodzakelijk voor de 
  opstelling en functionering van de door ons te leveren goederen zijn voor rekening en risico van de koper / 
  opdrachtgever aan te brengen respectievelijk te treffen en vallen buiten onze verantwoordelijkheid. 
7.3   De koper / opdrachtgever dient voorts op zijn kosten zorg te dragen voor een naar ons oordeel voldoende 

 gelegenheid voor aanvoer, afsluitbare opslag en afvoer van onze materialen en werktuigen, grondstoffen en 
 afgewerkte producten of residuen, alsmede voor - indien door ons nodig geoordeeld - mogelijkheid van 
aansluiting van elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uit-
voering nodige energie. 

7.4  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de uitvoering geheel onder onze leiding en 
  volgens onze aanwijzingen. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk / aansprakelijk voor de uitvoering van die 
  werkzaamheden, welke blijkens de door ons aanvaarde opdracht door ons dienen te worden uitgevoerd. 
7.5 Bij tijdverlies, veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan de in de sub 1, 2 en 3 van dit artikel 
 opgenomen verplichtingen, wordt de termijn van uitvoering dienovereenkomstig verlengd en komen de daaruit 
 eventueel voortvloeiende kosten voor rekening van de koper / opdrachtgever. Wij zijn niet aansprakelijk voor 
 enige schade als gevolg van het niet tijdig / deugdelijk nakomen door de koper / opdrachtgever van de in sub 
 1, 2 en 3 van dit artikel opgenomen verplichtingen. 

 
8         Beproevingen 
8.1 Indien de koper / opdrachtgever een keuring en/of overnamebeproeving verlangt, zal hij ons direct na de uit-

voering en bedrijfsvaardige opstelling van het geleverde in de gelegenheid stellen voorproeven te doen en de 
keuring of overnamebeproeving doen plaatsvinden. 

8.2       Alle voor de voorproeven en overnamebeproeving benodigde en gebruikelijke hulpwerklieden, materialen en 
 energie worden door de koper / opdrachtgever kosteloos te onzer beschikking gesteld. 
8.3 Keuringen en/of overnamebeproevingen door ons uitgevoerd, zullen tussen partijen bindend zijn.  

 

9          Meer-  en minderwerk 
9.1  Meerwerk is al hetgeen door ons, hetzij op verzoek of last van de opdrachtgever, hetzij ten laste van derden of 

 ingevolge nieuwe of gewijzigde voorschriften, boven de in onze aanbieding en/of opdrachtbevestiging vast-
gelegde door ons te leveren goederen en/of uit te voeren werkzaamheden, wordt  geleverd / uitgevoerd. 
 Minderwerk wordt evenzo vastgesteld. 

 9.2 Indien de koper / opdrachtgever wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering 
 wenst, kunnen wij slechts een verhoging van de prijs vorderen, wanneer wij de koper / opdrachtgever tijdig op 
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 de noodzaak van een uit deze wijziging voortvloeiende prijsverhoging hebben gewezen, tenzij de koper / 
 opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen. 
9.3 Wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering zullen, behoudens spoedeisende 

 omstandigheden, schriftelijk worden overeengekomen. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht tot meer-
werk laat de aanspraken van ons op het in rekening brengen van meerwerk bij de koper / opdrachtgever 
 onverlet. 

9.4 Minderwerk wordt slechts op het ons verschuldigde in mindering gebracht indien wij daarmee expliciet van 
 tevoren schriftelijk mee hebben ingestemd.  
9.5 Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het 
 aangaan van de overeenkomst / opdracht gestelde condities.   

 
10        Transport 
10.1  Behoudens indien uitdrukkelijk schriftelijk levering franco is overeengekomen, vindt het transport van hetgeen 

door ons wordt geleverd, alsmede van modellen en gereedschappen die eigendom van de koper / opdracht-
gever zijn, voor rekening en risico van de koper / opdrachtgever plaats, ook indien de vervoerder de verklaring 
op de vrachtbrieven vordert, dat alle schades tijdens het vervoer voor rekening van de afzender zijn. 

10.2      Eventueel door ons betaalde vrachtkosten worden door ons aan de koper / opdrachtgever in rekening ge-
bracht. 

10.3  Bij levering franco is in de overeengekomen prijs de vrachtprijs begrepen. De transportverzekeringspremie is 
  niet inbegrepen. 

 
11        Levering en aanvaarding 

De goederen worden geacht door ons te zijn geleverd en door de koper / opdrachtgever aanvaard: 
a.  bij levering af fabriek, af magazijn, c.i.f. of f.o.b. zodra de goederen in / op het vervoermiddel zijn geladen; 

 b. bij franco levering zodra de goederen aan het door de koper / opdrachtgever opgegeven afleveringsadres 
      zijn bezorgd; 

  lossingskosten zijn niet inbegrepen; 
 c. bij uitvoering van werk zodra de goederen zijn gemonteerd en indien een overnamebeproeving is overeen-

gekomen, deze heeft plaatsgevonden. 
 

12 Eigendomsvoorbehoud 
12.1 Ongeacht het in artikel 11 bepaalde gaat de eigendom van de door ons geleverde goederen eerst op de koper / 

opdrachtgever over, nadat de koper / opdrachtgever alle vorderingen van ons terzake de tegenprestatie van de 
overeenkomst of een zodanige overeenkomst alsmede terzake van de vorderingen wegens tekortschieten in 
de nakoming van een zodanige overeenkomst, met inbegrip van eventuele rente en kosten, heeft voldaan. 

12.2 De risico’s met betrekking tot de geleverde goederen gaan evenwel op de koper / opdrachtgever over op het 
 tijdstip van levering.  
12.3 De koper / opdrachtgever is niet gerechtigd de goederen, zolang deze nog niet volledig zijn betaald, aan 
 derden uit welke hoofde ook over te dragen of ter beschikking te stellen, danwel deze op enigerlei wijze te 
 bezwaren. 
12.4 Gedurende de periode dat de eigendom overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel nog niet op de 

koper / opdrachtgever is overgegaan, maar levering al heeft plaatsgevonden, is de koper / opdrachtgever ge-
houden de goederen op ons eerste verzoek in goede staat aan ons te retourneren.  

12.5 Indien de koper / opdrachtgever met de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen jegens ons tekortschiet of 
 indien wij goede grond hebben te vrezen dat de koper / opdrachtgever in zijn verplichtingen zal tekortschieten, 
 zijn wij gerechtigd de onder ons eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen.  

 
13   Betaling 
13.1 Tenzij anders overeengekomen, geschieden alle betalingen aan ons netto contant, zonder enige aftrek of 

schuldvergelijking, bij overdracht van de door ons te leveren goederen.  
13.2 Indien niet op de overeengekomen vervaldata het alsdan verschuldigde is betaald, is de koper / opdrachtgever 

van rechtswege zonder enige ingebrekestelling in verzuim en vanaf de vervaldag tot aan de dag van betaling 
de wettelijke handelsrente verschuldigd. 

13.3 Bij uitblijven van tijdige betaling zijn wij gerechtigd het door de koper / opdrachtgever verschuldigde bedrag te 
verhogen met de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten 
worden gesteld op 15 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,--.   

13.4 Wij zijn gerechtigd te allen tijde accreditief- of zekerheidstelling door de koper / opdrachtgever te verlangen voor 
de nakoming van zijn betalingsverplichtingen alvorens door ons enige leverantie wordt gedaan en/of het werk 
 wordt uitgevoerd. 
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13.5 Het niet voldoen door de koper / opdrachtgever aan zijn verplichting tot betaling en/of accreditief- of 
 zekerheidstelling geeft ons het recht de levering en/of uitvoering op te schorten totdat aan deze verplichting is 
 voldaan, danwel de overeenkomst te annuleren, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Dit 
 onverminderd ons recht vergoeding van schade te vorderen wegens de latere en/of niet uitvoering van de 
 overeenkomst. 

 
14 Garantie en reclamering 
14.1 Wij staan, met inachtneming van de hierna volgende beperkingen in voor de deugdelijkheid van de door ons 
 geleverde goederen, uitgevoerde werken en voor de kwaliteit van de daartoe door ons gebruikte materialen, in 
 dier voege dat gebreken waarvan de koper / opdrachtgever bewijst, dat zij binnen zes maanden na de levering 
 en/of voltooiing van de uitvoering van het werk zijn ontstaan, uitsluitend, althans overwegend ten gevolge van 
 een foutieve door ons gekozen constructie en/of fabricage, danwel ten gevolge van de toepassing van 
 ondeugdelijk materiaal, kosteloos door ons zullen worden hersteld, mits de koper / opdrachtgever ons hiertoe in 
 de gelegenheid stelt. Onderdelen, welke door ons door nieuwe worden vervangen, worden door ons in 
 eigendom terug verkregen. Het in artikel 7 bepaalde is overeenkomstig van toepassing. Slijtdelen zijn te allen 
 tijde uitgesloten van garantie. 
14.2 Gebreken welke geheel of mede het gevolg zijn van een door de koper / opdrachtgever gekozen constructie of 
 wijze van uitvoering, voorts van door hem gekozen materiaal of materieel, danwel van enig overheidsvoorschrift 
 inzake constructie, wijze van uitvoering of materiaalkeuze, worden niet door garantie gedekt. 
14.3 Indien de koper / opdrachtgever aan de door ons geleverde goederen en/of uitgevoerd werk, enige wijziging 
 heeft aangebracht of reparatie heeft verricht, danwel daarvan gebruik maakt voor andere doeleinden dan 
 waarvoor zij door ons zijn geleverd of afwijkend van de door ons aangegeven wijze van gebruik, zijn wij tot 
 generlei garantie gehouden. 
14.4 Reclamering terzake uitwendige waarneembare gebreken dient schriftelijk te geschieden, indien een be-

proeving plaats vindt, terstond daarna, zo niet, binnen 14 dagen na levering van de goederen danwel voltooiing 
door ons van de uitvoering van het werk, bij overschrijding waarvan wij niet tot garantie gehouden zijn. 

14.5 Reclamering terzake niet uitwendig waarneembare gebreken dient schriftelijk binnen 14 dagen na constatering 
 te geschieden, tot ultimo 14 dagen na de sub 1 genoemde garantietermijn, bij overschrijding waarvan wij niet 
 tot enige garantie gehouden zijn. 
14.6 Voor niet door ons zelf gefabriceerde goederen geldt het in de vorige leden van dit artikel bepaalde slechts 
 voorzover en in mate waarin de leverancier van de goederen aan ons garantie heeft gegeven. Deze bepaling 
 vindt alleen toepassing voorzover die toepassing voor de koper / opdrachtgever gunstiger is dan toepassing 
 van het hiervoor bepaalde.  
14.7 In geval van vervanging of vergoeding van de goederen wordt rekening gehouden met het verbruik dat inmid-

dels van het geleverde is gemaakt. 
14.8 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt de nakoming van onze garantieverplichting uitsluitend 

binnen het land van aflevering van de goederen / uitvoering van het werk. 
14.9 De voldoening aan onze garantieverplichting geldt als enige vorm van schadevergoeding. Tot het voldoen van 

enige andere schadevergoeding, in welke vorm ook, zijn wij niet gehouden.  
14.10  Wij zijn tot geen enkele garantie, hoe ook genaamd, gehouden indien de koper /  opdrachtgever niet, niet 
 behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst of uit enige andere 
 met de overeenkomst samenhangende overeenkomst voortvloeit en evenmin indien derden al of niet op last 
 van de koper / opdrachtgever, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, enige wijziging of reparatie 
 aan het door ons geleverde hebben aangebracht respectievelijk verricht. 

 

15       Aansprakelijkheid 
15.1 Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot  nakoming door ons van de 
 in artikel 14 genoemde garantieverplichtingen. Iedere vordering terzake welke schade dan ook, ongeacht of 
 sprake is van bedrijfsschade, indirecte schade of andere gevolgschade, waaronder begrepen derving van 
 inkomsten, is uitdrukkelijk uitgesloten. 
15.2 Wij zijn, onverminderd het in artikel 14 bepaalde, behoudens bij grove schuld of opzet onzerzijds niet aan-

sprakelijk voor enigerlei kosten, schaden en/of interesten, ontstaan als gevolg van: 
 a. schending van octrooien, licenties, auteursrechten of andere rechten van derden als gevolg van  
  gebruik door ons van gegevens die de koper / opdrachtgever aan ons heeft verstrekt; 
 b.  daden of nalatigheden van onze ondergeschikten of van personen door ons tot de uitvoering van de 
  overeenkomsten gebezigd; 
 c. overschrijding van de overeengekomen tijd van levering en/of uitvoering. 
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15.3 De koper / opdrachtgever vrijwaart ons tegen aansprakelijkheid uit hoofde van de overeenkomst en stelt ons 

schadeloos voor alle kosten, schaden en interesten, die ontstaan als direct of indirect gevolg van vorderingen 
in en buiten rechte, door derden, terzake de uitvoering van de overeenkomst of uit enige andere met de 
overeenkomst samenhangende overeenkomst, tegen ons ingesteld. 

 
16 Retourzendingen 
 Retourzendingen worden uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming onzerzijds aangenomen, mits 
 de retourzending franco geschiedt. 
 
17  Ontbinding 
17.1  Indien de koper / opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan één van zijn verplichtingen uit de 

 overeenkomst, indien aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever aan zijn verplichtingen uit de 
 overeenkomst kan voldoen, ingeval van zijn faillissement, surseance van betaling, curatele, stillegging, 
liquidatie, gehele of gedeeltelijke overdracht van zijn bedrijf of van een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen 
 of bedrijfsvorderingen, mede tot zekerheid in de vorm van stil en/of bezitloos pandrecht, zijn wij gerechtigd, 
 onverminderd het in vorige artikelen omtrent opschorting en ontbinding bepaalde, zonder ingebrekestelling of 
 rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving en zonder tot enige schadevergoeding te zijn 
 gehouden, met onmiddellijke ingang de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij 
 deze, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, waarbij ons recht op vergoeding van eventueel door ons 
 gelden schade en/of gederfde winst onverlet blijft. 

17.2  Ingeval van ontbinding, als sub 1 bedoeld, wordt de ons verschuldigde overeengekomen prijs, onder aftrek van 
  hetgeen daarvan reeds betaald is en van de door ons nog niet gemaakte kosten, onmiddellijk opeisbaar. De 
  koper / opdrachtgever is aansprakelijk voor de door ons geleden schade, onder meer bestaande uit rente en 
  winstderving. 
17.3  De ter uitvoering van de overeenkomst onder ons berustende materialen en grondstoffen zijn alsdan ter 

beschikking van de koper / opdrachtgever en zullen door ons, zo hij ze niet binnen 30 dagen tot zich genomen 
 heeft, voor zijn rekening worden verkocht. 

 
18   Bewijs  administratie 
 Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de in onze administratie voorkomende gegevens voor partijen 
 beslissend ter zake de overeenkomst. 
 
19 Verrekening 
19.1  Wij zijn gerechtigd alle schulden die wij te eniger tijd jegens de koper / opdrachtgever zouden hebben, te 
  verrekenen met alle vorderingen die wij alsdan op koper / opdrachtgever hebben.   

 
20      Geschillen, toepasselijk recht 
20.1  Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden 
  beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel 
  zijn, tussen partijen mochten ontstaan zullen worden voorgelegd: 
 a.   door de koper / opdrachtgever aan de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam; 
 b. door ons te onzer keuze aan genoemde rechtbank of de rechtbank van kopers / opdrachtgevers  
  woonplaats, danwel aan arbiters te benoemen volgens het Reglement van het Nederlands Arbitrage 
  Instituut. 
20.2 Op alle overeenkomsten, waarop deze Voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is toepasselijk het 

Nederlands recht. 
 
21 Slotbepalingen 
21.1 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk ongeldig is, dan 
 blijven de overeenkomst en deze Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl partijen voor 
 wat betreft de ongeldige bepaling geacht worden datgene te zijn overeenkomen, dat rechtsgeldig de strekking 
 van de ongeldige bepaling het meest nabij komt.  
21.2 Wij zijn te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen. De koper / opdrachtgever zal hiervan tijdig 

 schriftelijk in kennis worden gesteld. De wijziging zal van toepassing zijn vanaf het moment dat wij de koper / 
opdrachtgever schriftelijk over de wijziging hebben geïnformeerd.  

 
 


