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De Leeuw Metalen BV ® 

 
ALGEMENE INKOOP- EN VERKOOP- 

VOORWAARDEN DE LEEUW METALEN BV ® 
 
ARTIKEL 1.  DEFINITIES 
1.1 De Leeuw Metalen BV 

® en de met haar gelieerde vennootschappen, als-
mede hun rechtsopvolgers onder algemene titel, zijn de gebruikers van 
deze algemene voorwaarden en zullen hierna volgend aangeduid worden 
met: “afnemer”. 

1.2 Onder “leverancier” wordt verstaan iedere (rechts-)persoon die materialen 
en/of producten ter inzameling aan afnemer aanbiedt en/of levert en/of die 
materialen en/of producten (waaronder containers) van afnemer huurt.   

1.3 Onder “wederpartij” wordt verstaan iedere (rechts-)persoon aan wie  afne-
mer materialen en/of producten (ter inzameling) aanbiedt en/of levert. 

1.4 Onder “materialen en/of producten” wordt verstaan alle materialen en/of 
producten die door leverancier worden aangeboden aan afnemer en alle 
materialen en/of producten die door afnemer worden aangeboden aan we-
derpartij, waaronder maar niet beperkt tot de in deze algemene voorwaar-
den specifiek benoemde materialen en/of producten.  

 
ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een 

onverbrekelijk en onlosmakelijk onderdeel van alle adviezen door, aan-
biedingen van, opdrachten van en aan en overeenkomsten en rechts-
betrekkingen  met afnemer. 

2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden kun-
nen slechts schriftelijk worden overeengekomen. 

2.3 Nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van deze alge-
mene voorwaarden staat aan toepasselijkheid van de overige bepa-
lingen niet in de weg. Afnemer en wederpartij/leverancier treden alsdan 
in overleg om nietige c.q. vernietigde bepalingen te vervangen door be-
palingen die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van 
die bepaling.  

2.4 Toepasselijkheid van door de wederpartij/leverancier gehanteerde al-
gemene voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk 
van de hand gewezen.  

 
ARTIKEL 3. PRIJZEN EN BETALING  
3.1 Onder “de prijs” wordt verstaan de tussen afnemer en wederpartij dan 

wel leverancier overeengekomen prijs ter zake de verkoop door afne-
mer respectievelijk inkoop door afnemer van materialen en/of pro-
ducten. 

3.2 Betaling van de prijs door de wederpartij dient binnen twee weken na 
ontvangst van de factuur van afnemer of na ontvangst door de weder-
partij van de materialen en/ of producten (die de afnemer aanbiedt aan 
de wederpartij) plaats te vinden, waarbij het vroegste moment  bepa-
lend is voor de betaalplicht.  

3.3 Betaling van de prijs door de afnemer aan de leverancier geschiedt 
ofwel direct bij levering (contant) ofwel per bank uiterlijk binnen 14 da-
gen na factuurdatum.  

3.4 Wederpartij heeft niet het recht om betalingsverplichtingen tegenover 
afnemer op te schorten en/of te verrekenen.  

3.5 Afnemer heeft het recht op voorschotbasis en/of in termijnen te factu-
reren. Afnemer heeft het recht om haar vorderingen op de wederpar-
tij/leverancier (of een aan haar gelieerde vennootschap), waaronder 
maar niet beperkt tot vorderingen van afnemer uit hoofde van verhuur 
en/of transport, te verrekenen met verplichtingen van de afnemer te-
genover de wederpartij/leverancier (of een aan haar gelieerde ven-
nootschap).   

3.6 Indien de wederpartij de prijs niet binnen de geldende betalingster-
mijn(en) heeft voldaan, is de wederpartij onmiddellijk in verzuim en 
over de openstaande geldsommen wettelijke handelsrente verschul-
digd. Indien de wederpartij de verschuldigde geldsommen na een eer-
ste herinnering niet voldoet, is de wederpartij het bedrag van de door 
afnemer te maken werkelijke kosten van rechtsbijstand in en buiten 
rechte en gerechtskosten aan afnemer verschuldigd, welke kosten ten 
minste worden vastgesteld op 1% per maand van het in de hoofdsom 
verschuldigde bedrag.  

3.7 Afnemer is slechts in verzuim na een aangetekend schrijven, waarin 
een redelijke termijn tot nakoming wordt gegeven en waarin de afne-
mer in gebreke wordt gesteld, en dan  slechts na ommekomst van 
voornoemde termijn. De afnemer is nimmer in verzuim indien de we-
derpartij/leverancier in verzuim is. 

3.8 Indien de leverancier meer producten en/of materialen levert dan 
vooraf met afnemer is overeengekomen, staat het afnemer vrij om het 
meer geleverde ofwel af te rekenen tegen de vooraf overeengekomen 
prijs ofwel tegen de op dat moment geldende prijs. Indien door leve-
rancier minder wordt geleverd dan is overeengekomen, is afnemer 
slechts een vergoeding verschuldigd voor hetgeen is afgeleverd. 

3.9 De betalingsverplichting van afnemer wordt opgeschort zolang de door 
de leverancier aangeboden producten en/of materialen niet zijn goed-
gekeurd door afnemer en/of wanneer afnemer bezwaar heeft gemaakt 
tegen de wijze van uitvoering van de overeenkomst door de leveran-
cier. 

 
 
 
 

ARTIKEL 4. LEVERING 
4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is sprake van levering van 

materialen en/of producten door leverancier aan afnemer wanneer 
deze materialen en/of producten zijn afgeleverd bij de vestiging van de 
afnemer te Nijmegen aan de Scheepvaartweg 7 (aldus DDP - conform 
de laatst gepubliceerde versie van de Incoterms) en dan slechts na 
controle én expliciete acceptatie van de materialen en/of producten 
door afnemer. Voornoemde geldt onverminderd indien afnemer in op-
dracht van leverancier zorg draagt voor vervoer van de producten en/of 
materialen conform artikel 7 van deze algemene voorwaarden. 

4.2  De door leverancier geleverde materialen en/of producten komen 
eerst dan voor risico van afnemer en worden eigendom van afnemer 
op het moment van levering conform artikel 4.1.  

4.3  De door de afnemer aan leverancier kenbaar gemaakte termijnen 
zijn fataal. De leverancier is gehouden op de overeengekomen wijze, 
datum en tijd te leveren. Indien de leverancier niet tijdig levert en par-
tijen geen overeenstemming bereiken omtrent een verlenging van de 
leveringstermijn, is de leverancier zonder dat daartoe een ingebreke-
stelling noodzakelijk is, in verzuim. 

4.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de weeggegevens van 
de weegbrug van afnemer bindend voor de leverancier. 

4.5 IJzeren vaten kunnen alleen worden ingeleverd indien ze leeg, ge-
spoeld en/of ‘schraap schoon’ zijn. Een en ander is uitsluitend ter be-
oordeling van de afnemer. Ten behoeve van de visuele controle dient 
het mangat uit het vat verwijderd te zijn. 

4.6 Vloeistoftanks die gereinigd zijn worden geaccepteerd uitsluitend en 
voor zover er door leverancier een reinigingscertificaat kan worden 
overgelegd van een daartoe deskundig en vergunninghoudend be-
drijf. Ten behoeve van de visuele controle dient het mangat uit de 
tank verwijderd te zijn. 

4.7 Het inleveren en aanbieden van materialen en/of producten die een 
schadelijk effect (kunnen) hebben op het milieu en/of mens (waaron-
der maar niet beperkt tot zaken met asbest of chroom 6 etc.) alsmede 
explosieve- en ontvlambare materialen waaronder maar niet beperkt 
tot gasflessen, koelelementen, vriezers, producten met chloorfluor-
koolwaterstoffen (CFK’s), banden, olie en/of oliehoudende onderde-
len, zand, asbest, beton en andersoortig puin(afval), hout, glas, isola-
tieschuim, radioactieve materialen, beeldschermen en inktpatronen 
en alle overige stoffen die een bedreiging vormen voor de volksge-
zondheid, is niet toegestaan. De leverancier garandeert dat de door 
haar geleverde materialen en/of producten voldoen aan boven-
staande eisen. De leverancier garandeert ook dat de door haar gele-
verde materialen en/of producten geen materialen of stoffen bevatten 
die verboden zijn krachtens de Nederlandse wetgeving.  

4.8 Indien afnemer weet of het vermoeden heeft dat er door de leverancier 
toch materialen en/of producten worden ingeleverd die een schadelijk 
effect hebben op het milieu en of volksgezondheid (zoals hiervoor ver-
meld in artikel 4.7) dan heeft de afnemer het recht de inname van deze 
materialen en/of producten te weigeren. De leverancier is gehouden 
op eerste verzoek van afnemer voor zijn eigen rekening en risico de 
betreffende materialen en/of producten terug te nemen en af te voeren. 
Indien leverancier hieraan niet op eerste verzoek voldoet, is afnemer 
gerechtigd om de materialen en/of producten voor rekening en risico 
van leverancier aan leverancier terug te sturen.  

4.9 De leverancier dient de materialen en/of producten aan te bieden met 
een begeleidingsdocument (WMB formulier). De materialen en/of pro-
ducten ontstaan en vervoerd in en door het buitenland dient de leve-
rancier aan te bieden met de daarvoor geldende documenten conform 
de EVOA-richtlijnen.  

4.10 Indien geen andere plaats van levering is overeengekomen, geschiedt 
de aflevering van materialen en/of producten door afnemer aan weder-
partij op de plaats van de onderneming van afnemer. Afnemer is niet 
verplicht materialen en/of producten af te leveren op een andere plaats 
dan de overeengekomen plaats.  

4.11 Door afnemer aan wederpartij kenbaar gemaakte termijnen zijn naar 
beste weten vastgesteld en vormen geen essentieel onderdeel van de 
overeenkomst. Afnemer is door het uitsluitend overschrijden van ter-
mijnen niet in verzuim. Termijnen gelden niet indien die niet in acht 
kunnen worden genomen door na het tot stand komen van de over-
eenkomst buiten de macht van de afnemer ingetreden omstandighe-
den.  

4.12 De wederpartij is verplicht de te leveren materialen en/of producten 
binnen de overeengekomen termijn af te nemen bij gebreke waarvan 
de wederpartij onmiddellijk in verzuim is.  

4.13 Door afnemer geleverde materialen en/of producten waartegen de we-
derpartij niet binnen 7 dagen na de levering heeft geprotesteerd, wor-
den geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.  

ARTIKEL 5. BEËNDIGING VAN DE OVEREENKOMST  
5.1 De wederpartij/leverancier heeft uitsluitend het recht de overeenkomst 

te ontbinden indien dat schriftelijk is overeengekomen of de wederpar-
tij/leverancier dat recht aan dwingend geldende wetgeving ontleent. 
Indien de wederpartij/leverancier de overeenkomst (rechtsgeldig) ont-
bindt, is de wederpartij/leverancier verplicht om uit hoofde van de 
overeenkomst geleverde rechten gelijktijdig terug te leveren, uitoefe-
ning van uit hoofde van de overeenkomst verleende rechten gelijktij-
dig te beëindigen en aan afnemer te vergoeden de door afnemer in 
verband met het aanbod en de totstandkoming en de uitvoering van 
de overeenkomst gemaakte kosten. De prestaties van afnemer zijn 
alsdan geen voorwerp van ongedaanmaking. 

5.2  Alleen afnemer heeft het recht de overeenkomst eenzijdig met onmid-
dellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen en/of de uitvoering 
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van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddel-
lijke ingang geheel of ten dele op te schorten, onverminderd haar 
recht op schadevergoeding indien één of meer van de volgende ge-
beurtenissen plaatsvindt c.q. plaatsvinden: 
a. de wederpartij/leverancier één of meer verbintenissen die 

 voortvloeien uit een overeenkomst - waaronder de algemene 
 voorwaarden - (toerekenbaar) niet nakomt dan wel hierin tekort
 schiet; 
b. na het sluiten van de overeenkomst afnemer kennis 
 krijgt van omstandigheden welke een goede grond geven te 
 vrezen dat wederpartij/leverancier niet aan zijn verplichtingen
 uit hoofde van de overeenkomst zal voldoen;  
c. de indiening van een tot het verlenen van (voorlopige)  sur-

séance van betaling aan de wederpartij/leverancier strekkend 
verzoek; 

d. de indiening van een tot faillietverklaring van de   
 wederpartij/leverancier strekkend verzoek; 
e. de indiening van een verzoek tot toelating tot de 

 schuldsanering door wederpartij/leverancier; 
f. handelingsonbekwaamheid van de wederpartij/leverancier; 
g. volledige beschikkingsonbevoegdheid van de  

 wederpartij/leverancier; 
h. executoriaal beslag onder afnemer ten laste van de 

 wederpartij/leverancier;  
i. de totstandkoming van een tot ontbinding en/of liquidatie van

 de wederpartij/leverancier strekkend besluit; 
j. overdracht van één of meer aandelen in de   

 wederpartij/leverancier aan anderen dan de aandeelhouder(s) 
 bij het tot stand komen van de overeenkomst; 
k. gehele of gedeeltelijke overdracht van de door de  
 wederpartij/leverancier geëxploiteerde onderneming aan één 
 of meer anderen; 
l. wederpartij/leverancier onjuiste of onvolledige opgave heeft 

 gedaan of omstandigheden heeft verzwegen, voor zover die 
 onjuistheden of verzwijgingen van dien aard zijn dat  
 ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van 
 afnemer kan worden verlangd.  

5.3 De  wederpartij/leverancier is verplicht afnemer onmiddellijk schriftelijk 
in kennis te stellen van het intreden van (één van) de in dit artikel be-
doelde gebeurtenissen. Afnemer is wegens het beëindigen van de 
overeenkomst en het opschorten van uit de overeenkomst voortvloei-
ende verbintenissen op grond van in dit artikel bedoelde gebeurtenis 
sen nimmer enige schadevergoeding aan de wederpartij/leverancier 
verschuldigd. 

 
ARTIKEL 6. EIGENDOMSVOORBEHOUD 
6.1 De eigendom van alle door afnemer ten titel van koop geleverde mate-

rialen en/of producten gaat eerst op de wederpartij over indien en nadat 
de wederpartij heeft voldaan aan al hetgeen zij krachtens enige over-
eenkomst, ter zake geleverde of nog te leveren materialen en/of pro-
ducten alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in 
de nakoming van zodanige overeenkomsten aan afnemer  verschul-
digd is waaronder de krachtens artikel 3.1 verschuldigde prijs. 

6.2 De wederpartij is totdat volledige betaling van de prijs heeft plaatsge-
vonden niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van rechten, die onder 
de hiervoor in dit artikel 6.1 bedoelde opschortende voorwaarden zijn 
geleverd respectievelijk verleend en is verplicht belanghebbenden - 
waaronder beoogde rechtverkrijgenden - van die beschikkingsonbe-
voegdheid in kennis te stellen. 

6.3 Indien de wederpartij (mede) uit door afnemer geleverde materialen 
en/of producten een nieuwe zaak vormt, vormt de wederpartij die 
zaak slechts voor afnemer en houdt de wederpartij de nieuw ge-
vormde zaak voor afnemer, en blijft afnemer eigenaar van de nieuw 
gevormde zaak totdat de wederpartij alle uit hoofde van een (alsdan 
bestaande) overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan. 

6.4 De wederpartij is, zolang zij de onder eigendomsvoorbehoud gele-
verde materialen en/of producten onder zich heeft, verplicht deze ma-
terialen en/of producten zorgvuldig te behandelen en deze zo nodig 
zorgvuldig te onderhouden, een en ander op eigen kosten. 

6.5 Afnemer of een door haar aan te wijzen persoon heeft te allen tijde 
vrije toegang tot het bedrijf van de wederpartij om zo nodig de onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde materialen en/of producten terug te 
halen. Met het bedrijf wordt hier gedoeld op alle gebouwen en perce-
len, lokalen, kasten, kelders, bergruimten en andere plaatsen waar de 
materialen en/of producten zich bevinden, zich behoren te bevinden 
of redelijkerwijs geacht kunnen worden zich te bevinden. 

 
ARTIKEL 7. TRANSPORT 
7.1 Behoudens andersluidende afspraken, draagt wederpartij/leverancier 

zelf zorg voor het transport van materialen en/of producten.   
7.2 Enkel op verzoek van wederpartij/leverancier haalt afnemer de materi-

alen en/of producten op bij een door de leverancier aangegeven locatie 
dan wel brengt afnemer de materialen en/of producten naar de door de 
wederpartij aangegeven locatie, zulks voor rekening en risico van we-
derpartij/leverancier. Wederpartij/leverancier is verantwoordelijk voor 
het verkrijgen en behouden van de voor het transport benodigde ver-
gunningen, ontheffingen en andere voorschriften.  

7.3 Wederpartij/leverancier is onder meer, maar niet beperkt tot, gehouden 
eventuele verschuldigde toeslagen, heffingen, belastingen, boetes, 
schade voor derden e.d. die verband houden met transport op eerste 
verzoek van afnemer te voldoen, althans aan afnemer te vergoeden.  

7.4 Wederpartij/leverancier voldoet de volledige kosten zoals bedoeld in 
artikel 7.2 en/of 7.3 op eerste schriftelijke verzoek van afnemer. Afne-
mer is gerechtigd de kosten voor transport als bedoeld in artikel 7.2 
en/of 7.3 te verrekenen met vorderingen van leverancier op afnemer.  

7.5 Artikel 3 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing op 
de kosten die wederpartij/leverancier aan afnemer verschuldigd zijn uit 
hoofde van het in dit artikel genoemde transport. 

 
ARTIKEL 8. CONTROLE EN VEILIGHEID 
8.1 De afnemer heeft het recht om de aangeleverde materialen en pro-

ducten voor, tijdens en na het lossen te controleren en te inspecteren.  
8.2  Bij het betreden van het bedrijventerrein moeten de geldende veilig-

heidsvoorschriften en voorzorgsmaatregelen (waaronder maar niet be-
perkt tot het dragen van stevige schoenen en kleding) in acht worden 
genomen.  

8.3 De leverancier bevindt zich op eigen risico op het bedrijventerrein van 
afnemer en dient te allen tijde de instructies van de medewerkers op 
het bedrijventerrein op te volgen 

 
ARTIKEL 9. VERHUUR 
9.1 Alle door afnemer ter beschikking gestelde zaken (hierna: het ge-

huurde) zijn en blijven haar eigendom, tenzij schriftelijk anders over-
eengekomen.  

9.2 De huur vangt aan op de dag van ter beschikking stelling van het ge-
huurde aan de leverancier en eindigt op het moment dat het gehuurde 
is afgeleverd bij de vestiging van de afnemer te Nijmegen aan de 
Scheepvaartweg 7. Behoudens andersluidend bericht wordt de leve-
rancier geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. 

9.3 Leverancier is gehouden de overeengekomen huurprijs (hierna: de 
huurprijs) aan afnemer te voldoen. Artikel 3 van deze voorwaarden is 
op betaling van de huurprijs aan afnemer van overeenkomstige toepas-
sing.  

9.4 Leverancier dient het gehuurde voor eigen rekening en risico te behe-
ren, waaronder is begrepen deze op zorgvuldige wijze en volgens de 
overeengekomen bestemming te onderhouden, te gebruiken, te be-
handelen en te beladen. Hiertoe dienen de eventueel verstrekte in-
structies door afnemer nauwgezet te worden gevolgd. 

9.4 Leverancier is verplicht het gehuurde uitsluitend te gebruiken in over-
eenstemming met de aard en de bestemming. Het is leverancier niet 
toegestaan het gehuurde te verplaatsen naar een andere standplaats 
dan overeengekomen met afnemer, te onderverhuren, of anderszins 
aan derden in (mede)gebruik te geven of in te brengen in een rechts-
persoon of te verpanden of anderszins te bezwaren.  

9.5 Leverancier zal het gehuurde bij het einde van de huurperiode in oor-
spronkelijke staat aan afnemer terug leveren.   

9.6 Wederpartij/leverancier is aansprakelijk voor verlies, schade, diefstal 
en verduistering van het gehuurde. In geval van diefstal of verduiste-
ring is leverancier gehouden de dagwaarde van het gehuurde aan af-
nemer te vergoeden, waarbij de dagwaarde wordt vastgesteld door 
afnemer. Schade aan het gehuurde die voor rekening en risico van le-
verancier komen, worden op kosten van leverancier hersteld.  

9.7 Leverancier stelt afnemer terstond schriftelijk in kennis van geconsta-
teerde gebreken, verlies, schade, diefstal of verduistering. 

9.8 Leverancier dient het gehuurde op de overeengekomen ophaaldag ge-
reed te zetten op een goed toegankelijk en veilig terrein, althans op een 
in overleg vastgestelde plaats die goed bereikbaar is voor personen en 
transportmiddelen van afnemer, zodanig dat dit geen gevaar oplevert 
voor personeel van afnemer of derden.  

9.9 Leverancier is verantwoordelijk voor de veiligheid en geschiktheid van 
de standplaats van het gehuurde en draagt er zorg voor dat ter zake 
die standplaats wordt voldaan aan alle geldende (verkeers)-voor-
schriften.  

9.10 Leverancier is verantwoordelijk voor het aanvragen en behouden van 
de benodigde vergunningen, ontheffingen en andere voorschriften ter 
zake het gehuurde en daarmee verband houdende Werkzaamheden. 
Leverancier is aansprakelijk voor alle kosten die aan afnemer in reke-
ning worden gebracht, waaronder boetes, wegens (onjuiste) plaatsing 
van het gehuurde.  

9.11 Lediging van het gehuurde door afnemer heeft te gelden als het aan-
bieden van materialen en/of producten ter inzameling zodat alle bepa-
lingen dienaangaande hierop van toepassing zijn. 

9.12 Kosten die leverancier uit hoofde van dit artikel aan afnemer verschul-
digd is (waaronder maar niet beperkt tot kosten uit hoofde van artikel 
9.6 en/of artikel 9.10) dienen op eerste verzoek van afnemer aan afne-
mer te worden voldaan. Afnemer is gerechtigd deze kosten te verreke-
nen met eventuele vorderingen van leverancier op afnemer.  

 
ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID 
10.1 Aansprakelijkheden en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding 

van afnemer zijn beperkt door de artikelen 10.1 tot en met 10.9. De 
artikelen 10.1 tot en met 10.9 zijn van overeenkomstige toepassing op 
door de wederpartij/leverancier op onrechtmatige daad van afnemer 
gebaseerde vorderingen.  

10.2 Afnemer is uitsluitend aansprakelijk voor door opzet of grove schuld 
van afnemer aan afnemer toe te rekenen tekortkomingen. Als aan af-
nemer toe te rekenen tekortkoming wordt in ieder geval niet be-
schouwd gebruik van (ongeschikte) hulpmaterialen en/of producten, 
(wijzigingen van) materialen, tekortkomingen door gedragingen van 
(andere) leveranciers van de wederpartij/leverancier verloren gegane 
gegevens, wijziging van materialen en/of producten anders dan door 
of namens afnemer, gebruik van materialen en/of producten in strijd 
met de daarvoor geldende voorwaarden en/of van buiten komende 
oorzaken.   
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10.3 Aansprakelijkheid van afnemer kan uitsluitend ontstaan, nadat de we-
derpartij/leverancier afnemer onverwijld, maar uiterlijk binnen 7 dagen 
na de aflevering van de geleverde materialen en/of producten, dan wel 
bij een levering niet waarneembare tekortkoming onverwijld maar ui-
terlijk binnen 7 dagen na het constateren van de tekortkoming, deug-
delijk middels aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en afne-
mer gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid heeft gesteld 
de tekortkoming te herstellen.  

10.4 Een verplichting van afnemer tot schadevergoeding is beperkt tot di-
recte schade tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs, 
exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde hef-
fingen. Afnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals 
gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparin-
gen en schade door bedrijfsstagnatie. In geen geval zal de door afne-
mer verschuldigde schadevergoeding meer bedragen dan de geld-
som, die in verband met de betrokken verplichting tot schadevergoe-
ding uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van afnemer 
wordt betaald. Afnemer is in geen geval verplicht de door derden ge-
leden schade veroorzaakt door, voortvloeiende uit, of verband hou-
dend met betreding van het terrein van afnemer door wederpartij/le-
verancier, terrorisme, kwaadwillige besmetting, vuurwerk en/of explo-
sieven, asbest of asbesthoudende materialen en/of producten te ver-
goeden. Afnemer is bovendien in geen geval verplicht immateriële en 
indirecte schade, zoals onder meer gevolgschade, bedrijfsschade, 
imagoschade, milieuschade en schade wegens verlies van tijd, ver-
lies van besparingen, verlies van gegevens of documenten en/of het 
missen van financieel voordeel (gederfde winst dan wel gemiste be-
sparingen), te vergoeden. (Vermogens)schade omvat tevens schade 
veroorzaakt door dood of letsel. 

10.5 Ieder vorderingsrecht van de wederpartij/leverancier en/of derden je-
gens afnemer vervalt 1 jaar na aflevering van de geleverde materialen 
en/of producten. 

10.6 Indien wederpartij/leverancier enig aan de overeenkomst verbonden 
risico heeft verzekerd, is zij gehouden haar (aansprakelijkheids)verze-
keraar met voorrang op afnemer aan te spreken en is wederpartij/le-
verancier gehouden afnemer zoveel als mogelijk is van dit risico te 
vrijwaren 

10.7 Indien afnemer in de uitvoering van de overeenkomst schade lijdt en 
wederpartij/leverancier het risico waaraan deze schade is verbonden 
heeft verzekerd, dient wederpartij/leverancier onmiddellijk na ont-
vangst daarvan de uitkering van haar (aansprakelijkheids)verzekeraar 
betaalbaar te stellen aan afnemer zonder dat afnemer daarop een be-
roep hoeft te doen.  

10.8 De wederpartij/leverancier is aansprakelijk voor alle kosten en schade 
die voor afnemer het gevolg zijn van enige tekortkoming van de we-
derpartij/leverancier in de nakoming van haar verplichtingen of van 
onrechtmatig handelen, alsmede voor alle schade welke door tekort-
komingen in de door leverancier geleverde materialen en/of producten 
wordt toegebracht. Onder meer is leverancier aansprakelijk voor de 
schade aan personen en materialen en/of producten als gevolg van 
aanwezigheid van de hiervoor onder artikel 4.7 genoemde materialen 
en producten en voor schade die het gevolg is van transport van ma-
terialen en/of producten door afnemer waarvoor de benodigde docu-
menten en/of vergunningen voor transport daarvan door wederpar-
tij/leverancier niet zijn verkregen, althans verstrekt.  

10.9 Ingeval van aanwezigheid van radioactief materiaal zal afnemer con-
form de op dat moment geldende regelgeving hiervan melding maken 
bij de daartoe aangewezen instantie(s). Alle kosten die hiermee sa-
menhangen komen voor rekening en risico van de leverancier. 

 
ARTIKEL 11. VRIJWARING 
11.1 De wederpartij/leverancier vrijwaart afnemer voor alle (geclaimde) 

schade die afnemer of derden van afnemer door of in verband met de 
uitvoering door de wederpartij/leverancier van de overeenkomst of als 
gevolg van onrechtmatig handelen lijden, waaronder maar niet beperkt 
tot aanspraken van derden ter zake het gehuurde, boetes die afnemer 
ontvangt van derden, vorderingen uit hoofde van productaansprake-
lijkheid, vorderingen wegens schade veroorzaakt doordat leverancier 
aan afnemer onjuiste/onvolledige informatie heeft verstrekt en/of 
schade die verband houdt met het transport van materialen en/of pro-
ducten door afnemer ten behoeve van wederpartij/leverancier.  

11.2 De leverancier vrijwaart de afnemer voor alle schade die ontstaat uit of 
verband houdt met de door de leverancier op het bedrijventerrein van 
afnemer achtergelaten materialen en/ of producten. 

 
ARTIKEL 12. OVERMACHT 
12.1 Indien afnemer door overmacht tijdelijk niet in staat is de overeenkomst 

uit te voeren, is zij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel 
of ten dele op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien af-
nemer door overmacht blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te 
voeren, heeft zij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang 
geheel of ten dele op te zeggen. Onder overmacht worden onder meer 
verstaan tekortkomingen van (toeleveranciers van) afnemer en/of an-
dere hulppersonen, gebrekkigheid van materialen en/of producten, ap-
paratuur, werkonderbrekingen en bovenmatig ziekteverzuim van werk-
nemers en/of andere hulppersonen, overheidsmaatregelen, netwerk-
storingen, onjuiste netwerkspanning, vervoersproblemen en weersom-
standigheden.   

12.2 Indien afnemer door overmacht tijdelijk of blijvend niet in staat is de 
overeenkomst uit te voeren, kan de wederpartij/leverancier tegenover 
afnemer geen aanspraak op uitvoering van de overeenkomst, ontbin-
ding van de overeenkomst en/of schadevergoeding maken. 

 

ARTIKEL 13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 
13.1 Aanbiedingen van en overeenkomsten met afnemer worden uitsluitend 

beheerst door Nederlands recht. Het Verdrag der verenigde Naties in-
zake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende mate-
rialen en/of producten van 11 april 1980 is niet van toepassing. 

13.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de overeen-
komst worden, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich daar 
niet tegen verzetten, uitsluitend voorgelegd aan het bevoegde gerecht 
in het arrondissement van de vestigingsplaats van de afnemer. 

 


