ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAPPRIVATE
BK Market Trailers B.V. GEVESTIGD TE BARNEVELD
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn
inschrijvingsnummer 08154833
Artikel 1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden bepalen de rechten en plichten van beide partijen bij het
sluiten van overeenkomsten en zij vormen derhalve de juridische basis van bedoelde
overeenkomsten voor alle aangelegenheden waarvoor niet uitdrukkelijk en schriftelijk een
andere regeling werd getroffen. Alle andersluidende, door onze contractspartner(s) gestelde
voorwaarden, hoe ook geformuleerd, binden ons niet tenzij wij deze uitdrukkelijk en
schriftelijk hebben aanvaard.
Artikel 2 Aanbiedingen
2.a. Onze aanbieding is vrijblijvend. Wij zijn eerst gebonden nadat wij een opdracht
schriftelijk hebben aangenomen, resp. nadat wij bij niet-schriftelijke opdrachtbevestiging
met de uitvoering der werkzaamheden een aanvang hebben genomen.
Het hiervoor in dit artikel bepaalde is eveneens van toepassing ten aanzien van aanvullingen
en/of wijzigingen van de reeds verstrekte opdrachten.
2.b. Indien onze contractspartner na onze schriftelijke opdrachtbevestiging of nadat met de
uitvoering der werkzaamheden is begonnen om welke reden dan ook de opdracht wenst te
annuleren of daarin wenst veranderingen aan te brengen, zijn wij aan de annulering slechts
gebonden na onze uitdrukkelijke en schriftelijke akkoordbevinding. In geval van annulering
of wijziging van de opdracht zijn wij steeds gerechtigd alle daaruit voortvloeiende schade –
met inbegrip van winstderving – en kosten, alles in de ruimste zin aan onze contractspartner
in rekening te brengen.
2.c. Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van ons binden ons niet dan
nadat en voor zover zij door onze directie schriftelijk zijn bevestigd.
2.d. In geval van levering volgens catalogus, hebben de technische kenmerken en tarieven
die daarin staan vermeld alleen een indicatieve en derhalve niet bindende waarde.
2.e. Indien onze contractspartner binnen 8 dagen na de datum van de verzending van onze
schriftelijke bevestiging niet schriftelijk heeft bericht, dat deze bevestiging afwijkt van zijn
order, wordt onze contractspartner geacht met de inhoud van onze bevestiging akkoord te
gaan.
2.f. Wij zijn bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren,
gerechtigd van onze contractspartner te eisen, dat deze zekerheid stelt, dat zowel aan zijn
betalingsverplichtingen als aan zijn overige verplichtingen zal worden voldaan.
Artikel 3 Prijzen
3.a. De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering af-fabriek, waaronder wordt
verstaan levering gereed ter verzending op ons terrein.
3.b. Indien na het verstrijken van de geldigheidsduur van onze aanbieding een of meer
kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare
omstandigheden, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te
verhogen.
Onder kostprijsverhogende factoren wordt in ieder geval ook het volgende verstaan:
verhoging van materiaalprijzen, de prijzen van hulpmateriaal, grondstoffen, energie, lonen,
salaris, sociale lasten, overheidslasten, vracht- en assurantiepremies, waaronder begrepen
prijsstijgingen als gevolg van milieutoeslagen, verwijderingsbijdragen e.d.
3.c. De door ons opgegeven prijzen zijn, tenzij het tegendeel blijkt, exclusief de belasting op
de toegevoegde waarde (BTW).
3.d. Prijzen zijn exclusief emballagekosten.
3.e. Voor de berekening van meerwerk zijn de in dit artikel vervatte voorschriften van
overeenkomstige toepassing.
3.f. Kosten van in- en uitlading en van vervoer van de in de overeenkomst begrepen
goederen zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht.
Artikel 4 Adviezen, ontwerpen en materialen
4.a. Door ons verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en
vrijblijvend.
4.b. Wij aanvaarden bij de aanbieding geen verantwoordelijkheid voor een door of namens
contractspartner uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat
ontwerp.
Voor de functionele geschiktheid van de door contractspartner voorgeschreven materialen is
contractspartner zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de
geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens het
ontwerp van contractspartner is bestemd.
4.c. Voor door ons zelf gemaakte ontwerpen nemen wij de verantwoordelijkheid op ons.
Ten aanzien hiervan wordt tevens verwezen naar de garantiebepalingen.
4.d. In geval van opdracht nemen wij bij ontwerpen die niet door of namens ons zijn
gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op ons voor de vervaardiging overeenkomstig de
opdracht en voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen voor zover deze materialen
niet door contractspartner zijn voorgeschreven.
Contractspartner is bevoegd niet door hem voorgeschreven materialen voor verwerking door
derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening. Na
verwerking van de materialen of onderdelen kan contractspartner zich er niet op beroepen
dat het gebruikte materiaal functioneel niet geschikt is, noch op andere gebreken in het
materiaal die hij redelijkerwijs bij een onderzoek had kunnen ontdekken.
4.e. Wenst contractspartner bij de opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of
namens hem gemaakte ontwerp aan ons over te dragen, dan behoeven wij de
verantwoordelijkheid niet te aanvaarden. Aan ons dient voldoende tijd te worden gelaten
om over deze overdracht een beslissing te nemen. Wij dienen daarbij de gelegenheid te
hebben het gehele ontwerp te bestuderen en na te rekenen en daartoe dient
contractspartner ons alle gegevens en bescheiden die daartoe noodzakelijk of dienstig zijn
te verstrekken.
4.f. De kosten van het onderzoek onder 4.e. genoemd komen voor rekening van de
contractspartner.
4.g. Wij aanvaarden nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen die door
contractspartner zelf ter beschikking zijn gesteld.
4.h. Alle bij onze aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en
bestekken blijven ons eigendom. Het is onze contractspartner niet toegestaan deze
bescheiden openbaar te maken, te vermenigvuldigen, of zonder onze schriftelijke
toestemming aan derden ter inzage te geven.
4.i. De volgende afwijkingen zijn te allen tijde toelaatbaar:
Lengte: ± 5%; Breedte: ± 5%; Hoogte opbouw ± 5%; Werkhoogte: ± 10%; Instaphoogte:
± 15%; Eigen gewicht: ± 15%; Capaciteit/Vermogen: ± 15%.
Artikel 5 Levertijd
5.a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde leveringstermijnen
zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Overschrijding
van deze termijnen, door welke oorzaak ook, zal onze contractspartner nimmer het recht
geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming van enige
verplichting, welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere met
deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
5.b. Indien de goederen naar ons oordeel voor aflevering gereed zijn, maar deze niet
binnen twee dagen na aanmaning worden afgehaald, resp. indien deze niet kunnen worden
verzonden door onvoldoende instructie van onze contractspartner (instructies te verstrekken
binnen twee dagen na aanmaning), resp. als onze contractspartner verzoekt de goederen
op te slaan, zijn wij gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan onze contractspartner
in rekening te brengen.
Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud en risico’s
6.a. Dadelijk nadat de goederen of de belangrijkste onderdelen daarvan door ons als voor
aflevering gereed (in de zin van artikel 5.b.) worden beschouwd, draagt onze
contractspartner het risico voor alle directe en indirecte schaden, die aan of door deze
goederen of onderdelen mochten ontstaan.
6.b. Onverminderd het in het vorige lid gestelde, gaat de eigendom van de goederen eerst
op de opdrachtgever over, wanneer al het door onze contractspartner verschuldigde met
inbegrip van rente en kosten is voldaan. Koper is niet gerechtigd, voordat hij geheel aan zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan, tot vervreemding van hiervoor bedoelde goederen.
Voor zover de koper desondanks en ten onrechte het geleverde reeds mocht hebben
vervreemd, cedeert hij reeds nu voor alsdan de daaruit voortvloeiende vordering aan
verkoper, te weten BK Market Trailers BV.
6.c. Onverminderd de ons overigens toekomende rechten zijn wij gerechtigd en worden wij
voor zover nodig voor alsdan door onze contractspartner onherroepelijk gemachtigd om,
indien onze contractspartner zijn jegens ons aangegane betalingsverplichtingen niet of niet
tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de door ons
geleverde goederen tot ons te nemen en zo nodig daartoe te demonteren.

6.d. Het vervoer van alle goederen geschiedt buiten onze verantwoordelijkheid en voor
rekening en risico van onze contractspartner.
Artikel 7 Betaling
7.a. Als betalingscondities kunnen worden overeengekomen:
7.a.a. Vooruitbetaling: hierbij dient de opdrachtgever, voordat met het werk een aanvang
wordt genomen, de helft van de overeengekomen som of de helft van de vermoedelijke
prijs te voldoen. Het restant moet worden voldaan voor aflevering. 7.a.b. Betaling voor
aflevering: hierbij dient het verschuldigde bedrag voor de aflevering te worden voldaan.
7.a.c. Betaling na aflevering: in dit geval is onze contractspartner verplicht het (nog)
verschuldigde bedrag te voldoen binnen 30 dagen na de factuurdatum.
7.b. Indien omtrent de betalingscondities geen separate afspraken zijn gemaakt, geldt
betalingsconditie 7.a. sub a.b. in dit artikel.
7.c. Reparaties worden uitsluitend verricht tegen betaling voor aflevering.
7.d. In geval van te late betaling zal onze contractspartner van rechtswege in gebreke zijn
zonder dat daartoe enige ingebrekestelling behoeft plaats te vinden, en zal hij van
rechtswege over het te laat betaalde bedrag een rente verschuldigd zijn van 1,5% per
maand vanaf de vervaldatum.
7.e. Alle kosten, buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen, verband houdende met te
late betaling, komen voor rekening van onze contractspartner. In dit verband is de door ons
te ontvangen declaratie wegens rechtskundige bijstand bindend voor onze contractspartner.
7.f. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden ten
kantore van ons of op een door ons aan te wijzen rekening.
7.g. Reclames betreffende berekende prijzen en andere bemerkingen betreffende de factuur
dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk ingediend te zijn bij aangetekende
brief, bij gebreke waarvan deze reclames niet meer worden geaccepteerd en niet in
behandeling worden genomen.
7.h. Betalingen worden op de eerste plaats aangewend voor dekking van gemaakte kosten
en renten en strekken eerst daarna tot dekking van de plaats gevonden hebbende
leveringen, met dien verstande dat deze betalingen steeds eerst met de oudste vervallen
facturen worden verrekend.
7.i. Geen betaling kan worden opgeschort, zulks ook niet, indien onze contractspartner
meent enig recht van reclame te hebben.
Artikel 8 Reclames
8.a. Reclames wegens of verband houdende met vermeende ondeugdelijkheid van de door
ons uitgevoerde werkzaamheden, moeten – op straffe van verval van een eventueel recht
op schadevergoeding of garantie – schriftelijk bij ons worden ingediend, en wel indien het
betreft zichtbare gebreken binnen 14 dagen na af- of oplevering van het object aan onze
contractspartner, en indien het betreft onzichtbare gebreken binnen 14 dagen na het te
voorschijn treden van het gebrek, zulks behoudens het hieronder in artikel bepaalde.
8.b. Reclames wegens onzichtbare gebreken kunnen niet meer worden ingediend:
8.b.a. Voor wat betreft (carrosserie) nieuwbouw indien het object na af- of oplevering aan
onze contractspartner 5000 kilometer heeft afgelegd, dan wel nadat sindsdien drie maanden
zijn verstreken.
8.b.b. Voor wat betreft (carrosserie) reparatiewerk na een tijdsverloop van twee maanden
sinds de af- op oplevering van het object aan onze contractspartner. Indien een door ons
geleverd product is goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer sluit dit iedere
reclame over de deugdelijkheid en technische volwaardigheid van het geleverde uit.
8.c. In geval van reparatiewerk zijn wij niet gehouden reclames te aanvaarden betreffende
niet door ons zelf vervaardigde onderdelen, waarop de desbetreffende leverancier geen
garantie verleent.
8.d. In geval van levering van objecten zijn wij niet gehouden reclames te aanvaarden
betreffende niet door ons zelf vervaardigde objecten, waarop de desbetreffende leverancier
geen garantie verleent.
8.e. Reclames kunnen nimmer worden aanvaard, indien de goederen intussen een verdere
bewerking hebben ondergaan.
8.f. Het door ons in behandeling nemen van klachten wil niet zeggen, dat wij de reclame
beschouwen als tijdig of terecht te zijn ingediend.
8.g. Niet-nakoming van hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen en voorts iedere
niet-nakoming door onze contractspartner van een van zijn verplichtingen ontheft ons van al
onze verplichtingen.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.a. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of verlies, dan wel voor
enige andere schade aan goederen, die wij uit enige hoofde onder ons hebben.
9.b. Behoudens onze verplichtingen naar aanleiding van reclames als bedoeld in artikel 8
zijn wij niet aansprakelijk voor schaden uit welke oorzaak dan ook aan de zijde van onze
contractspartner of aan derden opgekomen in verband met door ons geleverde goederen of
diensten, tenzij de schade zijn oorzaak vindt in opzet of grove schuld onzerzijds. Opzet of
grove schuld van personeel en derden waarvan wij ons bedienen, leidt derhalve niet tot
aansprakelijkheid. Indien er aansprakelijkheid van verkoper wordt vastgesteld zal deze
aansprakelijkheid echter nimmer de waarde van het geleverde te boven gaan. Onze
contractspartner vrijwaart ons voor aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in
verband met door ons aan onze contractspartner geleverde goederen en/of diensten. Onze
contractspartner is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een
oproep in vrijwaring door ons.
Artikel 10 Garantie
10.a. Wij zullen de werkzaamheden/leveringen naar beste weten en kunnen verrichten.
10.b. Bij ondeugdelijke levering of bewerking hebben wij het recht ter vrije en uitsluitende
keuze van BK Market Trailers B.V. om hetzij teruggave van de ondeugdelijke zaak
contractspartner volledig te crediteren, hetzij de ondeugdelijke zaak te repareren, dan wel
tot herlevering of herbewerking van een zaak over te gaan. Nieuw te bewerken materiaal
wordt door contractspartner ter beschikking gesteld.
10.c. Contractspartner dient te allen tijde ons de gelegenheid te bieden een eventueel
gebrek te herstellen.
10.d. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of
onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie
door of namens contractspartner zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de
garantie. Voor installaties, werktuigen of geleverde artikelen met fabrieksgarantie gelden in
afwijking van het bovenstaande de door de fabriek gestelde garantiebepalingen. Geeft de
fabriek geen garantie, dan wordt door ons eveneens geen garantie verstrekt. Geen garantie
wordt gegeven voor installaties, werktuigen of andersoortige geleverde artikelen welke (in
hoofdzaak) niet nieuw waren op het moment van levering. Geen garantie wordt gegeven
voor installaties of montages welke niet door ons zijn gemonteerd, noch voor die welke door
ons zijn gemonteerd doch niet door ons zijn geleverd.
10.e. De garantie geldt slechts indien contractspartner aan al zijn verplichtingen jegens ons
(zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
10.f. Op zondag en christelijke feestdagen verrichten wij geen werkzaamheden en verlenen
wij geen service.
Artikel 11 Overmacht
11.a. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van onze wil
onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de
overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk
verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar,
burgeroorlog, oproer, relletjes, werkstakingen (bij ons of bij anderen), werklieden
uitsluitingen (bij ons of bij anderen), transportmoeilijkheden, brand, overstroming, storm,
devaluatie en revaluatie van aanzienlijke omvang en andere ernstige storingen in ons bedrijf
of de bedrijven van onze leveranciers.
11.b. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst tengevolge van
overmacht zijn wij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van
de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst
geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zullen
zijn.
Gedurende de opschorting zijn wij bevoegd en aan het einde daarvan zijn wij verplicht te
kiezen voor de uitvoering dan wel voor de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
overeenkomst.
11.c. Zowel in geval van opschorting als in dat van ontbinding krachtens het hiervoor in dit
artikel bepaalde, zijn wij gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van
de overeenkomst door ons gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde
grondstoffen, materialen, onderdelen en goederen, zulks voor de waarde die daaraan in

redelijkheid – te beoordelen door ons – moet worden toegekend. In geval van ontbinding
krachtens het hiervoor in dit artikel bepaalde is onze contractspartner gehouden om na
betaling van het krachtens het hiervoor in dit artikel bedoelde verschuldigde bedrag de
daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan wij bevoegd zijn deze zaken
voor rekening en risico van onze contractspartner te doen opslaan dan wel voor diens
rekening te verkopen.
11.d. Indien onze contractspartner niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige
verplichting, die voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst of uit een daarmee
samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien het aan ernstige twijfel
onderhevig is of onze contractspartner in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens
ons te voldoen, alsmede in geval van faillissement, inclusief het aanvragen daarvan,
surseance van betaling, inclusief het aanvragen daarvan, stillegging, liquidatie of gehele of
gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van onze
contractspartner, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn
vorderingen, zijn wij gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes
maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat wij
tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zullen zijn en onverminderd de ons verder
toekomende rechten.
11.e. Gedurende deze opschorting zijn wij bevoegd en aan het einde daarvan zijn wij
verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
opgeschorte overeenkomst(en).
11.f. In geval van opschorting krachtens de vorige leden wordt de overeengekomen prijs
onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en de van ten gevolge
van de opschorting door ons bespaarde kosten, en zijn wij bevoegd om de ter uitvoering
van de overeenkomst door ons gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde
grondstoffen, materialen, onderdelen en goederen voor rekening en risico van onze
contractspartner te doen opslaan. In geval van ontbinding krachtens het vorige lid wordt de
overeengekomen prijs – zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden –
onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge
van de ontbinding door ons bespaarde kosten, en is onze contractspartner gehouden om
het vorenomschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij
gebreke waarvan wij bevoegd zijn deze zaken voor rekening en risico van onze
contractspartner te doen opslaan dan wel voor dienst rekening te verkopen.
Artikel 12 Recht van retentie
Wij zijn gerechtigd om goederen van onze contractspartner onder ons te houden, zolang
deze niet, of niet behoorlijk voldoet aan al zijn verplichtingen, welke voor hem uit alle met
ons gesloten overeenkomsten voortvloeien.
Artikel 13 Huur
13.a. In geval van huurovereenkomsten, uitleenovereenkomsten, bewaargevingovereenkomsten en andere overeenkomsten, waarbij enig goed door ons ter beschikking wordt
gesteld van onze contractspartner zijn de bepalingen van deze voorwaarden voor zoveel
mogelijk van toepassing.
13.b. In de gevallen, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, zijn wij steeds gerechtigd om,
wanneer de contractspartner naar ons inzicht niet voldoet aan enige voorwaarde of aan
enige op hem rustende verplichting uit hoofde van met ons gesloten overeenkomsten, na
schriftelijke opgave van redenen aan contractspartner zonder rechterlijke tussenkomst de
overeenkomst(en) met onmiddellijke ingang te ontbinden en de zaak weer feitelijk in bezit
te nemen zonder enige gehoudenheid onzerzijds om welke schade dan ook te vergoeden.
13.c. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van enige eigendom
van de huurder, lener etc., diens gezinsleden, personeel of gasten, noch voor schade aan
personen of goederen toegebracht door welke oorzaak dan ook, tenzij een en ander mocht
zijn teweeg gebracht door onze persoonlijke opzet of grove schuld. De huurder, lener etc. is
gehouden ons te vrijwaren tegen elke aanspraak van derden op vergoeding van welke
schade dan ook.
13.d. De huurder, lener etc. blijft de overeengekomen prijs verschuldigd, ook indien van het
gehuurde, geleende etc. geen gebruik wordt gemaakt.
13.e. Onderverhuur of onderbruiklening is niet toegestaan.
13.f. Huurder, lener etc. dragen het volledige risico inzake het door hen gehouden object.
Zij zijn gehouden het object mede ten behoeve van ons tegen alle mogelijke risico’s te
verzekeren bij een ter goeder naam en faam bekend staande verzekeringsmaatschappij, van
welke verzekering zo nodig op eerste verzoek van ons een bewijsstuk door de
contractspartner zal worden verstrekt. Voor zoveel nodig verleent contractspartner aan ons
toestemming desnodig zelf bij de verzekeringsmaatschappij informatie ter zake in te
winnen. Wij aanvaarden ter zake geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid en
contractspartner vrijwaart hierdoor ons met betrekking tot eventuele daaruit voortvloeiende
schade of kosten. Voorzover de contractspartner uit welke hoofde ook goederen, waaronder
aanhangwagens, verkoopwagens en andere goederen van ons zonder zich heeft, is hij bij
uitsluiting van ons verantwoordelijk voor het voldoen aan alle ter zake geldende wettelijke
en andere bepalingen en verplichtingen (o.a. de bepalingen uit de Wegenverkeerswet).
13.g. Indien derden ten opzichte van ons object rechten willen doen gelden of maatregelen
treffen, zal de huurder hen terstond doen blijken van de eigendom van verhuurder. Indien
het object uit de macht van de huurder mocht geraken, zal hij de verhuurder daarvan
binnen 24 uur in kennis stellen en zo nodig zelf voorzieningen daartegen treffen. De
verhuurder zal voor de bescherming van haar rechten alle door haar nodig geoordeelde
maatregelen, ook ten name van de huurder kunnen treffen. De kosten van die maatregelen
zullen voor rekening van de huurder zijn en op eerste verzoek aan de verhuurder moeten
worden voldaan.
Artikel 14 Geschillen
Alle geschillen, welke ook (daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als
zodanig worden beschouwd), voortvloeiende uit of verband houdende met overeenkomsten
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende deze voorwaarden zelve en
haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als van juridische aard zullen worden beslist
door de Arrondissements-Rechtbank te Arnhem tenzij de wet dwingend voorschrijft, dat het
geschil aan een andere rechtbank moet worden voorgelegd.
Artikel 15 Toepasselijk recht
15.a. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is
toepasselijk het Nederlandse Recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.
15.b. De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing evenmin als enige
toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan
de werking door partijen kan worden uitgesloten.
Artikel 16 Afwijking algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
Artikel 17 Ontbinding
17.a. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een
schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens contractspartner een
schriftelijke ontbindingsverklaring tot ons richt, zal hij te allen tijde eerst ons schriftelijk in
verzuim stellen en ons een redelijke termijn gunnen om alsnog onze verplichtingen na te
komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen contractspartner
nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
17.b. Contractspartner heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de
nakoming van zijn verplichtingen.
17.c. Indien wij instemmen met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van onze
zijde, hebben wij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten,
gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval
van gedeeltelijke ontbinding kan contractspartner geen aanspraak maken op
ongedaanmaking van reeds door ons verrichte prestaties en hebben wij onverkort recht op
betaling voor de reeds door ons verrichte prestaties.
Artikel 18 Overig
Waar bovenstaande artikelen niet van
leveringsvoorwaarden van de afdeling AWB.
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