
ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN 

VAN CBOX CONTAINERS NETHERLANDS B.V. 

 
1. DEFINITIES 

a. Algemene Voorwaarden: deze algemene bedrijfsvoorwaarden van CBOX Containers 

Netherlands B.V. 

b. Overeenkomst:  de tussen een wederpartij en CBOX Containers Netherlands B.V. gesloten 

overeenkomst. 

c. Opdrachtgever:  iedere (rechts)persoon die een aanbieding aan CBOX Containers 

Netherlands B.V. richt,  

danwel de wederpartij van CBOX Containers Netherlands B.V. bij een 

overeenkomst is. 

d. Opdrachtnemer:  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CBOX Containers 

Netherlands B.V. 

e. Goederen:   alle door Opdrachtnemer bij of voor de uitvoering van haar activiteiten te 

gebruiken, te verhuren, te   verkopen of anderszins ter beschikking te stellen 

materialen, voorwerpen, gereedschappen, werktuigen,   voertuigen  en 

containers, alles in de ruimste zin van het woord en hoe dan ook genoemd of  

  gespecificeerd, die door of namens Opdrachtnemer in de macht van Opdrachtgever 

zijn gebracht. 

 

2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Opdrachtnemer gedane 

aanbiedingen, uitgebrachte offertes, aanvaarde opdrachten en gesloten Overeenkomsten, 

behoudens voor zover daarvan bij Overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken of toepassing 

daarvan ten aanzien van de Goederen of de Overeenkomst niet mogelijk is. 

2.2. Naast deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing: 

a. voor verhuur: de algemene voorwaarden verhuur van de Opdrachtnemer;  

b. voor binnenlands wegvervoer: de algemene vervoerscondities 1983 laatste versie. 

2.3. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de art. 2.2 onder a genoemde 

algemene voorwaarden verhuur van de Opdrachtnemer, dan prevaleren laatstgenoemde 

voorwaarden. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de in art. 2.2 

onder b genoemde algemene vervoerscondities 1983, dan prevaleren de Algemene 

Voorwaarden.  

2.4. Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en 

Opdrachtnemer en vormen een integraal onderdeel van de aanbieding dan wel de (toekomstige) 

Overeenkomst.  

2.5. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen en/of eigen voorwaarden kan slechts door 

Opdrachtnemer een beroep worden gedaan en gelden derhalve slechts indien en voor zover 

deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard, dan wel tussen partijen 

uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. 

2.6. Gedurende de looptijd van een Overeenkomst kan de inhoud van de Overeenkomst niet 

gewijzigd worden, behoudens wanneer deze wijziging door Opdrachtgever en Opdrachtnemer 

schriftelijk is overeengekomen. 

 

3. OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN 

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van de Opdrachtnemer in welke vorm dan ook gedaan zijn 

vrijblijvend en kunnen steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding 

bevatten. Opdrachten, (acceptaties van) aanbiedingen en orders door Opdrachtgever gelden als 

onherroepelijk en binden Opdrachtnemer niet, zolang deze niet zijn bevestigd conform het 

bepaalde in artikel 3.3. 



3.2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van Opdrachtnemer binden 

Opdrachtnemer niet, dan nadat en voor zover zij door Opdrachtnemer zijn aanvaard op de hierna 

voorgeschreven wijze. 

3.3. Elke door Opdrachtnemer aanvaarde opdracht, (acceptatie van) aanbiedingen en/of order van 

Opdrachtgever levert een afzonderlijke Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever 

op. Die Overeenkomst komt niet eerder tot stand dan op het moment dat de aanvaarding van 

deze opdracht, (acceptatie van) aanbiedingen en/of order uitdrukkelijk schriftelijk door 

Opdrachtnemer wordt bevestigd door ondertekening van een opdrachtbevestiging en uitsluitend 

conform deze bevestiging, dan wel op het moment dat Opdrachtnemer overeenkomstig de order 

of factuur aan de uitvoering daarvan is begonnen. Eerder gemaakte afwijkende afspraken die niet 

vermeld zijn in deze ondertekende schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer gelden niet, 

behoudens indien en voor zover Opdrachtnemer na deze bevestiging uitdrukkelijk schriftelijk met 

die afspraken heeft ingestemd. 

3.4. Indien Opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn 

bezwaren schriftelijk heeft kenbaar gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de inhoud van 

de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. 

3.5. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer kan 

Opdrachtgever haar rechten en verplichtingen uit enige Overeenkomst niet aan derden 

overdragen. 

3.6. Indien de Overeenkomst met twee of meer Opdrachtgevers wordt aangegaan zijn zij hoofdelijk 

aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst, tenzij 

schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

3.7. Behoudens voor zover anders overeengekomen is de Opdrachtnemer gerechtigd om de 

Overeenkomst naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al 

dan niet in gedeelten. 

3.8. Opdrachtnemer houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om alle rechten uit de Overeenkomst aan 

derden over te dragen. 

3.9. Indien en zolang Opdrachtgever haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, dan wel niet tijdig 

en/of niet behoorlijk is nagekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde 

van deze Overeenkomst op te schorten. 

 

4. BETALING 

4.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn alle prijzen exclusief BTW, kosten van 

vervoer, administratie, verpakking, verzekering, installatie en heffingen die van overheidswege 

dan wel op grond van internationale regelgeving worden opgelegd en nog zullen worden 

opgelegd, waaronder ook uitdrukkelijk begrepen boetes en dwangsommen die worden opgelegd 

in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders 

overeengekomen zullen alle voormelde kosten volledig en onmiddellijk worden doorberekend aan 

Opdrachtgever (indien van toepassing inclusief BTW). 

4.2. Tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen, moeten alle door de Opdrachtgever aan 

de Opdrachtnemer verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum, in contanten of 

door bijschrijving op de bank- of girorekening van de Opdrachtnemer, door de Opdrachtnemer 

zijn ontvangen.  

4.3. Bij gebreke van betaling is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de 

Opdrachtgever over het verschuldigde bedrag, vanaf de vervaldag, tevens een contractuele rente 

gelijk aan 5% boven het geldende promessedisconto van de Nederlandsche Bank verschuldigd. 

De Opdrachtgever is tevens aansprakelijk voor de buitengerechtelijke alsmede de gerechtelijke 

incassokosten van Opdrachtnemer, ten bedrage van minimaal 15% van hetgeen de 

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer is verschuldigd doch minimaal €113,44. 

4.4. Betalingen door de Opdrachtgever strekken eerst in mindering op de verschuldigde kosten en 

rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen, waarbij oudere 



vorderingen voor nieuwe vorderingen gaan, ongeacht andersluidende toerekening van de 

betaling door de Opdrachtgever bij (gedeeltelijke) betaling aan de Opdrachtnemer.  

4.5. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft de betaling te voldoen of anderszins toerekenbaar 

tekortschiet, dan behoudt de Opdrachtnemer zich het recht voor de Overeenkomst per direct te 

ontbinden en daarbij zaken die toebehoren aan de Opdrachtnemer maar die door de 

Opdrachtgever gehouden worden, onmiddellijk terug te nemen. 

4.6. Opdrachtgever zal zich nimmer mogen onttrekken aan enige betalingsverplichting ingevolge de 

Overeenkomst, noch door beroep op aftrek, verrekening, opschorting of compensatie noch op 

enige andere wijze. 

 

5. ADRESWIJZIGING 

5.1 Ingeval van wijziging van het adres en/of het telefoonnummer van de Opdrachtgever, dient de 

Opdrachtgever de Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. 

 

6. PRIJSWIJZIGING 

6.1. De prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs op het moment van bevestiging van de Overeenkomst 

door Opdrachtnemer. Indien, bijvoorbeeld door wisselkoersveranderingen, wijziging van 

voorschriften van de overheid of internationale regelingen, verhoging van grondstof- en/of 

materiaalprijzen of welke andere oorzaken dan ook, de kostprijs nadien verhoging ondergaat, is 

Opdrachtnemer gerechtigd ook de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen. 

Opdrachtnemer zal Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte 

brengen. Opdrachtgever is gehouden de aldus verhoogde prijs te voldoen. Indien de prijs binnen 

drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst met meer dan 10% wordt verhoogd, is 

Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst binnen 8 dagen na dato van de mededeling van de 

prijsverhoging schriftelijk te ontbinden tegen vergoeding van door Opdrachtnemer in verband met 

de Overeenkomst gemaakte kosten. Opdrachtnemer is niet gehouden de ten gevolge van deze 

ontbinding door Opdrachtgever geleden en/of nog te lijden schade te vergoeden. De 

Opdrachtnemer is steeds bevoegd om onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke 

prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft maar zal dit niet eerder dan 3 maanden na het 

sluiten van de Overeenkomst doen ingeval de Opdrachtgever een consument of een daarmee 

gelijk te stellen natuurlijk persoon is op grond van artt. 6:235, 6:236 en 6:237 BW. 

6.2. Prijzen van door de Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden zijn gebaseerd op een 

arbeidsurentarief. 

6.3. Indien de werkzaamheden van de Opdrachtnemer voor 07.30 uur en na 16.00 uur dan wel op 

zaterdagen en zondagen alsmede feestdagen verricht worden, dan worden de arbeidsuurtarieven 

verhoogd met een toeslag zoals aangegeven in de prijslijst van de Opdrachtnemer. 

6.4. Prijzen ter zake van de verhuur en/of ter beschikkingstelling van respectievelijk zaken en 

personeel worden berekend aan de hand van een uurtarief, waarbij de reistijd van zaken en 

personeel tussen de vestigingsplaats van de Opdrachtnemer en de plaats van werkzaamheden 

op basis van het uurtarief in rekening wordt gebracht. 

6.5. Ingeval de verhuur langer duurt dan één jaar, vindt jaarlijks een aanpassing plaats van de 

huurprijs op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de 

consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens (2000=100), gepubliceerd door het Centraal 

Bureau voor de Statistiek. De gewijzigde huurprijs wordt berekend volgens de volgende formule: 

‘de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de huurprijs op de ingangsdatum van de (eerste) 

huurperiode vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier 

kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het 

indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin 

de eerste huurperiode is ingegaan.’ 

 

  



7. AFLEVERING 

7.1 Het transport van de Goederen naar de door Opdrachtgever opgegeven standplaats wordt geacht 

te zijn geschied op het moment dat de Goederen op deze plaats zijn afgeleverd. 

7.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk een datum voor aflevering van de Goederen is 

overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd deze datum eenzijdig vast te stellen. Opgave van 

de datum en eventueel het tijdstip van plaatsing geschiedt steeds bij benadering. Indien niet 

(tevens) uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen een tijdstip voor aflevering is overeengekomen, is 

Opdrachtnemer gerechtigd de Goederen op de overeengekomen dag of periode voor aflevering 

tussen 07.30 en 16.00 uur af te (doen) leveren. 

7.3 De verplichting tot aflevering kan in ieder geval worden opgeschort, zolang Opdrachtgever nog 

aan enige verplichting jegens Opdrachtnemer (uit hoofde waarvan dan ook) moet voldoen. De 

afleveringstermijn wordt voorts verlengd met de tijd dat de uitvoering van de Overeenkomst door 

(een) niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen omstandigheid/heden wordt vertraagd. 

7.4 Extra kosten, welke mochten ontstaan als gevolg van het feit dat de plaats van bestemming c.q. 

de plaats waarop de Goederen worden opgehaald niet op of aan de openbare weg is gelegen of 

voor het te bezigen transportmiddel niet of onvoldoende bereikbaar is, komen volledig voor 

rekening van Opdrachtgever. 

7.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de 

aflevertermijn of enige andere termijn waarbinnen Opdrachtnemer uit de Overeenkomst 

voortvloeiende verplichting (redelijkerwijs) behoorde uit te voeren. Een zodanige overschrijding 

geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding der Overeenkomst, 

opschorting, verrekening of niet-nakoming van enige verplichting harerzijds. 

7.6 Door de Opdrachtnemer opgegeven en/of overeengekomen levertijden zijn nimmer fatale 

termijnen tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering, dient de 

Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met inachtneming van een redelijke 

termijn. 

 

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

8.1. De Opdrachtnemer behoudt de eigendom voor van alle door haar aan de Opdrachtgever 

geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken, zolang de Opdrachtgever: 

a. de tegenprestatie voor krachtens de Overeenkomst en/of op grond van meerwerk 

geleverde zaken; en/of 

b. de tegenprestatie voor ander krachtens de Overeenkomst en/of op grond van 

meerwerk door de Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden; en/of 

c. vorderingen (inclusief rente en kosten), wegens het tekortschieten in de nakoming 

van de verplichtingen op 

grond van de Overeenkomst en/of op grond van meerwerk, niet heeft voldaan. 

8.2. De Opdrachtnemer verliest niet de (voorbehouden) eigendom indien de door de Opdrachtgever 

ontvangen zaken worden verwerkt en/of bewerkt en/of gemonteerd. 

8.3. Verliest de Opdrachtnemer in weerwil van art. 8.2 toch de eigendom, dan zal de Opdrachtgever 

op eerste verzoek van de Opdrachtnemer alle vereiste medewerking verlenen die nodig is voor 

het vestigen van een bezitloos pandrecht op de betreffende zaken ten behoeve van de 

Opdrachtnemer. 

8.4. De Opdrachtgever is bevoegd zaken die hij van de Opdrachtnemer heeft ontvangen, te verkopen. 

Als voorwaarde geldt hierbij dat de Opdrachtgever diens kopende Opdrachtgever tijdig 

voorafgaand aan de koopovereenkomst schriftelijk in kennis heeft gesteld van de volledige inhoud 

van dit artikel. De Opdrachtgever mag pas, op verlangen van de Opdrachtnemer, verkopen en 

leveren, nadat door de Opdrachtgever ten behoeve van de Opdrachtnemer een bezitloos 

pandrecht op de desbetreffende zaken is gevestigd. Zodra de Opdrachtnemer dit verlangt en aan 

de Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt, vervalt automatisch de bevoegdheid genoemd in de 

eerste zin van dit artikel. 



8.5. De bevoegdheid in art. 8.4 komt automatisch te vervallen indien de Opdrachtgever niet aan de 

verplichtingen uit de Overeenkomst en/of het meerwerk voldoet. Voldoet de Opdrachtgever 

alsnog aan zijn verplichtingen, dan herleeft de bevoegdheid uit art. 8.4. 

 

9. VERKOOP GOEDEREN 

Met betrekking tot de verkoop van Goederen geldt, tenzij anders is overeengekomen, het 

volgende: 

9.1. De Goederen worden door de Opdrachtnemer verkocht in de toestand waarin deze zich bevinden 

bij aflevering en de Opdrachtnemer garandeert mitsdien niet dat deze zaken gereed zijn voor 

direct gebruik. 

9.2. De Opdrachtgever is verplicht merken, nummers en andere herkenningstekens van vorige 

eigenaren van de Goederen en dergelijke zaken te verwijderen. Indien deze tekens door de 

Opdrachtnemer verwijderd (moeten) worden, dan zijn de kosten daarvan voor rekening van de 

Opdrachtgever. 

9.3. Voor zover invoer- en/of andere rechten met betrekking tot de Goederen verschuldigd blijken te 

zijn, in en/of buiten Nederland, dan komen deze rechten voor rekening van de Opdrachtgever. 

Indien de Opdrachtnemer voor de betaling van die rechten wordt aangesproken, dan is de 

Opdrachtgever verplicht de Opdrachtnemer ter zake hiervan te vrijwaren. 

9.4. Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud in art. 8 gaat het risico van de Goederen op de 

Opdrachtgever over op het moment van aflevering. 

 

10. VERHUUR GOEDEREN 

Met betrekking tot de verhuur van Goederen geldt naast hetgeen is bepaald in de Overeenkomst, 

het navolgende: 

10.1. De gehuurde Goederen blijven te allen tijde eigendom van de Opdrachtnemer. Indien er een 

sticker, plaat of een andere indicatie op de Goederen is aangebracht waaruit blijkt dat de 

Goederen eigendom zijn van de Opdrachtnemer, is het de Opdrachtgever niet toegestaan dit te 

verwijderen. 

10.2. Wanneer de huurperiode langer is dan één maand wordt maandelijks gefactureerd. De 

maandelijkse huur dient steeds vóór de eerste van de maand te worden voldaan. 

10.3. Zowel bij in ontvangstname van het gehuurde door of namens de Opdrachtgever, als bij 

teruggave van het gehuurde 

aan de Opdrachtnemer, zal een conditierapport worden opgemaakt, welke door of namens de 

Opdrachtgever worden ondertekend, waarin de staat van het gehuurde is omschreven. Met 

ondertekening van het conditierapport erkent de Opdrachtgever de staat van de Goederen en 

staat de staat van de Goederen onomstotelijk vast. 

10.4. De Opdrachtgever draagt na in ontvangstname van de gehuurde Goederen het risico voor 

behoud van het gehuurde en is aansprakelijk voor alle schade die daaraan wordt toegebracht tot 

het moment van teruggave van de gehuurde Goederen aan de Opdrachtnemer, behoudens ‘fair 

wear and tear’. 

10.5. Indien de gehuurde Goederen in beschadigde toestand aan de Opdrachtnemer wordt 

teruggegeven, dan is de Opdrachtnemer gerechtigd een schadeloosstelling van de 

Opdrachtgever te vorderen, welke ten minste gelijk is aan de kosten van de reparatie 

vermeerderd met de gederfde huur over de periode noodzakelijk voor reparatie. 

10.6. De Opdrachtgever is niet bevoegd de Goederen te vervreemden, aan derden onder te verhuren 

of (mede) in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren, tenzij de Opdrachtnemer 

hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. De Opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat 

de Goederen vrij blijven van beslag of elk ander recht van derden of elke andere bezwaring door 

derden. 

10.7. De Opdrachtgever zal als een goed huurder voor de Goederen zorg dragen, deze doelmatig 

beveiligen en slechts gebruiken overeenkomstig de bestemming, één en ander met inachtneming 

van de bedienings- en behandelingsvoorschriften. 



 

11. OVERMACHT 

11.1. Indien Opdrachtnemer door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan 

voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. 

11.2. Indien de overmachtstoestand twee maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de 

Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

11.3. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke 

omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of 

gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen 

in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten 

tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Hieronder zullen onder andere zijn 

begrepen, stakingen, ziekte van het personeel, oproer, boycot, blokkade, sabotage, brand, 

blikseminslag, machine breuk, storing, stremming van vervoer en andere transportstoringen en 

intrekking van vergunningen, één en ander zowel indien deze voorkomen bij het bedrijf van 

Opdrachtnemer als bij betrokken derden of toeleveranciers. 

 

12. AANSPRAKELIJKHEID 

12.1. De Opdrachtnemer aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor eventuele door de Opdrachtgever 

geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn 

verplichtingen onder de Overeenkomst of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze 

aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering 

gedane uitkering. 

12.2. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat danwel de schade niet door de 

verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een tweevoud van het factuurbedrag 

met een maximum van €2.500. In geval van een duurovereenkomst wordt dit bedrag beperkt tot 

tweemaal de jaarprijs met een maximum van €2.500,00. 

12.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade, bedrijfsschade en gederfde winst, door 

welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te 

verzekeren; 

12.4. In ieder geval is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt 

door handelingen (of montage)werkzaamheden zoals verricht door Opdrachtgever of derden na 

levering, danwel het onjuiste gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid als gevolg 

daarvan voor het doel, waarvoor Opdrachtgever het heeft aangeschaft of in gebruik genomen. 

12.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht. 

12.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever 

na het ontstaan van de schade deze zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is, en in ieder 

geval binnen 8 dagen na het intreden van de schade, gedetailleerd schriftelijk bij aangetekend 

schrijven aan Opdrachtnemer meldt en dat Opdrachtgever datgene doet dat in redelijkheid van 

haar kan worden verlangd om haar schade te beperken. 

12.7. Onverminderd het voorgaande vervalt iedere vordering van Opdrachtgever jegens 

Opdrachtnemer gericht op schadevergoeding of anderszins in ieder geval door het verloop van 1 

jaar ná het ontstaan van de schade, danwel voordien indien Opdrachtgever Opdrachtnemer niet 

binnen deze termijn aansprakelijk heeft gesteld op de in het vorige lid bedoelde wijze. Voorts 

vervalt de vordering in ieder geval indien bedoelde aansprakelijkheidstelling in geval van 

betwisting door Opdrachtnemer niet binnen één jaar na datum van de verzending van de 

aansprakelijkheidsstelling is gevolgd door het instellen van een eis in rechte. 

12.8. Het bepaalde in de voorgaande leden doet niet af aan andere bepalingen uit deze Algemene 

Voorwaarden en/of wettelijke bepalingen op grond waarvan een of meer rechten van de 

Opdrachtgever reeds eerder zijn vervallen. 

 

  



13. VRIJWARING 

13.1. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer, voor zover de wet dit toelaat, ter zake van 

aansprakelijkheden jegens een of meer derden, welke zijn ontstaan uit en/of samenhangen met 

de uitvoering van de tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst 

behoudens voorzover deze schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming door 

Opdrachtnemer in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst of uit 

onrechtmatige daad. 

13.2. Indien de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die de Opdrachtgever kan worden 

toegerekend, dan is de Opdrachtgever steeds verplicht een evenredig deel van deze schade te 

vergoeden. 

13.3. Alle ondergeschikten en/of hulppersonen en/of vertegenwoordigers van de Opdrachtnemer 

kunnen zich tegenover de Opdrachtgever en zonodig de Opdrachtnemer tegenover derden op 

gelijke voet als de Opdrachtnemer op dit artikel beroepen. 

 

14. OPSCHORTING 

14.1. De Opdrachtnemer is gerechtigd om alvorens haar verplichtingen na te komen volledige betaling 

en/of afdoende zekerheid – onder meer door middel van een bankgarantie van een te goeder 

naam en faam bekend staande Nederlandse bank – van de Opdrachtgever te verlangen, indien 

aannemelijk is dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet juist en/of tijdig zal (kunnen) 

nakomen en/of indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt. 

14.2. Indien de Opdrachtgever in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van 

zijn verplichtingen, dan zijn de verplichtingen van de Opdrachtnemer tot de nakoming van haar 

eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk opgeschort, totdat de Opdrachtgever hetgeen hij 

opeisbaar is verschuldigd volledig heeft voldaan (met inbegrip van alle rente en kosten). 

 

15. ONTBINDING 

15.1. Overeenkomsten kunnen, ingeval het een huurovereenkomst betreft, door ieder der partijen, 

schriftelijk worden beëindigd met inachtneming van een opzeggingstermijn van 30 dagen voor het 

einde van de huurperiode, bij gebreke waarvan de huurovereenkomst stilzwijgend zal worden 

verlengd met een zelfde periode. 

15.2. De Opdrachtgever is verplicht de kosten (onder andere demontagekosten en transportkosten) 

aan de Opdrachtnemer te vergoeden, die zijn verbonden aan de beëindiging van de 

Overeenkomst. 

15.3. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van de Opdrachtgever die kan voortvloeien 

uit handelingen door of in opdracht van de Opdrachtnemer, die deze neemt ten gevolge van het 

tekortschieten van de Opdrachtgever. 

 

16. HET RECHT VAN RECLAME 

16.1. De Opdrachtnemer kan, indien de Opdrachtgever in gebreke is de koopprijs van een afgeleverde 

en eventueel gemonteerde zaak te betalen, ingeval van faillissement of surseance van betaling 

van de Opdrachtgever, de afgeleverde zaak binnen 6 weken nadat de koopprijs opeisbaar is 

geworden, dan wel binnen 60 dagen te rekenen vanaf de dag waarop de zaak onder de 

Opdrachtgever of onder iemand aan de zijde van de Opdrachtgever is opgeslagen, terugvorderen 

door een tot de Opdrachtgever gerichte schriftelijke verklaring. 

16.2. Door de verklaring genoemd in art. 16.1 wordt de (koop-) Overeenkomst ontbonden en eindigen 

alle rechten van de Opdrachtgever en/of diens rechtsopvolgers ter zake van de onderhavige 

zaken. 

 

  



17. GEBRUIK TERREINEN 

17.1. Ieder die zich op de terreinen van de Opdrachtnemer of op de plaats waar de werkzaamheden 

worden uitgevoerd ophoudt, bevindt zich daar met eventuele vervoermiddelen voor eigen risico 

en moet de door overheidsorganen en de door de Opdrachtnemer gegeven en te geven 

voorschriften en/of aanwijzingen strikt opvolgen. 

 

18. VERZEKERING 

18.1. Verzekeringen ten behoeve van de Opdrachtgever sluit de Opdrachtnemer voor rekening en 

risico van de Opdrachtgever af, nadat daartoe door de Opdrachtgever schriftelijk opdracht is 

gegeven, met nauwkeurige omschrijving van de te verzekeren risico’s. De Opdrachtnemer is 

steeds gerechtigd om het sluiten van een verzekering voor de Opdrachtgever te weigeren. 

 

19. VERREKENING 

19.1. De Opdrachtgever is nimmer bevoegd aan al dan niet opeisbare verplichtingen te verrekenen met 

een verplichting van de Opdrachtnemer. 

 

20. PARTIELE NIETIGHEID 

20.1. Indien één van de bedingen of een onderdeel daarvan uit deze Algemene Voorwaarden dan wel 

enig onderdeel van de Overeenkomst nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan 

laat dat voor het overige de inhoud van het beding, c.q. de bedingen van deze algemene 

bepalingen onverlet, c.q. blijft de onderliggende Overeenkomst in stand. 

20.2. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig is, treedt voor deze bepaling 

automatisch (van rechtswege) in de plaats een geldige bepaling, die zoveel mogelijk beantwoordt 

aan de strekking van de nietige bepaling. Partijen zijn gehouden over de tekst van deze nieuwe 

bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden. 

20.3. Ingeval van conversie blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden zoveel 

mogelijk van kracht. 

 

21. TOEPASSELIJK RECHT 

21.1. De rechtsverhouding tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt beheerst door 

Nederlands recht. 

 

22. GESCHILLEN 

22.1. Alle geschillen, kort gedingen daaronder te begrepen, samenhangende met en voortvloeiende uit 

deze Algemene Voorwaarden en/of overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van 

toepassing zijn, worden berecht door de ter zake bevoegde rechter te Amsterdam. 

22.2. De Opdrachtnemer blijft evenwel gerechtigd om een vordering aanhangig te maken bij de rechter 

die volgens de wettelijke regels bevoegd zou zijn. 

 

 

23 DERDENBEDING 

23.1 Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig ermee in te stemmen dat het 

eigendom van het huurobject bij een derde kan (komen te) berusten of dat het huurobject kan 

zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde 

van de Opdrachtnemer te vorderen heeft of mocht hebben uit hoofde van huur- en/of financiële 

leaseovereenkomsten of uit welke hoofde dan ook. 

23.2 Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst het huurobject op eerste 

verzoek aan derde afgeven, zonder dat Opdrachtgever zich daarbij op enig retentierecht kan 

beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het huurobject zal vorderen op grond van niet 

nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtnemer jegens de derde. Als gevolg van deze 

opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang 



ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door 

die derde aangewezen locatie. 

23.3 Indien de situatie van sub 1.2 zich voordoet en de derde het gebruik van het huurobject door 

Opdrachtgever zou willen continueren, is Opdrachtgever verplicht om op eerste verzoek van de 

derde een huurovereenkomst met hem te sluiten, voor de restant looptijd van de onderhavige 

overeenkomst onder gelijkluidende condities. 

23.4 Partijen sluiten de toepasselijkheid van artikel 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit. 

23.5 Het in dit artikel opgenomen derdenbeding kan noch door Opdrachtgever of Opdrachtnemer 

worden herroepen. 


