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Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, leveringen van zaken en
overeenkomsten gesloten door SPECIALITEITEN RUBBERFABRIEK M. Th. VAN KEMPEN & Zn BV,
hierna te noemen “opdrachtnemer” ten behoeve van diens cliënten, hierna te noemen “opdrachtgever”, en op
alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
2. Bijzondere, van de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer afwijkende bepalingen zijn slechts bindend
indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
3. De door opdrachtgever gestelde en/of door deze gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij en
voorzover door opdrachtnemer schriftelijk bevestigd.
Artikel 2: Offertes
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle offertes van opdrachtnemer vrijblijvend.
2. Een naar aanleiding van een offerte door opdrachtnemer aan opdrachtgever gedaan aanbod vervalt na één
maand, tenzij anders vermeld.
3. Het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden is bij het doen van offertes van overeenkomstige toepassing.
Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen op de datum, waarop opdrachtnemer schriftelijk de
desbetreffende orderbevestiging aan de opdrachtgever heeft toegezonden.
Artikel 4: Bevestiging
1. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na datum van schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer, de
juistheid van de inhoud van een schriftelijke orderbevestiging bij aangetekend schrijven heeft ontkend of
betwist, wordt de inhoud van de orderbevestiging van opdrachtnemer geacht voor beide partijen bindend te
zijn. Indien de overeengekomen leveringstermijn korter of gelijk is aan de in dit lid genoemde termijn, wordt
de schriftelijke bevestiging geacht bindend te zijn, indien deze niet direct na ontvangst wordt ontkend of
betwist.
2. Indien, na het aanvaarden van de overeenkomst, wijzigingen door opdrachtgever worden opgegeven, met
welke wijzigingen opdrachtnemer niet kan instemmen, of de order geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd,
komen alle reeds door de opdrachtnemer gemaakte kosten alsmede het bedrag van winstderving voor rekening
van opdrachtgever.
3. Dit bedrag wordt gelijk gesteld aan de contractprijs, onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat wanneer de
kosten en de gederfde winst de contractprijs overstijgen, dit volledige bedrag door de opdrachtnemer kan
worden gevorderd van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt de bewijslast met betrekking tot het
aantonen dat de gemaakte kosten en gederfde winst geringer zijn dan de contractprijs.
Artikel 5: Wijzigingen in het werk
1. Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de
opdrachtgever.
2. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.
3. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat
het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende
factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
4. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening
10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor
minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.
Artikel 6: Hoeveelheden
1. De in de aanbiedingen genoemde prijzen gelden voor de bij de geconditioneerde prijzen genoemde
minimumhoeveelheden.
2. Indien opdrachtgever minder afneemt dan overeengekomen is, is opdrachtnemer gerechtigd die prijzen aan
opdrachtgever te berekenen, welke opdrachtnemer bij lagere kwantumafname zou hebben berekend,
onverminderd het recht van de opdrachtnemer terzake van de niet-nakoming door opdrachtgever ten aanzien
van de overeengekomen hoeveelheden, nakoming te vorderen, dan wel schadevergoeding van opdrachtgever
te vorderen, daarbij inbegrepen het positief en negatief contractsbelang, een en ander met inachtneming van
het in het artikel 4 lid 2 gestelde.
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3. Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van
opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen.
Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.
4. Voor Shore-A hardheidsgegevens geldt een tolerantiebereik van ± 5 In de handel gebruikelijke afwijkingen
in de levering betreffende uitvoering en gewicht en kleur geven de opdrachtgever geen recht op reclame.
Artikel 7: Prijzen
1. Tenzij schriftelijk anders vermeld, bevat de verkoopprijs de prijs van de zaken exclusief omzetbelasting.
2. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
3. Een stijging van kostprijsbepalende factoren, waaronder lonen, sociale- of overheidslasten en energieprijzen,
ontstaan na het sluiten van een overeenkomst mag met inachtneming van eventueel terzake bestaande
wettelijke voorschriften, worden doorberekend aan de opdrachtgever, als de nakoming van de overeenkomst
ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.
4. De door opdrachtnemer aan opdrachtgever opgegeven gewijzigde prijs is, indien deze gemotiveerd door
opdrachtnemer aan opdrachtgever wordt opgegeven, voor beide partijen bindend.
5. Prijswijzigingen als gevolg van dwingende overheidsmaatregelen, zoals verhoging van BTW, worden altijd
doorberekend.
6. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 3 te voldoen tegelijk met betaling van de
hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
Artikel 8: Monsters, tekeningen, modellen etc
1. Monsters zijn uitsluitend als doorsnee monsters te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in onze
offerte en/of bevestiging.
2. Alle tekeningen, schetsen, schema's, monsters, modellen enzovoort, door opdrachtnemer vervaardigd in het
kader van opdrachten op bestelling, zijn eigendom van opdrachtnemer en blijven dat ook nadat de
overeenkomst in zijn geheel is uitgevoerd, ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten
in rekening zijn gebracht. De tekeningen etc. mogen zonder onze schriftelijke toestemming noch geheel, noch
gedeeltelijk vermenigvuldigd worden of aan derden getoond of ter hand gesteld worden, voor welk doel dan
ook. Opdrachtgever is tegenover opdrachtnemer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat derden tekeningen etc, te zien of in handen krijgen. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer
een boete verschuldigd van € 25.000,-- per overtreding, alsmede € 25.000,-- gedurende iedere dag dat de
overtreding voortduurt. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd en is
niet vatbaar voor gerechtelijke matiging, en laat het recht op het vorderen van volledige schadevergoeding
door de opdrachtnemer onverlet.
3. De tekeningen etc. genoemd in lid 2 dienen op eerste verzoek te worden teruggegeven. Bij overtreding van
deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van
€ 1.000,-- per tekening
per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd, en is niet vatbaar
voor gerechtelijke matiging, en laat het recht op het vorderen door de opdrachtnemer van volledige
schadevergoeding onverlet.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor onjuistheden in gegevens tekeningen etc. en adviezen door of
namens opdrachtgever verstrekt om daarvan gebruik te maken bij de uitvoering van de overeenkomst.
Opdrachtnemer is niet verplicht de van de opdrachtgever of via hem van derden ontvangen gegevens of
stukken te toetsen en gaat af op de juistheid daarvan.
Artikel 9: Productie
1. Door opdrachtgever of namens hem, dan wel door derden namens opdrachtnemer, aan opdrachtnemer ter
beschikking te stellen onderdelen die op, in of aan het door opdrachtnemer te vervaardigen product moeten
worden aangebracht of verwerkt, moeten door opdrachtgever aan opdrachtnemer voor wat betreft de
benodigde hoeveelheid, tijdig, gratis en franco geleverd worden.
2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de aldus aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde onderdelen of
andere zaken en voor de goede toepasbaarheid daarvan. Indien bedoelde onderdelen te laat worden geleverd
dan wel niet te verwerken zijn en dit productiestilstand tot gevolg heeft, is de opdrachtgever aansprakelijk
voor alle door opdrachtnemer als gevolg van deze stilstand geleden schade.
3. Indien het noodzakelijk is een proefserie te draaien, neemt opdrachtnemer het te vervaardigen product eerst
in productie indien de door opdrachtnemer vervaardigde proefserie door opdrachtgever is goedgekeurd en hij
zulks schriftelijk heeft bevestigd.
Artikel 10: Matrijzen
1. Indien de opdrachtnemer voor de vervaardiging van een matrijs, vorm, hulpgereedschap e.d. moet zorgdagen,
wordt eerst met de vervaardiging begonnen, nadat de opdrachtgever daarvoor de overeengekomen
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tegemoetkoming in een deel van de ontwikkelings- en vervaardigingskosten heeft betaald. Met wijzigingen,
verbeteringen of reparaties aan matrijzen wordt eerst begonnen nadat de hiervoor verschuldigde (zonodig
geschatte) kosten zijn voldaan. Is voor de werkzaamheden geen prijs uitdrukkelijk overeengekomen, dan
betaalt opdrachtgever op eerste verzoek een door opdrachtnemer vast te stellen voorschot op de kosten.
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden matrijzen etc. door opdrachtnemer vervaardigd dan wel
geheel naar aanwijzingen van opdrachtnemer vervaardigd, waarvoor opdrachtgever een deel van de overeengekomen kosten heeft betaald, eigendom van de opdrachtnemer.

Artikel 11: Levensduur van matrijzen
1. Voorzover op de aanbieding of orderbevestiging is aangegeven voor welk aantal slagen of producten een
matrijs etc. normaal bruikbaar zal zijn, wordt de matrijs etc. na dat aantal stuks, resp. na de productie van dat
aantal stuks, geacht niet meer voor verdere productie geschikt te zijn. Heeft zulk een opgave bij offerte of
orderbevestiging niet plaatsgevonden, dan zal opdrachtnemer, zodra blijkt dat een matrijs etc. niet meer voor
een economisch verantwoorde productie geschikt is, daarvan kennis geven aan de opdrachtgever. In dat geval
worden hem tevens de kosten, verbonden aan reparatie of vervanging opgegeven.
2. Bij de beoordeling van een economisch verantwoorde productie dient mede in overweging te worden
genomen de voortschrijding van de technologie en de aanpassing van het bedrijf daaraan, zowel met
betrekking tot het volume als de arbeidsintensiteit.
3. Zolang een matrijs etc. naar de hierboven gestelde maatstaven nog voor productie geschikt is en zich bij
opdrachtnemer in bewaring bevindt, zijn bij regelmatige nabestellingen van de hier mee te vervaardigen
producten, de onderhoudskosten voor rekening van opdrachtnemer gedurende een periode van twee jaar na
het eerste gebruik.
Artikel 12: Leveringstermijnen
1. De levertijd wordt door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld. In geen geval behelst een
overeengekomen levertijd een fatale termijn.
2. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke
gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen
(termijn)betaling is ontvangen ‚ en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is
voldaan.
3. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de
levertijd vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder
deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen
worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra zijn planning dit toelaat.
b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en
onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de
planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de
planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt de levertijd verlengd met
de duur van de opschorting. De verplichtingen van de opdrachtnemer worden in ieder geval, maar niet
uitsluitend, opgeschort wanneer er niet aan art. 9 lid 1 en /of art. 9 lid 2 van deze voorwaarden wordt voldaan.
Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen
de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
4. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit
schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 13: Levering.
1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering af fabriek opdrachtnemer.
2. De levering geschiedt uitsluitend voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook bij eventuele franco
levering, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en overeengekomen.
3. Ten gerieve van de opdrachtgever kan opdrachtnemer vrachttarieven opgeven, doch deze dienen slechts voor
calculatiedoeleinden en zijn voor de opdrachtnemer niet bindend.
4. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor onder rembours te leveren, dit na de opdrachtgever
hiervan op de hoogte gesteld te hebben.
5. Geschiedt de levering op wens van de opdrachtgever in gedeelten, dan wordt elke zending afzonderlijk
gefactureerd.
6. De opdrachtgever is, op straffe van rechtsverwerking van zijn reclamerecht, verplicht om de door of namens
opdrachtnemer geleverde zaken in ieder geval binnen 5 werkdagen op conformiteit te controleren.
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7. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen vijf werkdagen
nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk en met redenen
omkleed heeft gereclameerd.
8. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel uiterlijk binnen vijf
werkdagen na verzenddatum der facturen.
9. Na verloop van de in dit artikel genoemde termijnen wordt geen reclame door opdrachtnemer meer aanvaard
en vervalt van rechtswege ieder reclamerecht van opdrachtgever.
10. Wanneer een reclame door de opdrachtnemer gegrond wordt beoordeeld, heeft de opdrachtgever aanspraak
op een korting overeenkomstig de minderwaarde van de zaken of vervanging van de zaken, dit naar keuze
van opdrachtnemer.
11. Ingeval opdrachtgever aan opdrachtnemer verzoekt middelen van vervoer in te schakelen of laadkisten te
bestellen en te gebruiken, geschiedt dit geheel op een door opdrachtnemer te bepalen wijze en voor rekening
en risico van de opdrachtgever.
12. Kosten van welke aard ook, ontstaan door of tijdens het vervoer, het lossen en/of laden, zullen niet op
opdrachtnemer verhaalbaar zijn, c.q. voor rekening van opdrachtnemer komen, doch komen geheel ten laste
en voor rekening en risico van de opdrachtgever, daarmee iedere schadevorderingsrecht van opdrachtgever
deswege jegens opdrachtnemer nadrukkelijk uitgesloten.
Artikel 14: Risico-overgang.
1. Het risico ten aanzien van de door opdrachtnemer te leveren zaken zal op de opdrachtgever
overgaan bij
levering, of indien goederen niet in ontvangstgenomen worden, en dit niet in ontvangstnemen de
opdrachtnemer niet toe te rekenen of te verwijten is, zal het risico op de opdrachtgever overgaan op het
overeengekomen tijdstip van levering.
2. De zaken worden alleen op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever en op zijn kosten door opdrachtnemer
verzekerd op de wijze zoals opgedragen door opdrachtgever.
3. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat
opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval
op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
4. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen
zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in
het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer.
Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere
gelijksoortige overeenkomsten;
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade,
boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale
bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen.
Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
4. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn
vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan
opdrachtnemer te verpanden.
Artikel 16: Betaling.
1. Betaling wordt, indien niet uitdrukkelijk anders door opdrachtnemer is bepaald, gedaan op de plaats van
vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aangewezen rekening. De betaling zal dienen te
geschieden in Euro’s, tenzij tussen opdrachtnemer en opdrachtgever nadrukkelijk anders is overeengekomen.
2. De opdrachtgever is gehouden binnen dertig dagen na ontvangst van de factuur deze te betalen, zonder dat
op deze factuurbedragen of het factuurbedrag enigerlei korting, mag worden toegebracht.
3. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er
sprake is van faillissement van opdrachtnemer of de gerechtelijke schuldsanering op opdrachtnemer van
toepassing is.
4. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
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d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke
schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt
5. Indien opdrachtgever binnen de in dit artikel gestelde termijn het verschuldigde bedrag niet mocht hebben
betaald, is opdrachtgever van rechtswege ingebreke zonder dat een voorafgaande sommatie of
ingebrekestelling vereist zal zijn, en is opdrachtgever van rechtswege vanaf die datum een rente verschuldigd
van 12% per jaar over het niet-tijdig betaalde factuurbedrag, maar is gelijk aan de wettelijke rente wanneer
deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever
aan opdrachtnemer alle werkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De
buitengerechtelijke kosten worden gesteld op een minimum van € 1.000,--. De kosten worden berekend op
basis van de volgende tabel:
over de eerste € 3.000,= 15%
over het meerdere tot € 6.000,= 10%
over het meerdere tot € 15.000,= 8%
over het meerdere tot € 60.000,= 5%
over het meerdere vanaf € 60.000,= 3%
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn
de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
7. Indien de opdrachtgever niet tijdig of niet geheel en al heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting terzake
van reeds ontvangen zaken , is opdrachtnemer niet gehouden tot verdere levering, totdat de opdrachtgever
aan al zijn verplichtingen tegenover opdrachtnemer zal hebben voldaan, waaronder begrepen de betaling van
verschuldigde rente en kosten, zoals in deze voorwaarden omschreven.
Artikel 17: Zekerheid
Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer een naar
diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde
termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval onder meer het recht de
overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen
Artikel 18: Aansprakelijkheid
1. De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer, zowel contractueel als op grond van de wet, is beperkt tot
het bedrag waarvoor opdrachtnemer is verzekerd. Voor zover de schade niet gedekt zou zijn door een
verzekering, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste één maal de contractprijs. Deze beperking
van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van schade die opzettelijk of door grove schuld van
opdrachtnemer is veroorzaakt.
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor aan opdrachtgever geleverde zaken gaat niet verder dan de
aansprakelijkheid die de leverancier van opdrachtnemer heeft ten aanzien van die betreffende zaken.
3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. schade ontstaan als gevolg van het ondeskundig en volgens de aard onjuist gebruik van zaken geleverd
door opdrachtnemer, behoudens grove schuld en opzet van opdrachtnemer.
b. indirecte en/of bedrijfsschade waaronder maar niet beperkt tot, stagnatieschade, winstderving,
goodwillverlies, waardevermindering van, of schade aan, vermogensbestanddelen. Opdrachtgever dient
zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende
ondergeschikten van opdrachtnemer.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de toepasbaarheid en de duurzaamheid van door haar geleverde
zaken welke worden gebruikt door opdrachtgever als onderdeel van niet door opdrachtnemer vervaardigde
zaken. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor de toepasbaarheid van geleverde zaken voor welk doel
dan ook voor zover de geleverde zaken door de opdrachtnemer zijn gefabriceerd overeenkomstig de door de
opdrachtgever verstrekte specificaties, binnen de door de opdrachtnemer aangegeven afwijkingsmarges. De
opdrachtgever dient zelf de toepasbaarheid en de duurzaamheid van de door de opdrachtnemer geleverde zaak
te onderzoeken en te testen in een zo realistische mogelijke omgeving. Wanneer de opdrachtgever een order
plaats impliceert dit dat de opdrachtspecificaties zijn getoetst en goedgekeurd door de opdrachtgever.
5. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te
verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer vallen.
6. Een tekortkoming in de nakoming kan aan opdrachtnemer in ieder geval niet worden toegerekend indien er
sprake is van onder meer de volgende omstandigheden die buiten de invloedssfeer van de opdrachtnemer
vallen: een omstandigheid waarin leverancier en/of producenten van de opdrachtnemer en/of opdrachtgever
niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, aardbevingen en andere natuurrampen, brand in het pand of
daar waar de zaken van opdrachtnemer zijn opgeslagen, (burger)oorlog, ook buiten Nederland, oproer,
Algemene voorwaarden M.Th.van Kempen & ZN BV, gevestigd Nobelstraat 9 te Heerhugowaard, The Netherlands

6
epidemie, verkeersstoring, werkstaking, zeerampen van alle aard, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, stagnatie in de grondstoffenaanvoer en stroomvoorziening, bedrijfsstoringen en onwerkbaar weer, invoer
en/of uitvoermaatregelen en beperkingen vanwege de overheid en soortgelijke andere gevallen, waardoor vertraging ontstaat in de levering of waardoor levering onmogelijk wordt.
7. In de gevallen zoals bepaald in lid 6 van dit artikel wordt de leveringstermijn automatisch voor een redelijke
termijn opgeschort. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot
nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel
uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door partijen, door middel van een
aangetekend schrijven, ontbonden worden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als
gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.
8. Indien de niet-toerekenbare tekortkoming intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is
opdrachtnemer gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die reeds zijn verricht.
9. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid
als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd, dan wel door
opdrachtnemer aan opdrachtgever is geleverd en voldeed aan de kwaliteitsnorm van artikel 18 lid 4, en dat
(mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.

Artikel 19: Ontbinding en verbreking overeenkomst
1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze tekort komt in de nakoming, zal hij daarvoor reeds in gebreke
zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk
Wetboek zal de opdrachtnemer in dit geval ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op te
schorten, dan wel deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
2. Hetgeen in het vorige lid vermeld is, geldt tevens in het geval van faillissement of surséance van betaling
of ondercuratelestelling van de opdrachtgever of bij stillegging van diens bedrijf.
3. Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van
opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden
beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals
geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.
4. Indien de aangegane overeenkomst door de opdrachtgever eenzijdig verbroken wordt, en/of niet wordt
nagekomen, is opdrachtgever gehouden aan de opdrachtnemer de kosten, schaden en interesten, inclusief
de gederfde winst, volledig te vergoede
Artikel 20: Geschillen.
1. Het Nederlands recht is van toepassing.
2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling
waarvan uitsluiting is toegestaan.
3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt
kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze
bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
4. Ten aanzien van disputen omtrent eventuele vertalingen van deze voorwaarden zal het Nederlandse origineel
bindend zijn.
Artikel 21: Gerechtelijke- en overige kosten
1. Alle werkelijke kosten welke opdrachtnemer voor de uitoefening van de door opdrachtnemer uit de overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeiende rechten zal maken komen ten laste van de
opdrachtgever.
2. Ingeval van wanprestatie door opdrachtgever jegens opdrachtnemer verkrijgt deze van rechtswege het recht
tot het vorderen van een voor geen vermindering vatbare schadevergoeding van opdrachtgever, waaronder het
negatief en positief contractsbelang.
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