
 
                       Algemene voorwaarden Amsterdam, 12/12/2017 

 

 

Artikel 1 DEFINITIES  

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
1. Vijselaar : Vijselaar Industrial Systems & Components B.V. gevestigd te (1059 CE) Amsterdam 

aan de Helicopterstraat 19 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder 
nummer 33065266, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer E.H.O. Vijselaar en de heer I. 
Rozeboom, zijnde de rechtspersoon die de overeenkomst uitvoert. 
2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Vijselaar opdracht heeft 

verstrekt tot levering van goederen dan wel tot het verrichten van werkzaamheden.  
3. Overeenkomst: elke mondeling of schriftelijke afspraak tussen opdrachtgever en Vijselaar tot 
het leveren van goederen c.q. het verrichten van werkzaamheden door Vijselaar ten behoeve 
van opdrachtgever. 

4. Partijen: opdrachtgever en Vijselaar gezamenlijk. 
 
Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID   
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot levering 

van goederen, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot systemen en materialen, onderdelen 
daarvan en alle overeenkomsten tot levering van diensten, waaronder inbegrepen maar niet 
beperkt tot het uitvoeren van montage- en/of revisiewerkzaamheden door Vijselaar. 
2. Het sluiten van overeenkomsten tot levering van goederen en diensten door Vijselaar, vindt 

uitsluitend plaats op deze voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde 
van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Vijselaar. De Nederlandse tekst van de 
algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 

4. Door opdrachtgever gestelde condities die van het hierin bepaalde afwijken, zijn niet van 
toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Vijselaar aanvaard. Toezeggingen en verklaringen 
door - en afspraken met (vertegenwoordigers van) Vijselaar verbinden Vijselaar slechts voor 
zover die schriftelijk door een daartoe bevoegd persoon namens Vijselaar zijn bevestigd.  

5. Een verwijzing door opdrachtgever naar eigen inkoop-, leverings- of andere voorwaarden 
wordt door Vijselaar uitdrukkelijk van de hand gewezen.  
6. Een opdrachtgever/afnemer die eenmaal op onderhavige leveringsvoorwaarden een 
overeenkomst met Vijselaar is aangegaan, wordt geacht bij een eventueel volgende 

overeenkomst (stilzwijgend) akkoord te gaan met de toepassing van deze algemene 
voorwaarden.  
7. Indien één of meerder bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden door 

opdrachtgever ofwel ten gevolge van een rechterlijke uitspraak nietig of niet van kracht zijn, 

blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van toepassing. Partijen zullen 

dan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde 

bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking 

van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

8. Wanneer Vijselaar in voorkomende gevallen van één of meer van deze voorwaarden geen 

naleving vordert, kan daaruit niet worden afgeleid dat zij van naleving van de overige 

voorwaarden afstand zouden hebben gedaan, noch dat zij in het vervolg geen stipte naleving 

van alle voorwaarden zouden mogen vorderen.  

 
Artikel 3 OFFERTES/PRIJZEN  
1. Alle door Vijselaar gedane offertes zijn vrijblijvend; dit geldt zowel voor prijzen als levertijden, 

tenzij uitdrukkelijk schriftelijk 
anders vermeld. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door 
opdrachtgever aanvaard, dan heeft Vijselaar het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen 
na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.  

Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever c.q. aanvrager verstrekte gegevens; 
indien na offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, 
dan kunnen aan onze aanbieding geen rechten worden ontleend.   
2. Offertes worden gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding geldende 

(dag/inkoop)prijzen, kostenfactoren (zoals, maar niet beperkt tot loonkosten, overheidslasten, 
vrachten, assurantiepremies) alsmede leveringstermijnen. Eventuele prijsverhogingen, door 
welke oorzaak ook, kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend.  
3. Indien – door welke oorzaak ook – na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen optreden 

in de kostprijs door loonsverhogingen, gestegen materiaal-/grondstoffenprijzen, 
koersveranderingen of anderszins, behoudt Vijselaar zich het recht voor deze wijzigingen door 
te berekenen aan de opdrachtgever onder vermelding van de oorzaak. Indien een prijsverhoging 
meer bedraagt dan redelijk is, dan is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.   

4. Offertes voor producten gelden uitsluitend voor de geoffreerde hoeveelheden. Bij bestelling 
van afwijkende aantallen, wordt het recht voorbehouden de prijzen aan te passen.  
5. Voor de levering van op maat aangemaakte producten behoudt Vijselaar zich het recht voor 
tot een maximum van 10% af te wijken van het bestelde aantal.  

6. Op Vijselaar rust geen onderzoeksplicht inzake vermeldingen in offerteaanvragen en/of 
bestellingen. Deze worden steeds geacht correct te zijn ten aanzien van hoeveelheid en 
technische specificatie en de volledige weergave te bevatten van het doel waarvoor de producten 
of diensten zijn bestemd. Aan eventuele technische adviezen van Vijselaar, kunnen geen rechten 

worden ontleend.  
7. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden de prijzen af fabriek/magazijn, exclusief 
vervoer en/of verzending, verpakking, assurantie en/of eventueel door of vanwege de overheid 
(douane daaronder begrepen) te heffen rechten of belastingen hoe ook genaamd. Voor af te 

leveren bestellingen naar een in Nederland gelegen bestemmingsplaats, gelden de prijzen (in 
afwijking van het gestelde in voorgaande zin) af fabriek/magazijn inclusief vervoer en/of 
verzending en inclusief (standaard)verpakking, tenzij anders overeengekomen.   
8. Alle prijzen en tarieven gelden in Euro’s (€) en zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk 

anders is vermeld. 
9.Een samengestelde prijsopgave verplicht Vijselaar niet tot levering van een deel van het in 
deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs. 
 

Artikel 4 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN 

1. De overeenkomst komt tot stand nadat opdrachtgever de door Vijselaar gedane aanbieding 

heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de 

aanbieding. Wanneer de acceptatie van opdrachtgever echter op wezenlijke punten afwijkt van 

de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Vijselaar uitdrukkelijk schriftelijk met 

deze afwijkingen heeft ingestemd. 

2. Indien opdrachtgever, zonder daaraan voorafgaande aanbieding, aan Vijselaar een opdracht 

verstrekt dan wel een order plaatst, is Vijselaar eerst aan deze opdracht c.q. order gebonden 

nadat zij deze schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.  

3. Vijselaar is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan 

opdrachtgever heeft bevestigd of zodra Vijselaar - zonder tegenwerping van opdrachtgever - met 

de uitvoering van deze afspraken is begonnen. 

4. Als datum voor de totstandkoming van de overeenkomst geldt de dag van verzending van de 
schriftelijke opdrachtbevestiging van Vijselaar respectievelijk de eerste dag van de feitelijke 

uitvoering. 
5. Indien Vijselaar op verzoek van opdrachtgever enige prestatie verricht voordat een schriftelijk 
overeenkomst als in voormeld lid tot stand is gekomen, is Vijselaar gerechtigd daarvoor betaling 
te verlangen conform de alsdan bij haar geldende tarieven.  

6. Aanvullingen of wijzigingen op de overeenkomst binden Vijselaar eerst nadat deze schriftelijk 

aan opdrachtgever zijn bevestigd. 

 

Artikel 5 WIJZIGING OPDRACHT / MEERWERK  

1. Na schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Vijselaar, dan wel aanvang van de uitvoering 
van de werkzaamheden conform de offerte en opdrachtverstrekking, kan de opdracht niet meer 
eenzijdig door opdrachtgever worden gewijzigd en is Vijselaar gerechtigd de opdracht conform 
de overeenkomst uit te voeren en daarvan betaling te verlangen.  

2. Indien opdrachtgever dit wenst, zal Vijselaar in voorkomend geval ten aanzien van de 
gewenste wijzigingen in de opdracht een nieuwe offerte uitbrengen. Hierbij zal in overleg met de 
opdrachtgever worden bezien of het mogelijk is de reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte 
kosten aan te wenden ten behoeve van de gewenste wijzigingen. Hieraan verbonden kosten 

komen voor rekening van opdrachtgever.  
3. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Vijselaar en opdrachtgever (aanvullend) wordt 
overeengekomen tijdens de uitvoering van de overeenkomst (al dan niet schriftelijk vastgelegd), 
al hetgeen boven de in de offerte of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde 

hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht, dan wel al hetgeen door Vijselaar boven de of 
in afwijking van de in de offerte of opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden 
wordt gepresteerd. Vijselaar is gerechtigd de meerprijs van in hiervoor genoemde situaties aan 
opdrachtgever in rekening te brengen, nadat zij opdrachtgever hiervan in kennis heeft gesteld. 

 
Artikel 6 UITVOERING / VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER     
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen geschiedt de uitvoering geheel onder 
verantwoording en volgens aanwijzingen van Vijselaar. 

2. Bij montage op locatie dient opdrachtgever er voor te zorgdragen dat de installatie waar de 
werkzaamheden aan verricht moeten worden goed bereikbaar en beschikbaar is.  
3. Eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden dienen zodanig en zo tijdig te worden 
uitgevoerd dat de uitvoering van de werkzaamheden door Vijselaar geen vertraging ondervindt.  

4. Alle inrichtingen en voorzieningen die niet volgens de gegevens en tekeningen voor de 
opstelling en functionering van de door Vijselaar te leveren goederen voor rekening van de 
opdrachtgever zijn aan te brengen, of te treffen, vallen buiten onze verantwoordelijkheid.   
5. Opdrachtgever draagt op zijn kosten zorg voor een naar oordeel van Vijselaar voldoende 

gelegenheid voor aanvoer, afsluitbare opslag en afvoer van materialen en werktuigen van 
Vijselaar, grondstoffen, alsmede voor, indien noodzakelijk, mogelijkheden voor aansluiting van 
elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering 
nodige voorzieningen.  

6. Vijselaar is uitsluitend verantwoordelijk voor de uitvoering van die werkzaamheden, welke 
blijkens de door haar aanvaarde opdracht door haar dienen te worden uitgevoerd.  
7. Bij tijdverlies, veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van de betreffende installatie, wordt 
de termijn van de uitvoering dienovereenkomstig verlengd en komen de daaruit voortvloeiende 

kosten voor rekening van opdrachtgever.  
8. Opdrachtgever draagt zorg voor alle noodzakelijke veiligheids- en andere 
voorzorgsmaatregelen (al dan niet van overheidswege) en zal deze handhaven. Opdrachtgever 
stelt Vijselaar schriftelijk op de hoogte van de heersende maatregelen en risico's 

 
Artikel 7 INSCHAKELING DERDEN 

1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Vijselaar het recht bepaalde 
leveringen c.q. werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling 
van Vijselaar zonder dat hiervoor toestemming van wederpartij vereist is.  

  
Artikel 8LEVERING EN LEVERTIJDEN     

1. De door ons vermelde levertijden zijn steeds vrijblijvend en kunnen nimmer als fatale termijn 
worden beschouwd; voor het overschrijden van levertijden neemt Vijselaar geen enkele 

verantwoording. Indien Vijselaar haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig 
nakomt, dient zij door opdrachtgever schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij aan haar 
nog een redelijke termijn gegund wordt om haar verplichtingen alsnog na te komen.  
2. De levertijd vangt aan op de dag dat Vijselaar de beschikking heeft over alle (al dan niet 

overeengekomen) noodzakelijke gegevens en bescheiden. Als tijdstip van levering heeft te 
gelden het moment dat de goederen zijn afgescheiden in het magazijn van Vijselaar dan wel zijn 
afgegeven aan de vervoerder. Alsdan gaat ook het risico over op opdrachtgever. Dit geldt in het 
geval Vijselaar de goederen  buiten haar fabriek/magazijn dient te monteren of in bedrijf te stellen. 

3. Vijselaar is gerechtigd tot levering en/of uitvoering in gedeelten waarbij zij iedere deellevering 
of fase afzonderlijk kan factureren. 
4. Het transport van de te leveren goederen binnen Nederland wordt verzorgd door en voor 
rekening van Vijselaar, tenzij anders wordt overeengekomen.  

5. Het risico van het transport wordt gedragen door de partij die het transport verzorgt.  
6. Bij aflevering van de goederen dient opdrachtgever zich te overtuigen van de staat van het 
geleverde. Ingeval dan blijkt, dat schade aan de goederen is toegebracht, dient hij alle 
maatregelen ter verkrijging van de schadevergoeding te treffen en Vijselaar hierover direct en 

volledig te informeren. 
7. Indien het wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van opdrachtgever niet mogelijk blijkt 
de bestelde zaken aan opdrachtgever te leveren of indien de zaken niet worden afgehaald, is 
Vijselaar gerechtigd de zaken voor rekening en risico van opdrachtgever terug te laten bezorgen 

en op te slaan. Tenzij Vijselaar uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient 
opdrachtgever Vijselaar binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de 
zaken alsnog te leveren c.q. dient opdrachtgever deze alsnog op te halen. 
8. Indien opdrachtgever ook na verloop van de in lid 5 van dit artikel vermelde termijn in gebreke 

blijft aan zijn afnameverplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim, zonder dat hieraan 
voorafgaand een ingebrekestelling vereist is. Vijselaar heeft dan het recht de overeenkomst met 
onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomt middels een schriftelijke verklaring, geheel 
of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen. Een en ander zonder dat hieruit 

voor Vijselaar een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.  
9. Het voorafgaande laat de verplichting van opdrachtgever tot vergoeding van eventuele 
(opslag) kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.  
 

Artikel 9 AFROEPORDERS     

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de maximale termijn waarbinnen afroeporders 

uitgeleverd dienen te zijn, gesteld op twaalf maanden na plaatsing van de opdracht; bij 

overschrijding van deze termijn kunnen kosten en rentederving in rekening gebracht worden 

wegens overschrijding van die termijn, terwijl het ons vrijstaat het restant van de betreffende 

afroeporder uit te leveren en te factureren. 

 

Artikel 10 GEGEVENS      

1. De in de aanbiedingen, catalogi, circulaires en ander reclamemateriaal van Vijselaar vermelde 

maten, gewichten en overige technische gegevens, alsmede daarin weergegeven afbeeldingen, 

gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een garantie is 

verstrekt.  

Artikel 11 VERPAKKINGEN     

1. De keuze en manier van verpakking van door Vijselaar te leveren goederen wordt door 

Vijselaar c.q. haar leveranciers bepaald. Indien van toepassing worden de kosten van verpakking 
doorberekend.  
2. Gebruikte verpakkingen worden, tenzij anders overeengekomen, niet retour genomen.  
3. Leenverpakkingen zoals haspels en gitterboxen kunnen tegen statiegeld geleverd worden en 

dienen steeds binnen een door ons gestelde termijn aan ons beschikbaar gesteld te worden; het 
eventueel berekende statiegeld wordt na ontvangst van de verpakking gecrediteerd.  
4. De verpakking van door ons te leveren goederen mag door de opdrachtgever worden bepaald, 
maar zal te allen tijde door ons op deugdelijkheid worden beoordeeld en waar nodig, zal de keuze 

van de opdrachtgever worden bijgesteld. Eventuele kosten zullen daarbij in rekening worden 
gebracht.  
  
Artikel 12 (INTELLECTUEEL) EIGENDOM    

   
1. Vijselaar behoudt zich verder alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest 
welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met 
opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden 

gevestigd.  
Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet 
beperkt tot door Vijselaar vervaardigde tekeningen, modellen, gereedschappen, berekeningen, 
adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin van 

het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te tonen of te verstrekken, te 
verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een 
deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Vijselaar dan wel met voorafgaande 
toestemming van Vijselaar.  

2. Matrijzen, vormen, stansmessen of ander hulpgereedschap, door Vijselaar vervaardigd, blijven 
haar eigendom. Deze zullen worden bewaard tot 3 jaren na aflevering van de laatste bestelling. 
Na ommekomst van deze termijn is Vijselaar gerechtigd deze zonder enige  
(schade)vergoeding of kennisgeving te vernietigen. 

3. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot 
overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van Vijselaar aan opdrachtgever.  
4. De rechten van intellectuele eigendom welke Vijselaar in licentie gebruikt mag opdrachtgever 
nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.  

5. Opdrachtgever garandeert gerechtigd te zijn de van opdrachtgever afkomstige informatie en 
bescheiden te gebruiken en vrijwaart Vijselaar tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op 
schending van een intellectueel eigendomsrecht.  
6. Opdrachtgever is bij overtreding van de bepalingen van dit artikel gehouden alle door Vijselaar 

en door derden geleden schade volledig te vergoeden. 
 
Artikel 13 EIGENDOMSVOORBEHOUD  

1. Vijselaar behoudt zich de eigendom van alle geleverde en nog te leveren zaken voor, ook 

indien deze op locatie van opdrachtgever of derden zijn gemonteerd, tot het tijdstip waarop 
opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Vijselaar heeft voldaan.  
2.  De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de 
geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte 

werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar 
tekortschieten van opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen waaronder het betalen 
van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes. 
3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de 

partij zaken behorende bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het 
eigendomsvoorbehoud berust derhalve alsdan in ieder geval te allen tijde op alle geleverde zaken 
die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel 
en/of inboedel van opdrachtgever bevinden. 

4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door opdrachtgever in het kader van 
de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht mits hij ten aanzien van zijn afnemers 
eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.  
5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is opdrachtgever niet bevoegd 

(zekerheids)rechten aan derden te verlenen met betrekking tot deze zaken, anderszins te 
bezwaren of deze in de feitelijke macht van een financier te brengen. 
6. Opdrachtgever is verplicht Vijselaar direct schriftelijk te informeren indien derden eigendoms- 
of overige rechten pretenderen te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust. 

7. Opdrachtgever is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip 
waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Vijselaar heeft voldaan zorgvuldig en als 
identificeerbaar eigendom van Vijselaar te bewaren. 
8. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. 

inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde 
zijn meeverzekerd en zal Vijselaar op diens eerste verzoek inzage verlenen in de 
verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen. 
9. Indien opdrachtgever handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel, in gebreke is met de 

nakoming van zijn betalingsverplichting of indien Vijselaar een beroep doet op het 
eigendomsvoorbehoud, is Vijselaar gerechtigd de overeenkomst zonder nadere 
ingebrekestelling middels een schriftelijke verklaring te ontbinden en de goederen terug te 
nemen, onder verrekening van het eventueel reeds betaalde. Een en ander onverminderd het 

recht van Vijselaar op vergoeding van schade, gederfde winst en rente. 
10. In geval van bewerking, verwerking of vermenging van het geleverde door of bij 
opdrachtgever, verkrijgt Vijselaar het mede-eigendomsrecht in de (het) nieuw(e) ontstane of 
samengestelde goed(eren), en wel voor de waarde of het aandeel corresponderend met de 

waarde van het geleverde. Opdrachtgever is verplicht het geleverde, zolang de eigendom 
wegens niet-betaling is overgegaan, duidelijk kenbaar af te scheiden en afgescheiden te houden. 
Opdrachtgever draagt echter vanaf het moment, dat de goederen tot zijn beschikking zijn gesteld 
de volledige aansprakelijkheid voor en het risico van de goederen.  

11. Opdrachtgever is verplicht de niet betaalde goederen onbeschadigd aan Vijselaar te 
retourneren en machtigt Vijselaar, door het aangaan van transacties, om deze goederen zelf 
terug te halen en daartoe de ruimten waar de goederen zich bevinden of kunnen bevinden door 
Vijselaar of een door haar aangewezen gemachtigde te laten betreden. 

12. Het terughalingsrecht geldt ook dan, indien zich omstandigheden voordoen, waaruit Vijselaar 
kan afleiden dat er gevaar bestaat dat de goederen niet tijdig betaald zullen worden, ook wanneer 
de betaling nog niet opeisbaar is.  
  

Artikel 14 RETENTIERECHT    

1. Vijselaar is bevoegd de afgifte van bestelde zaken alsmede de teruggave van de zaken van 
opdrachtgever die ter montage of revisie onder het beheer van Vijselaar vallen, op te schorten 
indien en zolang: 

a. Opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de zaken niet of niet in zijn geheel 
voldoet; 

b. Opdrachtgever de kosten van eerdere door Vijselaar verrichte werkzaamheden aan de zaken 
of geleverde zaken niet of niet in zijn geheel voldoet; 
c. Opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Vijselaar 

niet of niet in zijn geheel voldoet. 
2. Vijselaar is gehouden deze goederen volgens goed koopmansgebruik te beheren zonder dat 
opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden in geval van tenietgaan, 
(gedeeltelijk) verlies en/of schade buiten de schuld van Vijselaar. Het risico van de zaken blijft bij 

opdrachtgever.   
  
Artikel 15 BETALING  
1. Indien betaling na facturering is overeengekomen dient betaling binnen een vervaltermijn van 

30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn 
overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien opdrachtgever niet 
binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt. 
2. Bij het niet nakomen van deze betalingsvoorwaarde, dient rekening gehouden te worden met 

een vertraging in volgende leveringen of een uitsluiting van verdere leveranties. 
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is 
opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is deze, zonder dat een hieraan voorafgaande 
nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is, aan Vijselaar wettelijke (handels)rente 

verschuldigd over de hoofdsom vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening, een 
en ander onverminderd verdere rechten van Vijselaar.  
4. Vijselaar is bij niet tijdige of niet volledige betaling door opdrachtgever bovendien gerechtigd, 
zonder dat een hieraan voorafgaande nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is,  aan 

opdrachtgever (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, ook voor zover de 
daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. 
5. In afwijking van leden 3 en 4 van dit artikel, geldt voor opdrachtgevers die handelen in de 
hoedanigheid van consument dat zij bij niet tijdige of niet volledige betaling eerst schriftelijk in 

gebreke worden gesteld, waarbij zij worden aangemaand om alsnog binnen een termijn van 14 
dagen tot betaling over te gaan alvorens aanspraak wordt gemaakt op wettelijke rente en 
buitengerechtelijke incassokosten. Deze termijn vangt aan op de dag na ontvangst van de 
ingebrekestelling.  

6. De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen: 
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering, met een 
minimum van € 40,00;  
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;  

c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;  
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering.  
e. 0,5% van het bedrag van de hoofdsom over het resterende bedrag boven € 200.000,00 van 
de vordering met een maximum van € 6.775,00. 

7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is Vijselaar gerechtigd na 
verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 
van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.  
8. Bij uitblijven van volledige betaling door opdrachtgever, is Vijselaar gerechtigd de 

overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een 
schriftelijke verklaring te ontbinden, behoudens indien er sprake is van consumentenkoop, of 
haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan 
wel opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht 

heeft Vijselaar eveneens indien zij al voordat opdrachtgever in verzuim is met de betaling 
gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van opdrachtgever te twijfelen.  
9. Door opdrachtgever gedane betalingen zullen door Vijselaar ten eerste in mindering worden 
gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het 

langst openstaan.  
10. Opdrachtgever is niet gerechtigd vorderingen van Vijselaar te verrekenen met eventuele  
tegenvorderingen die hij heeft op Vijselaar, behoudens indien er sprake is van 
consumentenkoop. Dit geldt eveneens indien opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling 

aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. 
11. Vijselaar is te allen tijde gerechtigd om contante betaling of (gedeeltelijke) vooruitbetaling of  
enige andere zekerheid voor betaling van opdrachtgever te verlangen. 
  

Artikel 16 ZEKERHEIDSSTELLING  

1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Vijselaar te allen tijde bevoegd om 

alvorens tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan of verder te gaan met een reeds 

begonnen uitvoering, zekerheidsstelling te verlangen in de vorm van een bankgarantie of 

anderszins. Weigering van de opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen, geeft 

Vijselaar het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar rechten 

op vergoeding van kosten, schade en winstderving. 

 

Artikel 17 BETALINGSONMACHT 

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is 
Vijselaar gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke 
tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan opdrachtgever te ontbinden, op het tijdstip 
waarop opdrachtgever:  

a. In staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;  
b. (Voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;  
c. Door executoriale beslaglegging wordt getroffen;  
d. Onder curatele of onder bewind wordt gesteld;  

e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens 
vermogen of delen ervan verliest.  
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de 
uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.  

3. Opdrachtgever is te allen tijde verplicht de curator of bewindvoerder op de hoogte te stellen 
van de inhoud van overeenkomst en deze algemene voorwaarden.  
   
Artikel 18 RECLAMES EN RETOURZENDINGEN      

1. Opdrachtgever is te allen tijde verplicht de producten onmiddellijk, uiterlijk binnen 24 uur na 
levering nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclames over onjuiste uitvoering van de gedane 
bestellingen of facturen moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen/factuur aan 
Vijselaar bekend worden gemaakt.  

2. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Vijselaar kenbaar 
zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de werkzaamheden 
correct te zijn uitgevoerd. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van 
opdrachtgever.  

3. Reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, behoudens indien er 
sprake is van consumentenkoop. 
4. Vijselaar dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek 
naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die altijd voor rekening en risico van 

opdrachtgever. Retourzending van goederen die niet na onderling overleg en goedkeuring van 
Vijselaar worden aangeleverd, worden geweigerd.  
5. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Vijselaar te bepalen wijze en in de 
originele verpakking of emballage.  

6. Indien opdrachtgever wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van opdrachtgever de 
zaken retour zendt aan Vijselaar, is Vijselaar gerechtigd 10% van de factuurwaarde van deze 
zaken als “handling kosten” in rekening te brengen.  
7. Geleverde goederen kunnen alleen na onderling overleg retour genomen worden. Retourname 

is alleen van toepassing op standaard artikelen. Op maat gemaakte goederen of conform wens 
van opdrachtgever gemaakte goederen worden niet retour genomen. Indien de zaken na 
aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, 
beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame. 

8. Enkel indien er sprake is van consumentenkoop of afstand (in geval een opdrachtgever als 
natuurlijk persoon, niet handelend in de hoedanigheid van beroep of bedrijf, telefonisch of digitaal 
materiaal of producten koopt zonder deze voorafgaand aan levering te hebben gezien), heeft 
Opdrachtgever het recht om de koopovereenkomst te herroepen binnen 14 dagen na ontvangst 

van het materiaal of product, welke termijn ingaat op de dag na ontvangst.  
8. Het in behandeling nemen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van zijn 
betalingsverplichting binnen de daartoe gestelde termijn.  
  

Artikel 19 OVERMACHT        

1. Indien Vijselaar niet in staat is aan één of meer van haar verplichtingen te voldoen ten gevolge 
van omstandigheden die buiten haar macht liggen, is Vijselaar gerechtigd zonder gerechtelijke 

tussenkomst de overeenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden, of 
de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding 
gehouden te zijn.  
2. Onder bedoelde omstandigheden zijn onder meer begrepen oorlogshandelingen, 

natuurrampen mobilisatie, wettelijke- en overheidsmaatregelen die invoer, uitvoer, productie 
en/of levering belemmeren of beperken, staking, sabotage, bedrijfsbezetting en andere 
bedrijfsstoornissen, gebrek aan arbeid, energie of grondstoffen, transportmoeilijkheden, 
vertraagde levering door toeleveranciers alsmede alle andere omstandigheden die Vijselaar niet 

redelijkerwijs kan voorzien, zonder dat zij overigens de invloed daarvan op de uitvoering van de 
overeenkomst behoeft aan te tonen. 
3. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is 
opdrachtgever gehouden zijn verplichtingen jegens Vijselaar tot aan dat moment na te komen.  

  
Artikel 20 ANNULERING / OPSCHORTING 
1. Ingeval opdrachtgever de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan 
wenst te annuleren, is hij aan Vijselaar een door Vijselaar nader te bepalen schadevergoeding 

verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door Vijselaar gemaakte kosten en haar 
door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Vijselaar is gerechtigd 
voornoemde schadevergoeding te fixeren en -naar haar keuze en afhankelijk van de reeds 
verrichtte werkzaamheden en/of leveringen -20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij 

opdrachtgever in rekening te brengen. 
2. Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal 
Vijselaar vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden. 
3. Vijselaar is gerechtigd alle reeds door opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de 

door opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding. 
4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van opdrachtgever is 
Vijselaar gerechtigd alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden en/of gemaakte kosten 
evenals de voor de opschortingsperiode reeds gereserveerde uren bij opdrachtgever in rekening 

te brengen. 

5. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan 
worden hervat, is Vijselaar gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels 
een schriftelijke verklaring aan opdrachtgever te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de 

overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, is opdrachtgever 
gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Vijselaar te vergoeden. 
 
Artikel 21 GARANTIE    

1. Op door Vijselaar zelf gefabriceerde goederen wordt een garantie verstrekt voor een termijn 
van zes maanden na levering, tenzij schriftelijk een andere termijn en/of ingangsdatum is 
overeengekomen.  
2. De garantie houdt in dat Vijselaar alle onderdelen, waaraan gedurende die termijn als gevolg 

van ondeugdelijk materiaal of ondeugdelijke constructie enig hinderlijk gebrek mocht ontstaan, 
kosteloos zullen herstellen ofwel door andere onderdelen zullen vervangen, zulks ter keuze aan 
Vijselaar, mits zodanig het gebrek binnen 14 dagen na ontdekking, althans 14 dagen nadat het 
gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, ter kennis van Vijselaar is gebracht.  

3. Reparaties, zowel onder garantie vallend als daarbuiten, worden uitsluitend in onderling 
overleg uitgevoerd. Reparatiezendingen en/of zendingen ter onderzoek onder de garantie, 
dienen steeds op kosten van de afzender te worden aangeleverd, behoudens 
dwingendrechtelijke bepalingen.   

4. Indien Vijselaar buiten haar eigen bedrijf reparatie of onderzoek dient te verrichten, is zij 
gerechtigd reis- en verblijfkosten in rekening te brengen.  
5. Slijtage gevoelige onderdelen waaronder, maar niet beperkt tot wielen, lagers en sleepstukken, 
onderhevig aan normale slijtage, zijn uitgesloten van garantie.  

6. Elke garantie komt te vervallen wanneer wordt geconstateerd dat onoordeelkundige en 
foutieve behandeling of gebruik heeft plaatsgevonden, of dat montage of aansluiting door of 
namens opdrachtgever niet vakkundig is geschied.  
7. Defecten welke zonder toestemming van Vijselaar zelf door of namens opdrachtgever worden 

gerepareerd vallen buiten elke garantie en worden als zodanig niet geaccepteerd.   
8. Bij vervanging of herstel blijft de oorspronkelijke garantieduur op het vervangen of herstelde 
product gehandhaafd.  
9. Het beweerdelijk niet nakomen van garantieverplichtingen door Vijselaar, ontslaat 

opdrachtnemer niet van verplichtingen uit enige overeenkomst met Vijselaar. Het recht op 
opschorting aan de zijde van opdrachtgever is uitgesloten. Niet nakoming door opdrachtgever 
van (één van) diens verplichtingen, ontheft Vijselaar van haar garantieverplichting. 
10. Garanties worden slechts verstrekt aan opdrachtgever en zijn niet overdraagbaar aan derden. 

11. Voor de levering van handelsgoederen welke Vijselaar van derden betrekt en onbewerkt 
doorlevert, neemt Vijselaar tegenover haar opdrachtgevers slechts die garanties op zich welke 
haar leverancier jegens haar op zich neemt. Verdere garanties worden alleen dan door Vijselaar 
afgegeven, indien hiervoor door haar een schriftelijke verklaring is verstrekt.  

12. Door Vijselaar worden geen verdergaande garanties verleend dan de verplichting tot het 
vervangen/repareren van het geleverde product waaraan de materiaalfouten kleven, waarbij 
Vijselaar niet voor vergoedingen van verdere schade kan worden aangesproken.   
  

Artikel 22 AANSPRAKELIJKHEID PRODUCTIEGOEDEREN 
1. Buiten de expliciet overeengekomen danwel door Vijselaar gegeven garanties aanvaardt 
Vijselaar enkel aansprakelijkheid bij een aan haar toerekenbare tekortkoming voor directe 
schade. 

2. Iedere aansprakelijkheid van Vijselaar voor gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot 
bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of 
letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten. 
3. Vijselaar is nimmer aansprakelijk voor (letsel)schade veroorzaakt door haar ingeschakelde 

hulppersonen, ondergeschikten en/of andere derden tijdens de uitvoering van werkzaamheden 
bij opdrachtgever volgend uit onrechtmatige daden, onzorgvuldig gedrag, nalatigheden en 
roekeloosheid of voor door derden geleden schade, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen. 
Opdrachtgever is verplicht Vijselaar te vrijwaren voor elke vorm van door derden geleden schade 

en alle aanspraken van derden. 
4. Opdrachtgever is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming 
of beperking van de schade.  
5. Indien Vijselaar aansprakelijk is voor door opdrachtgever geleden schade, is de 

schadevergoedingsplicht van Vijselaar te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door 
haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Vijselaar 
niet uitkeert of de schade niet onder een door Vijselaar gesloten verzekering valt, is de 
schadevergoedingsplicht van Vijselaar beperkt tot maximaal het netto gefactureerde of nog te 

factureren bedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden. Een schriftelijke 
afwijzing door de betreffende assuradeur van de geclaimde schade vormt volledig bewijs. 
6. Opdrachtgever dient Vijselaar uiterlijk binnen 14 dagen nadat hij bekend is geworden met of 
bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.  

7. Vijselaar is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in haar producten 
indien:  
a. Vijselaar het product niet in het verkeer heeft gebracht;  
b. Het gelet op de omstandigheden aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft 

veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop Vijselaar het product in het verkeer heeft 
gebracht, dan wel dit gebrek later is ontstaan;  
c. Het product noch voor de verkoop of voor enige andere vorm van verspreiding met een 
economisch doel door Vijselaar is vervaardigd, noch is vervaardigd of verspreid in het kader van 

de bedrijfsuitoefening van Vijselaar;  
d. De schade is veroorzaakt door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming 
van het geleverde of de door of namens Vijselaar verstrekte instructies, adviezen, 
gebruiksaanwijzingen, onderhoudsvoorschriften, garantiebepalingen e.d. 

e. Door ondeskundige bewaring (opslag) of onvoldoende of slecht onderhoud van de geleverde 
zaken; 
f. Door fouten of onvolledigheden in de door of namens opdrachtgever aan Vijselaar verstrekte 
of voorgeschreven gegevens, bescheiden of materialen; 

g. Door aanwijzingen of instructies van of namens opdrachtgever; 
h. Doordat door of namens opdrachtgever reparaties c.q. overige werkzaamheden of 
bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming 
van Vijselaar; 

i. Door onzorgvuldig gedrag van opdrachtgever, het personeel van  opdrachtgever of andere door 
haar ingeschakelde personen.   
j. Het gebrek een gevolg is van het feit dat het product in overeenstemming is met dwingende 
overheidsvoorschriften;  

k. Het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip 
waarop Vijselaar het product in het verkeer bracht, onmogelijk was het bestaan van het gebrek 
te ontdekken;  
l. Wat de fabrikant van een onderdeel betreft, het gebrek is te wijten aan het ontwerp van het 

product waarvan het onderdeel een bestandsdeel vormt, dan wel aan de instructies die door de 
fabrikant van het product zijn verstrekt. Opdrachtgever vrijwaart Vijselaar tegen aanspraken en 
vorderingen die op dergelijke schades zijn gebaseerd of daarmee verband houden.   
8. Vijselaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die mocht ontstaan door schending 

van octrooien, licenties en/of andere intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van 
gebruik van, door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens zoals tekeningen en modellen 
in de meest ruime zin. Indien Vijselaar in de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst 
verwijst naar technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voorschriften, die betrekking 

hebben op producten, wordt opdrachtgever geacht deze te kennen, tenzij hij Vijselaar schriftelijk 
onverwijld van het tegendeel in kennis stelt. Alsdan zal Vijselaar hem over deze voorschriften 
nader informeren. Indien Vijselaar bij de montage en/of het bedrijfsgereed maken behulpzaam 
is, zonder dat dit in de opdracht is vermeld, geschiedt zulks op verzoek en voor rekening en risico 

van opdrachtgever.  
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de 
schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Vijselaar of diens leidinggevend 
personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen 
verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Vijselaar opdrachtgever vrijwaren voor eventuele 

aanspraken van derden jegens opdrachtgever.  
  
Artikel 23 AANSPRAKELIJKHEID HANDELSGOEDEREN  
1. De aansprakelijkheid van Vijselaar uit hoofde van alle overeenkomsten betreffende door haar 

geleverde handelsgoederen wordt hierbij uitgesloten.   
2. Ook voor vertragings- en/of (gevolg)schade ontstaan doordat leveranciers de aan Vijselaar te 
leveren handelsgoederen niet op voorraad hebben, dan wel doordat de door Vijselaar bestelde 
handelsgoederen niet conform de bestelling of niet tijdig door leveranciers worden geleverd, is 

Vijselaar jegens opdrachtgever niet aansprakelijk.  
3. Vijselaar is verplicht om de opdrachtgever alle medewerking en informatie te geven voor het 
aansprakelijk stellen van de leverancier c.q. de producent die het goed aan Vijselaar heeft 
geleverd c.q. had dienen te leveren.  

4. Vijselaar zal – voor zover zulks geen kosten of aansprakelijkheden voor haar met zich 
meebrengt – alle medewerking aan opdrachtgever verlenen teneinde de leverancier/producent 
aansprakelijk te stellen, waaronder het meewerken aan cessie van een eventuele vordering van 
Vijselaar ter zake de schade van Vijselaar op de leverancier/producent of het in de plaats stellen 

van opdrachtgever in de positie van Vijselaar.  
  
Artikel 24 VRIJWARING    
1. Opdrachtgever vrijwaart Vijselaar voor alle schades, kosten en rentes en overige 

aansprakelijkheden welke voor Vijselaar mochten ontstaan jegens derden met betrekking tot of 
verband houdende met de door haar geleverde goederen of diensten.  
2. Indien opdrachtgever het geleverde goed zelf verwerkt in een nieuw product, dan wel deze 
doorverkoopt aan een derde gaan alle aansprakelijkheden van Vijselaar over op opdrachtgever.  

  
Artikel 25 TOEPASSELIJK RECHT     
1. Op de tussen Vijselaar en opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands 
recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is hierbij uitdrukkelijk 

uitgesloten.  
2. Geschillen welke ter zake van de overeenkomst mochten ontstaan, zullen, behoudens 
dwingendrechtelijke bepalingen, uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te 
Amsterdam.  

3. Behoudens het bewijs van het tegendeel zijn ter zake van de overeenkomst de in de 
administratie van Vijselaar voorkomende gegevens beslissend.

 


