Leverings voorwaarden
Algemene
verkoop-,
leverings-,
aannemingsen
betalingsvoorwaarden,
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder
nummer 30101651.
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Artikel 1 – Algemeen:
In deze voorwaarden is HATEK Technical Development hierna te noemen
HTD. Onder “opdrachtgever” wordt verstaan iedere wederpartij die een
natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of
een beroep, waaronder begrepen vertegenwoordigers, gemachtigden,
rechtverkrijgenden en erfgenamen, of een rechtspersoon is.
Deze
algemene
verkoop-,
leverings-,
aannemingsen
betalingsvoorwaarden zijn hierna te noemen leveringsvoorwaarden.
Onze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en
iedere verkoop- en/of leveringsovereenkomst tussen opdrachtgever en
HTD, met uitsluiting van alle afwijkende voorwaarden van opdrachtgever.
Alleen door middel van uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HTD kan
van de leveringsvoorwaarden van HTD afgeweken worden. Elke verwijzing
door opdrachtgever naar eigen voorwaarden wordt door HTD uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
Met het verstrekken van de opdracht aan HTD aanvaardt de opdrachtgever
deze leveringsvoorwaarden. Afwijkingen van deze leveringsvoorwaarden
en mondelinge overeenkomsten zijn alleen bindend wanneer zij door HTD
schriftelijk bevestigd zijn. Mondelinge afspraken met of toezeggingen van
één of meer ondergeschikten hebben geen enkele geldigheid. Wanneer er
eenmaal een overeenkomst is gesloten tussen HTD en opdrachtgever waar
deze leveringsvoorwaarden voor gelden, gelden ze tevens te allen tijde
voor alle toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen.
Onverminderd
de
toepasselijkheid
van
de
onderhavige
leveringsvoorwaarden bepaalt alleen de op ons briefpapier gestelde
bevestigde order de inhoud van de overeenkomst van de koop en verkoop.
De onderhavige leveringsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op
alle overeenkomsten die met ons worden gesloten, voor de uitvoering
waarvan derden dienen te worden betrokken.
Indien één of meerdere bepalingen in deze leveringsvoorwaarden nietig zijn
of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze
leveringsvoorwaarden volledig van toepassing.
HTD kan voorwaarden stellen, indien communicatie tussen partijen of het
verrichten van rechtshandelingen per e-mail plaatsvindt.
De opdrachtgever wordt geacht de onderhavige leveringsvoorwaarden te
hebben aanvaard door de vermelding van de leveringsvoorwaarden of een

verwijzing daarnaar op het briefpapier of aan de opdrachtgever te
presenteren facturen en/of werkbonnen met de bepaling “alle aanbiedingen
en/of overeenkomsten worden gedaan onder toepassing van onze
leveringsvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij de KvK Rivierenland”.
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Artikel 2 – Rechten van industrieel en/of intellectueel eigendom:
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoudt HTD alle auteurs- en
eigendomsrechten, alsmede alle overige rechten van intellectueel en/of
industrieel eigendom op de door HTD ontwikkelde en/of verstrekte
ontwerpen, schetsen, tekeningen, berekeningen, ramingen, begrotingen,
bestekken, verslagen, rapporten, contracten, offertes, afbeeldingen,
modellen, technische handleidingen en beschrijvingen, websites,
databestanden, programmatuur, apparatuur of andere materialen, en alle
andere bescheiden.
Overdracht van een recht van industrieel en/of intellectueel eigendom kan
slechts schriftelijk en uitdrukkelijk geschieden.
HTD heeft het recht haar ontwerpen bij herhaling te verwezenlijken, voor
zover redelijke belangen van een eerdere opdrachtgever zich daartegen
niet verzetten en niet nadat wij met de eerdere opdrachtgever overleg
hebben gepleegd, of, indien de eerdere opdrachtgever niet voor overleg
openstaat, niet dan nadat HTD de opdrachtgever op de hoogte heeft
gesteld.
Opdrachtgever zal in lid a van artikel 2 genoemde bescheiden zonder
uitdrukkelijke toestemming van HTD niet verveelvoudigen c.q. kopiëren,
openbaar maken, aan derden tonen of op andere wijze gebruiken,
ongeacht of opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
De opdrachtgever c.q. de afnemer is gehouden deze zaken op eerste
verzoek van HTD te retourneren aan HTD op straffe van een boete van €
1.000,00 per dag, met of zonder totstandkoming van een koop- en/of
leveringsovereenkomst.

Artikel 3 – Geheimhouding en privacy:
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
informatie die zij in het kader hun overeenkomst van elkaar of uit andere
bron hebben verkregen. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal
deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. Informatie
geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien HTD, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke
uitspraak, gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan door de wet of de
bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en wij ons ter
zake niet kunnen beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde
rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is HTD niet
gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de

opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond
van enige schade, hierdoor ontstaan.
3. De opdrachtgever vrijwaart HTD voor aanspraken van personen van wie
persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van
een persoonsregistratie die door de opdrachtgever wordt gehouden of
waarvoor de opdrachtgever uit hoofde van de wet anderszins
verantwoordelijk is, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de
aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan HTD toerekenbaar zijn.
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Artikel 4 – Eigendomsvoorbehoud:
Geleverde goederen blijven het onvoorwaardelijke eigendom van HTD,
totdat opdrachtgever al hetgeen opdrachtgever op grond van de
betreffende levering aan HTD is verschuldigd heeft betaald, met inbegrip
van rente en kosten.
HTD heeft het recht om de van HTD in eigendom toebehorende goederen
terug te nemen in geval betaling niet stipt op de overeengekomen tijd
plaatsvindt. Opdrachtgever is verplicht alle medewerking te verlenen aan
het terugnemen van de goederen door HTD op straffe van 10% van het
door opdrachtgever verschuldigde per dag. Het recht van terugneming van
HTD ontstaat door het enkele verloop van de overeengekomen
betalingtermijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling onzerzijds is
vereist.
Het recht op terugname van HTD geldt ook dan in geval opdrachtgever in
surseance van betaling en/of in staat van faillissement is geraakt of dreigt te
raken, opdrachtgever tot de liquidatie van zijn zaken besluit, tot
boedelafstand overgaat, onder curatele wordt gesteld, dan wel beslag op
het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd, komt te
overlijden, overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een
belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf
in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot
wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, en/of HTD informatie verkrijgt
welke met redelijke zekerheid aangeeft dat opdrachtgever waarschijnlijk
niet in staat zal zijn aan zijn betalingverplichtingen te voldoen. Eveneens is
HTD dan gerechtigd tot dat tijdstip bestaande overeenkomsten geheel of
voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren en nog niet opeisbare
vorderingen als ineens opeisbaar te beschouwen, onverminderd het recht
van HTD op schadevergoeding en vergoeding van rente en kosten.
Een opdrachtgever die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die
onderworpen zijn aan het door ons gemaakte eigendomsvoorbehoud
mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader
van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Deze zaken mogen nimmer als
betaalmiddel worden gebruikt.
De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud
vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze enig recht hierop
te vestigen.

6. Indien de opdrachtgever (mede) uit door ons geleverde zaken een nieuwe
zaak vormt, vormt de opdrachtgever die zaak slechts voor HTD en houdt de
opdrachtgever de nieuw gevormde zaak voor HTD totdat de opdrachtgever
alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan;
HTD heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de
opdrachtgever alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
7. Rechten worden in voorkomend geval aan de opdrachtgever steeds
verleend of overgedragen onder voorwaarde dat de opdrachtgever de
daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
8. HTD is gerechtigd de in het kader van de overeenkomst ontvangen of
gegenereerde
zaken,
producten,
vermogensrechten,
gegevens,
documenten, databestanden en resultaten van de dienstverlening van HTD
onder zich te houden, ondanks een bestaande verplichting van afgifte,
totdat de opdrachtgever alle aan HTD verschuldigde bedragen heeft
betaald.
9. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht HTD zo
snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
10.
De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,
ontploffingschade en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van
deze verzekering op eerste verzoek aan HTD of aan de door ons
aangewezen derde ter inzaqe te geven.
11.
De opdrachtgever verplicht zich eveneens alle aanspraken van
opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan HTD en de
vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het
doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verpanden aan HTD conform artikel 3:239 BW.
12.
Opdrachtgever zal de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
merken als eigendom van HTD.
13.
Opdrachtgever is verplicht medewerking te verlenen aan de redelijke
maatregelen die HTD ter bescherming van haar eigendomsvoorbehoud met
betrekking tot de zaken wil treffen en welke koper niet onredelijk hinderen in
de normale uitoefening van haar bedrijf.
Artikel 5 – Concurrentiebeding:
Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede
één jaar na beëindiging daarvan op generlei wijze, behoudens nadat goed
zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad en slechts na voorafgaande
schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere
partij of van ondernemingen waarop ter uitvoering van deze overeenkomst
een beroep is gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van
de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect,
voor zich laten werken.

Artikel 6 – Aanbiedingen en prijzen:
1. Alle door HTD gedane aanbiedingen, offertes en opgegeven prijzen zijn
geheel vrijblijvend, vermeld in Euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders
aangegeven. Eventuele tussentijdse en relevante koerswijzigingen worden
doorberekend.
2. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van HTD exclusief BTW, eventuele
invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, en exclusief
kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer/verzending, administratie
en verzekering.
3. Alle door HTD vermelde prijzen zijn op basis van de door ons gehanteerde
minimum en/of gestaffelde hoeveelheden.
4. Indien het vrijblijvende aanbod van HTD wordt aanvaard, heeft HTD het
recht het aanbod binnen vijf (5) dagen na ontvangst van deze aanvaarding
te herroepen.
5. Aanbiedingen, overeenkomsten en/of aanvullingen daarop of wijzigingen
daarvan zijn voor HTD slechts dan bindend wanneer deze schriftelijk door
HTD zijn bevestigd. Een overeenkomst geldt als gesloten en volledig
bewezen door de opdrachtbevestiging van HTD, gesteld op het briefpapier
van HTD en ondertekend door een rechtmatige vertegenwoordiger van
HTD.
6. Een door HTD getoond of verstrekt model, monster of voorbeeld wordt
vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De
hoedanigheden van de (uiteindelijk) te leveren zaken kunnen van het
model, monster of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat
zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte model, monster of
voorbeeld.
7. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW is HTD niet
gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële opdrachtgever
voorkomende afwijkingen van de uitgebrachte aanbieding.
8. De in door HTD uitgebrachte aanbiedingen genoemde levertijden en
andere voor door HTD te verrichten prestaties en/of te leveren goederen
genoemde termijnen zijn globaal, indicatief en slechts informatief.
Overschrijding ervan geeft de opdrachtgever geen onmiddellijke aanspraak
op schadevergoeding of ontbinding. Een overeengekomen levertijd en/of
prestatietijd is derhalve geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de opdrachtgever HTD
schriftelijk in gebreke te stellen.
9. Indien HTD kosten heeft moeten maken om de opdrachtgever een
aanbieding te kunnen doen, hebben wij het recht deze kosten bij de
opdrachtgever in rekening te brengen.
10.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt de levering niet
franco; de goederen reizen derhalve voor rekening en risico van
opdrachtgever.

11.
Elke vermelding van prijzen door HTD is, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld, gebaseerd op normale omstandigheden en normale werkuren.
Voor werkuren buiten de gebruikelijke werktijden kan HTD een tarief
berekenen van 150% van het geldende uurtarief.
12.
Indien na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen optreden in de
kostprijs door loonsverhogingen, tengevolge van wetten, besluiten of
beschikkingen van overheidswege of door gestegen materiaalprijzen,
koersveranderingen, transportmiddelen of anderszins, is HTD gerechtigd
deze wijzigingen door te berekenen aan opdrachtgever, onder vermelding
van de oorzaak.
13.
Indien de prijsverhoging meer dan 25% bedraagt, heeft
opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
14.
Meerwerk valt buiten de aanbieding en zal aan opdrachtgever
doorberekend worden.
15.
Wanneer de aanbieding is gebaseerd op de door of namens
opdrachtgever verstrekte gegevens, zoals ontwerpen, specificaties,
(elektronische) bestanden en andere informatie, is HTD gerechtigd uit te
gaan van de juistheid en volledigheid daarvan, zonder controle hiervan door
HTD.
16.
Aanbiedingen e.d. voor speciale aanmaken gelden uitsluitend voor de
geoffreerde hoeveelheden. Bij bestelling van geringere aantallen wordt het
recht voorbehouden de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
Artikel 7 – Uitvoering overeenkomst:
1. HTD zal iedere koop- en/of leveringsovereenkomst naar beste inzicht en
vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap
uitvoeren.
2. HTD is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen
van de opdrachtgever vooruitbetaling of zekerheid van opdrachtgever te
verlangen, alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken en/of
alvorens goederen te leveren. Indien de opdrachtgever met de verlangde
zekerheidsstelling of vooruitbetaling in gebreke blijft, vervalt de eventueel
op HTD rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van HTD op
vergoeding van schade, kosten en interesten.
3. Voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist of
wenselijk wordt geacht, heeft HTD het recht bepaalde werkzaamheden te
laten verrichten door derden, waarbij de met deze derden aangegane
overeenkomst onderdeel uitmaakt van de overeenkomst met opdrachtgever
die hieraan is gebonden. De kosten hiervan zullen aan de opdrachtgever
worden doorberekend.
4. HTD zal met de uitvoering van de opdracht een aanvang nemen op het
tijdstip, vermeld in de opdracht. Opdrachtgever heeft het recht in overleg
met HTD de datum van de aanvang en/of de volgorde van de uit te voeren
werkzaamheden en/of de te leveren producten te wijzigen indien dit
noodzakelijk is in verband met de voortgang van het werk. De hieruit voor

HTD voortvloeiende kosten zullen door de opdrachtgever worden vergoed
als meerwerk, behoudens in die gevallen waarin uitstel van aanvang of
wijziging in volgorde plaatsvindt op verzoek van HTD.
5. De opdrachtgever is gehouden HTD tijdig alle informatie en bescheiden te
verschaffen, welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de
overeenkomst. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan HTD zijn versterkt, heeft HTD het recht
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de
opdrachtgever in rekening te brengen.
6. HTD is bevoegd zaken te leveren die afwijken van de in de overeenkomst
omschreven zaken in geval onze leverancier wijzigingen in producten
aanbrengt. Indien HTD van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak
levert die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, is de
opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever
heeft deze bevoegdheid gedurende een week nadat hij de afwijking heeft
ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.
7. De door HTD geleverde goederen dienen door opdrachtgever dusdanig te
worden opgeslagen dan wel in voorraad te worden gehouden, dat de
betreffende goederen niet worden aangetast door andere (gevaarlijke)
stoffen en/of factoren, onder voorbehoud van die factoren waarop
opdrachtgever geen invloed kon/kan uitoefenen of had/zal kunnen
uitoefenen, en diezelfde goederen voldoende te verzekeren, totdat
opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan en in
zijn eigendom overgaan.
Artikel 8 – Wijziging overeenkomst:
Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat voor een
behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te leveren
diensten/producten te wijzigen dan wel aan te vullen, zullen partijen tijdig en
in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
Artikel 9 – Technische eisen:
1. Indien de in Nederland te leveren diensten/zaken buiten Nederland moeten
worden gebruikt is HTD er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren
diensten/zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of
voorschriften die worden gesteld door wetten en/of bepalingen van het land
waar de diensten/zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het
sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is
gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.
2. Alle andere technische eisen die door de opdrachtgever/koper aan de te
leveren zaken en/of diensten worden gesteld en welke afwijken van de
normale
eisen,
dienen
bij
het
sluiten
van
de
opdrachtovereenkomst/koopovereenkomst door de opdrachtgever/koper
nadrukkelijk te worden gemeld.
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Artikel 10 – Annulering, opschorting/schorsing/stillegging van het
werk/van de levering en ontbinding:
Indien de opdrachtgever nadat een overeenkomst tot stand is gekomen
deze wenst te annuleren en HTD hiermee instemt, wordt 10% van de
orderprijs (excl. BTW), minimaal € 100,00, als annuleringskosten in
rekening gebracht, onverminderd het recht van HTD op volledige
schadevergoeding, waaronder begrepen gederfde winst.
De opdrachtgever is gerechtigd de uitvoering van het werk en/of de levering
van de goederen in zijn geheel of gedeeltelijk te doen schorsen. Door HTD
dientengevolge gemaakte, te maken kosten en geleden schade dienen
direct en zonder nadere ingebrekestelling te worden vergoed door
opdrachtgever.
Bij een schorsing van langer dan 14 dagen kan HTD vorderen dat het reeds
uitgevoerde werk, de reeds geleverde goederen en de dientengevolge
gemaakte en te maken kosten en geleden en te lijden schade worden
afgerekend, ongeacht eventuele andersluidende betalingsbedingen.
Bij een schorsing van langer dan 28 dagen is HTD gerechtigd het werk in
onvoltooide staat te beëindigen of de overeenkomst te ontbinden onder
gehoudenheid van opdrachtgever tot vergoeding van alle daaruit
voortvloeiende kosten en schaden.
Indien het werk volledig wordt stilgelegd en nog niet voltooid is, heeft HTD
het recht op schadevergoeding van 10% van de aanneemsom voor het
(nog) niet voltooide/uitgevoerde werk en voor (nog) niet geleverde
goederen, onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.
Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de opdrachtgever op te leveren,
als gevolg van een omstandigheid die voor rekening en risico van de
opdrachtgever komt, behoudt HTD zich, nadat zij de opdrachtgever in
gebreke heeft gesteld en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is
verstreken, het recht voor de zaken c.q. materialen, die ten behoeve van de
uitvoering van de werkzaamheden en/of leveranties zijn aangeschaft, voor
rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan, te verkopen, dan wel
te vernietigen, indien zulks, alle omstandigheden van het geval in
aanmerking genomen, bestens kan geschieden. Het voorafgaande laat de
verplichting van de opdrachtgever, de volledige aanneemsom/prijs te
voldoen, onverlet.
Verder is HTD bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten
of de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen
uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of indien HTD na het
sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet na zal
komen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever zijn
verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de
opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar
rechtvaardigt.

8. Eveneens is HTD bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te
schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever bij het
sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid
uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de
bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is
vertraagd.
9. Voorts is HTD bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden
verwacht.
10.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van
HTD op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien HTD de nakoming
van de verplichtingen opschort, behoudt HTD de aanspraken uit de wet en
overeenkomst.
11.
HTD behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
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Artikel 11 – Levering:
Leveringstermijnen worden bij benadering vastgesteld en zijn globaal,
indicatief en slechts informatief. Een overeengekomen levertijd is geen
fatale termijn en is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De levertijd vangt
aan op de datum van ontvangst van het getekende opdrachtformulier of de
ondertekende orderbevestiging door HTD.
Als tijdstip van levering van goederen geldt het moment waarop het
gekochte voor transport gereed staat.
De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat de
goederen voor transport gereed staan.
Goederen en/of diensten die na het verstrijken van de leveringstermijn niet
door opdrachtgever in ontvangst (kunnen) worden genomen, staan te zijner
beschikking. HTD is alsdan gerechtigd voor rekening en risico van
opdrachtgever ter zake alle maatregelen te nemen die HTD wenselijk
voorkomen, onverminderd het recht van HTD op betaling van de koopprijs
tegen de overeengekomen datum. Dit geldt eveneens wanneer de
opdrachtgever als koper de afname weigert of indien de opdrachtgever
nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk
zijn voor de levering. De opdrachtgever is in al deze gevallen de
aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, aan HTD
verschuldigd.
HTD is gerechtigd tot deelleveranties, die HTD afzonderlijk kan factureren.
Overschrijding van een overeengekomen levertijd, door welke oorzaak dan
ook, geeft opdrachtgever geen recht op enige schadeloosstelling,
opschorting dan wel ontbinding van de overeenkomst, mits opdrachtgever

tijdig van de overschrijding door HTD op de hoogte is gesteld.
Overschrijding van de levertijd ingevolge overmacht kan nimmer aanleiding
tot schadeloosstelling van opdrachtgever door HTD opleveren.
7. Overschrijding van de levertijd kan slechts grond voor ontbinding van de
overeenkomst vormen, indien HTD schriftelijk in gebreke is gesteld door
opdrachtgever, waarbij een redelijke termijn tot nakoming werd gesteld of,
in gevallen van overmacht, indien de overschrijding langer duurt dan 3
maanden, in welk geval ontbinding door beide partijen kan worden
ingeroepen.
8. Annulering van hetzij geheel hetzij gedeelten van een verleende opdracht
door opdrachtgever is alleen mogelijk met uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van HTD. Alle daarmee verbonden kosten zijn voor rekening
van opdrachtgever.
9. De opdrachtgever is verplicht het geleverde op eventuele tekorten en/of
beschadigingen te (laten) controleren, zulks binnen 5 werkdagen na
aflevering, dan wel na ons bericht dat het geleverde ter beschikking van de
opdrachtgever staat.
10.
De kosten van uitvoering van eventuele specifieke wensen van de
opdrachtgever inzake transport/verzending komen voor rekening van de
opdrachtgever.
Artikel 12 – Emballage:
1. De opdrachtgever is verplicht de aan HTD ter beschikking gestelde
emballage binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren.
Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen met betrekking tot emballage
niet nakomt, zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening.
Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending
en de kosten van vervanging, herstel of reiniging.
2. Indien de opdrachtgever de aan HTD ter beschikking gestelde emballage
na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is
HTD gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in
rekening te brengen aan de opdrachtgever, mits HTD deze stappen in de
aanmaning heeft aangekondigd.
3. In alle andere gevallen waarin emballage niet aan HTD ter beschikking is
gesteld, komt emballage van geleverde goederen voor rekening van
opdrachtgever.
Artikel 13 – Garantie:
1. De deugdelijkheid van door HTD geleverde, geïnstalleerde en gemonteerde
zaken wordt door HTD gewaarborgd, met dien verstande dat op geleverde
materialen, voor zover ze betrokken zijn van derden, er niet minder of meer
garantie wordt gegeven dan aan HTD door leverancier/ fabrikant is
gegeven.
2. HTD aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip
van gevolgschade, die het gevolg is van haar handelen of nalaten in de

ruimste zin des woord, behoudens voor zover deze aan diens grove schuld,
grove nalatigheid en/of opzet is te wijten. Eenzelfde beperking geldt ten
aanzien van derden en/of diens personeelsleden, die HTD voor de
uitoefening van haar werkzaamheden ingeschakeld heeft.
3. Indien en voor zover door de fabrikant/leverancier garantie wordt verstrekt,
zal HTD haar aanspraken op fabrieksgarantie onder de daarbij behorende
condities aan de opdrachtgever overdragen zodra de volledige koopsom
door HTD zal zijn ontvangen.
4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden, wordt de aansprakelijkheid
van HTD, uit welken hoofden ook, beperkt tot het bedrag van de netto
kostprijs van de geleverde zaken, dan wel de prijs voor de verrichte
werkzaamheden en/of diensten. Voldoeningen aan deze garantie geldt als
enige en volledige schadevergoeding.
5. De garantie zal gelden van het moment van levering van een goed of het
gereedkomen van het werk of een gegarandeerd onderdeel daarvan tot aan
het einde van de overeengekomen periode.
6. Indien er sprake is van een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout, heeft
opdrachtgever het recht op herstel. HTD kan er voor kiezen om de zaak te
vervangen indien herstel op bezwaren stuit. Opdrachtgever heeft slechts
recht op vervanging indien herstel niet meer mogelijk is.
7. In geval van vervanging verbindt de opdrachtgever zich reeds nu de
vervangen zaak/zaken aan HTD te retourneren en HTD het eigendom te
verschaffen.
8. De garantieverplichtingen vervallen onmiddellijk indien schade het gevolg is
van een onjuiste behandeling of onjuist gebruik of indien opdrachtgever
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HTD reparaties of
veranderingen verricht of laat verrichten of indien opdrachtgever niet aan de
betalingsverplichtingen voldoet.
9. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen is, wordt geen garantie gegeven
op goederen die op het moment van levering (in hoofdzaak) niet nieuw
waren.
10.
Buiten de garantie vallen kleine, in de branche gebruikelijke of
technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, vorm en dergelijke
die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid, beschadigingen die het
gevolg zijn van werkzaamheden welke niet door of vanwege HTD aan het
geleverde zijn uitgevoerd en/of beschadigingen als gevolg van een tijdelijke
of blijvende schadelijke verandering in het milieu en/of ondeugdelijke
opslag en/of onderhoud door opdrachtgever van de geleverde goederen.
11.
De garantie is niet van toepassing bij onzorgvuldig of ondeskundig
gebruik, bij het niet opvolgen van gebruiksaanwijzingen of
instructievoorschriften, bij gebreken welke ontstaan door normale slijtage
en bij ongelukken en/of onheil zoals brand of waterschade.
12.
In alle gevallen is de termijn waarbinnen HTD tot vergoeding van
schade kan worden aangesproken beperkt tot 3 maanden.

13.
Opdrachtgever verliest tevens zijn rechten jegens HTD, is
aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart HTD tegen iedere aanspraak
van derden ter zake van vergoedingen van schade, indien en voor zover
voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens,
materialen, informatiedragers, e.d. die door of namens opdrachtgever aan
HTD zijn verschaft en/of voorgeschreven.
Artikel 14 – Reclame:
1. De opdrachtgever dient de geleverde goederen bij aflevering of zo spoedig
daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever
na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten of
de juiste zaken zijn geleverd respectievelijk geïnstalleerd, of de geleverde
zaken wat betreft de kwantiteit overeenstemmen met het
overeengekomene, of de afgeleverde diensten/zaken voldoen aan de
overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen
die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik of handelsdoeleinden.
2. Reclames betreffende leveranties en/of werkzaamheden moeten door
opdrachtgever schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, en rechtstreeks aan
HTD zijn gedaan en binnen 5 werkdagen na ontvangst van de goederen
en/of het opleveren van de werkzaamheden in het bezit van HTD zijn,
onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.
3. Reclames omtrent facturen worden door HTD slechts in behandeling
genomen indien zij eveneens binnen 5 werkdagen na factuurdatum
schriftelijk kenbaar zijn gemaakt aan HTD, onder nauwkeurige opgave van
de aard en de grond van de klachten.
4. Reclames wegens bij de in ontvangstneming waarneembare feiten, dienen
door opdrachtgever op het ontvangstbewijs te worden aangetekend, zulks
op straffe van het verlies van het recht van opdrachtgever op reclame.
5. Reclames ten aanzien van niet-zichtbare gebreken worden door HTD
slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 3 dagen
na ontdekking doch uiterlijk binnen 3 maanden na levering van de
betreffende prestatie/goederen hebben bereikt onder opgave van de aard
en de grond van de klachten.
6. Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de opdrachtgever geacht het
geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan
worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
7. Bewerking, verwerking of ingebruikname van het geleverde door
opdrachtgever, evenals het in de macht van derden brengen van het
geleverde, doet het recht op reclame vervallen.
8. Het indienen van een reclame zal opdrachtgever nimmer ontslaan van zijn
betalingsverplichtingen zoals vermeld in artikel 14 (Betaling) noch reden
zijn om de betalingsverplichting op te schorten.
9. Indien een reclame door HTD als gegrond wordt erkend, zal HTD, onder
uitsluiting van elk recht op schadevergoeding, het geleverde vervangen of
herstellen, dan wel ten hoogste de factuurwaarde terug betalen.

10.
Indien ingevolge dit artikel tijdig wordt gereclameerd, blijft de
opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken.
Artikel 15 – Retourzendingen:
1. Retourzendingen kunnen slechts plaatsvinden nadat HTD daarmee
schriftelijk heeft ingestemd en geschieden op kosten en voor risico van
opdrachtgever. HTD sluit iedere aansprakelijkheid voor schade geleden
door opdrachtgever of derden ten gevolge van een gebrek aan het
geleverde uit.
2. Wanneer standaard handelsgoederen, bijvoorbeeld als gevolg van
wijzigingen in het bestek, overcompleet raken, kunnen deze door HTD
tegen nader overeen te komen prijzen en onder nader overeen te komen
voorwaarden terug worden genomen.
Artikel 16 – Meer- en minderwerk:
1. Het werk omvat alleen datgene wat in de overeenkomst schriftelijk is
vastgelegd. Alle door wijzigingen, hetzij door bijzondere opdracht door
opdrachtgever, hetzij gevolge een wijziging in het ontwerp, of veroorzaakt
doordat de verstrekte gegevens niet conform de werkelijke uitvoering van
de werkzaamheden zijn of waren, of doordat van geschatte aantallen wordt
afgeweken, behoren beschouwd te worden als meerwerk wanneer daaruit
meerdere kosten ontstaan.
2. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die
gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht.
3. De opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de
daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd, tenzij de opdrachtgever
tijdig na melding HTD heeft bericht van dat meerwerk af te zien. Meerwerk
kan niet leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Meerwerk kan tot
gevolg hebben dat het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden of de
levertijd van de te leveren producten wordt beïnvloed.
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Artikel 17 – Aansprakelijkheid, vrijwaring, schadevergoeding,
verzekering:
HTD is uitsluitend aansprakelijk voor zover door de (Nederlandse) Wet
bepaald.
HTD is niet aansprakelijk voor fouten en/of gebreken in een ontwerp die
door opdrachtgever bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet
zijn geconstateerd.
HTD is niet aansprakelijk voor de vertraging van en/of schade aan de door
HTD geleverde goederen tijdens een door derden verzorgd transport.
HTD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, welke dan ook, als
gevolg van het onjuist en/of onoordeelkundig verwerken en/of gebruiken
van door HTD geleverde goederen, tenzij deze te wijten zijn aan haar opzet
of grove schuld.

5. HTD is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt
door het gebruik of de ongeschiktheid daartoe van het geleverde anders
dan voor het doel waarvoor de opdrachtgever het geleverde heeft
aangeschaft en waarvoor het geleverde is bedoeld.
6. Alle gevolgen van gebruik door of onder verantwoordelijkheid van de
opdrachtgever van het geleverde zijn voor rekening van de opdrachtgever,
tenzij anders is overeengekomen.
7. Op door HTD verkochte goederen en/of diensten wordt niet meer garantie
verleend dan de garantie die door leveranciers aan HTD is verleend.
8. HTD is niet aansprakelijk voor de juistheid van gegevens, tekeningen en
maatvoeringen en dergelijke afkomstig van opdrachtgever.
9. HTD is niet aansprakelijk voor al of niet op verzoek van opdrachtgever door
HTD gegeven adviezen. Deze adviezen zijn geheel vrijblijvend en zullen
nimmer tot enige aansprakelijkheid van HTD, uit welke hoofde dan ook,
kunnen leiden. De beslissing om naar aanleiding van een door HTD
gegeven advies bepaalde goederen en/of diensten te kopen is er een van
opdrachtgever zelf, waarvoor alleen opdrachtgever de verantwoordelijkheid
draagt.
10.
Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde
en goede trouw is HTD niet gebonden tot enige vergoeding van schade,
van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan
roerende en onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de
opdrachtgever als bij derden. Hieronder begrepen zijn ook
bedrijfsstoringen, derving van inkomsten en dergelijk, door welke oorzaak
dan ook ontstaan.
11.
HTD is niet aansprakelijk voor ontstane schade tengevolge van niet
of niet tijdige levering van zaken bij restauraties of reparaties, indien deze
een gevolg zijn van omstandigheden waaronder van HTD redelijkerwijs
geen nakoming kan worden verwacht.
12.
HTD is niet aansprakelijk voor verzakkingen van de grond na
bewerking en evenmin voor bodemverontreiniging.
13.
De aansprakelijkheid van HTD is te allen tijde beperkt tot het bedrag
dat in het betreffende geval door de verzekeraar van HTD wordt uitbetaald,
doch zal in geen enkel geval het totale bedrag van de betreffende order te
boven gaan.
14.
Voor zover de aansprakelijkheid niet door een verzekering wordt
gedekt, is de aansprakelijkheid van HTD beperkt tot 30% van het bedrag
van de factuur van de betrokken goederen, geleverde diensten en/of
verrichte werkzaamheden.
15.
Opdrachtgever vrijwaart HTD voor alle aanspraken van derden tot
schadevergoeding tegenover HTD ter zake van welke oorzaak dan ook.
16.
Indien HTD goederen dan wel bescheiden van opdrachtgever onder
zich heeft, is HTD gerechtigd deze onder zich te houden totdat de
verplichtingen uit alle met HTD gesloten overeenkomsten zijn nagekomen,
dat wil zeggen de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te

leveren goederen en/of diensten, de tegenprestatie(s) met betrekking tot
krachtens de overeenkomst door HTD verrichte of te verrichten diensten
en/of eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door opdrachtgever van
een overeenkomst.
17.
Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle
(rechts)personen waarvan HTD zich ter uitvoering van de overeenkomst
bedient.
18.
HTD heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in
rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7
dagen na factuurdatum.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Artikel 18 – Betaling, rente en kosten:
De op de aanbieding, offerte of anderszins opgegeven prijzen vermelde
betalingsconditie is bij het sluiten van de koop-/leveringsovereenkomst
bindend.
Betaling dient te geschieden zonder enige korting of verrekening.
Opdrachtgever is niet gerechtigd tot compensatie van in verband met de
overeenkomst verschuldigde bedragen met die welke hij van HTD te
vorderen heeft of mocht krijgen.
Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de
opdrachtgever aan HTD een rentevergoeding verschuldigd van minimaal
2% per maand of een gedeelte van een maand over het gehele
factuurbedrag of het nog openstaande bedrag, te berekenen vanaf de
overeengekomen
betalingstermijn,
zonder
dat
daartoe
enige
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn. Deze rente is
verschuldigd bij wijze van boete en laat overige rechten van HTD onverlet.
De op het bankafschrift van HTD aangegeven valutadag wordt als dag van
betaling aangemerkt. Als de wettelijke rente hoger is, geldt de wettelijke
rente.
Bij overschrijding van de betalingstermijn door opdrachtgever is HTD
gerechtigd alle verdere leveranties en verplichtingen aan opdrachtgever op
te schorten of stop te zetten totdat opdrachtgever aan alle
betalingsverplichtingen heeft voldaan.
HTD is bevoegd van opdrachtgever een zekerheidsstelling te eisen voor de
financiële en andere naleving van de verplichtingen van opdrachtgever voor
eventuele volgende transacties. Kan opdrachtgever hier niet aan voldoen,
behoudt HTD zich het recht voor levering van diensten en goederen te
weigeren, ongeacht het feit of hiervoor een overeenkomst is gesloten
tussen
beide
partijen.
De
naleving
van
de
koopen/of
leveringsovereenkomst wordt dan als door opdrachtgever opgezegd
beschouwd.
De vorderingen van HTD op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar
indien na het sluiten van de overeenkomst aan HTD ter kennis gekomen
omstandigheden HTD gegronde redenen geven te vrezen dat

opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of zal kunnen
voldoen.
7. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die noodzakelijk zijn
voor de invordering door HTD, komen voor rekening van opdrachtgever
zodra de in lid a van dit artikel genoemde betalingstermijn is overschreden.
Deze kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en
procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het
liquidatietarief van onze rechtsbijstandverlener te boven gaan. De
buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met
inbegrip van voornoemde rente door de opdrachtgever verschuldigde
bedrag, met een minimum van € 250,00.
8. Indien HTD aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door
opdrachtgever in aanmerking.
9. Opdrachtgever is jegens HTD de door HTD gemaakte gerechtelijke kosten
verschuldigd in alle instanties.
10.
Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste
plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede
plaats ter afdoening van alle opeisbare facturen in volgorde van datum,
zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een
latere factuur. HTD kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod
tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de
toerekening aanwijst. HTD kan volledige aflossing van de hoofdsom
weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente
alsmede de kosten worden voldaan.
11.
Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de
betalingsverplichting niet op.
12.
Betaling van meerwerk dient altijd te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum.
13.
Speciaal bestelde en/of vervaardigde zaken dienen binnen 14 dagen
na factuurdatum te worden voldaan, ongeacht of deze zaken door
opdrachtgever al dan niet zijn afgehaald.
Artikel 19 – Ontbinding van de overeenkomst:
1. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of
materiaal waarvan HTD zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient
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 vereist, is HTD bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
2. HTD heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder dat
enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, als ontbonden
te beschouwen, ongeacht het verdere recht van HTD tot vordering van
schadevergoeding, indien opdrachtgever in staat van faillissement is
geraakt of dreigt te raken, of (voorlopige) surseance van betaling
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aanvraagt, dan wel krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of
curatele wordt gesteld, indien opdrachtgever (onderdelen van) zijn
onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en
indien op goederen of een gedeelte van goederen van opdrachtgever
conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd, indien opdrachtgever
komt te overlijden, overgaat tot staking, overgaat tot wijziging in de
doelstelling van zijn bedrijf, of de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten
of reeds bestaande vennootschap.
Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is HTD gerechtigd de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst, als
ontbonden te beschouwen indien opdrachtgever na deugdelijke
ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de overeenkomst niet
nakomt, ongeacht het verdere recht van HTD op schadevergoeding.
HTD heeft het recht bij gehele of gedeeltelijke, niet door hem veroorzaakte
overschrijding van de in de overeenkomst vermelde tijdstippen van
aanvang of oplevering van het werk, levering van de goederen en/of
diensten, of van overeengekomen termijnen waarbinnen opdrachtgever zijn
verplichtingen dient na te komen, evenals in het geval naar het oordeel van
HTD het werk onvoldoende voortgang kan vinden, de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering ervan voor onbepaalde tijd op te
schorten zonder tot vergoeding van schade of kosten gehouden te zijn.
Indien HTD gebruik maakt van het in de voorgaande leden bedoelde recht,
wordt opdrachtgever schriftelijk in kennis gesteld van de gehele of
gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
De vorderingen die HTD tengevolge van de ontbinding van de
overeenkomst mocht hebben of verkrijgen, inclusief de eventuele vordering
van HTD tot vergoeding van schaden en kosten, zijn direct en geheel
opeisbaar.
Door opdrachtgever reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
Annulering van de overeenkomst door opdrachtgever is slechts mogelijk
indien HTD daar schriftelijk in toestemt. Alsdan is opdrachtgever aan HTD,
naast vergoeding van tenminste 20% van de afgesproken prijs, verplicht tot
afname van reeds bestelde zaken, ongeacht of deze zijn bewerkt of
verwerkt, tegen betaling van die kostprijs. Opdrachtgever is tegenover
derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart HTD
ter zake.

Artikel 20 – Overmacht:
1. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die de nakoming van
de verbintenis verhinderen en die niet aan HTD zijn toe te rekenen.
Hieronder zijn begrepen weersgesteldheid, brand, ongeval, stakingen,
grondstofgebrek, stagnatie in toeleveringen om welke reden dan ook, ziekte
van onvervangbare werknemers, verstoringen van de ten tijde van de
aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, sabotage,
oproer, binnen- en buitenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog,

2.

3.
4.

5.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

oorlogsdreiging, staat van beleg, terroristische dreigingen of
gebeurtenissen, stremming van verkeer te land, te water of in de lucht,
maatregelen van overheidswege en dergelijke, zonder dat verplicht is de
invloed op de verhindering of vertraging aan te tonen.
HTD heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat HTD de
verbintenis had moeten nakomen.
De partij die meent in overmacht te (komen) te verkeren, dient de andere
partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
Tijdens overmacht worden de verplichtingen van HTD opgeschort. Indien
de periode van overmacht langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen
bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een
verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Indien HTD bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan de
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen
kan voldoen, is HTD gerechtigd het reeds uitgevoerde of geleverde c.q.
uitvoerbare of te leveren deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke
overeenkomst.
Artikel 21– Toepasselijk recht en geschillen:
Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en HTD is uitsluitend het
Nederlandse recht van toepassing. Internationale regelingen die op de
overeenkomst van toepassing zouden kunnen zijn, worden uitgesloten voor
zover de betreffende regeling uitsluiting toelaat.
Alle geschillen betreffende interpretatie, uitvoering en beëindiging van de
overeenkomst, alsmede van de voorwaarden zelf, zowel van feitelijke als
juridische aard, zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse
rechter, zij het dat HTD de bevoegdheid toekomt de zaak aanhangig te
maken voor de bevoegde rechter in de vestigingsplaats of regio waar
opdrachtgever woont en/of is gevestigd.
Er is sprake van een geschil wanneer één der partijen verklaart dat dit het
geval is.
Partijen zullen eerst dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot
het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te
beslechten.
HTD is niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage of door een mediator
te laten beslechten, in welk geval HTD de opdrachtgever daarvan
schriftelijk in kennis zal stellen.
In geval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden
rechtspreken als goede mannen naar billijkheid. Benoeming van de
scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er één benoemt en de
derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden
tezamen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten
laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen.

7. Indien partijen ervoor kiezen het geschil voor te leggen aan een mediator,
zal door partijen in goed onderling overleg een onafhankelijke mediator
worden aangewezen die tussen partijen zal bemiddelen. Deze procedure
leidt niet tot een voor partijen bindend oordeel. Deelname aan deze
procedure geschiedt op basis van vrijwilligheid. De kosten zullen door
partijen zelf worden gedragen.
8. Behandeling van een geschil door de bevoegde Nederlandse rechter is
geen reden om de betalingsverplichting geheel of gedeeltelijk te verzaken
of een overeenkomst als ontbonden te beschouwen op grond van feiten,
welke aanleiding waren tot het gerezen verschil.
Artikel 22 – Wijziging en uitleg van de voorwaarden:
1. ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene verkoop-,
leverings-, aannemings- en betalingsvoorwaarden is de Nederlandse tekst
daarvan steeds doorslaggevend.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie
zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
3. HTD is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden.

