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Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van De Jong IJmuiden I B.V. 

 
 Gedeponeerd bij de kamer van koophandel en fabrieken voor Haarlem en omstreken te Haarlem onder nr.34051925 

 
 

Artikel I  Algemeen 
 

1. Wanneer deze algemene leveringsvoorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen tot - en overeenkomsten inzake het 
verrichten van leveringen en/of diensten door de opdrachtnemer - de Jong IJmuiden I B.V. - zijn alle bepalingen van 
de voorwaarden tussen partijen van kracht voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is 
afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever - koper - naar eigen inkoop - of andere voorwaarden, waarvan 
opdrachtgever zich bedient, verbinden opdrachtnemer niet, dan indien en voor zover deze door opdrachtnemer 
uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

2. In deze leveringsvoorwaarden wordt mede verstaan onder: product; zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, 
advies, reparatie en inspectie.  
In deze leveringsvoorwaarden wordt mede verstaan onder: 
de opdrachtnemer:, wij, ons, c.q. een ieder, die in zijn aanbieding naar deze leveringsvoorwaarden verwijst;  
de opdrachtgever:, degene, tot wie de voorgenoemde aanbieding is gericht; 
dienst:, de aanneming van werk. 
 
 

Artikel II   Aanbieding 
 

1. Elke van de opdrachtnemer uitgegane aanbieding is vrijblijvend.  
2. Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en 

gedurende normalen werkuren. 
3. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en  gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend, 

indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de 
opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging. 

4. De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, 
beschrijvingen e.d. blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. 

 De informatie die in een en ander ligt besloten c.q. ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden en 
producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook al zijn daarvoor kosten in rekening 
gebracht. 

5. De opdrachtgever staat er voor in, dat geen gegevens betreffende de door de opdrachtnemer gebezigde fabricage 
en/of constructiemethoden dan met diens uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond, 
bekend gemaakt of gebruikt. 

 
 
Artikel III  Overeenkomst 
 
1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het 

contract door de opdrachtnemer, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke 
opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer. 

 De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 
2. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met 

de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging 
uitdrukkelijk vastgestelde werkzaamheden wordt gepresteerd. 

3. Mondelinge toezeggingen door - en afspraken met ondergeschikten van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer 
niet dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd. 

 
Artikel IV  Prijs 
 
1. De door opdrachtnemer opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering 

vallende overheidslasten. 
2. Indien na datum van aanbieding een of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, waaronder met 

betrekking tot door opdrachtnemer in het buitenland bestelde materialen en onderdelen begrepen  een verandering in 
de waarde tegenover de euro van de betrokken valuta - ook al geschiedt dit ingevolge te voorziene omstandigheden - 
is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. 
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3. In de overeenkomst is de bevoegdheid van de opdrachtnemer begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk 
in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van dit 
meerwerk zijn de in lid 1 en 2 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing. 

 
 
Artikel V   Leveringsvoorwaarden en leveringstermijn 
 
1. Tenzij anders is overeengekomen reizen producten voor risico van de opdrachtgever. 

Indien de opdrachtgever geen tijdige instructies geeft omtrent de wijze van  verzending, is de opdrachtnemer vrij in 
de keuze van vervoer. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld indien, door welke oorzaak dan ook, het 
door hem gekozen vervoer uitvalt. 

2. Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot de aanschaffingsprijs of voortbrengingskosten van de producten. 
Wij zijn gerechtigd een assurantietoeslag in rekening te brengen. 

3. De leveringstermijn gaat in op het laatste der navolgende termijnen: 
a) de dag van totstandkoming van de overeenkomst; 
b) de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke 

bescheiden, gegevens, vergunningen, e.d.; 
c) de dag van de vervullingen van de voor het aanvangen der werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten; 
d) de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen der 

werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. 
4. De opgegeven leveringstermijn geldt steeds als bij benadering, doch de opdrachtnemer zal zich zoveel mogelijk 

beijveren deze in acht te nemen. 
5. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op 

tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde materialen. 
 Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat ten gevolge van bedoelde werkomstandigheden of 

doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd 
zonodig verlengd. 

6. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van de 
opdrachtnemer of derden is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending 
gereed is, een en ander nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. 

7. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde wordt de 
levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst 
voortvloeiende verplichting of  van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de 
overeenkomst. 

8. Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever 
geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Overschrijding van de levertijd - door welke 
oorzaak dan ook - geeft de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen 
verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst. 

 Evenmin is opdrachtnemer gehouden tot schadevergoeding van welke aard dan ook bij overschrijding van de 
leveringstermijn. 

9. Opdrachtnemer heeft het recht goederen, die gereed zijn voor aflevering en die door oorzaken onafhankelijk van zijn 
wil niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, dan wel goederen, die gereed zijn voor montage 
en/of opbouw daarvan en die door oorzaken onafhankelijk van zijn wil niet kunnen worden verwerkt, voor rekening 
en voor risico van de koper op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had de levering plaats 
gevonden. Hierbij blijven onverlet de door de opdrachtnemer op de opdrachtgever te verhalen kosten voor opslag op 
basis van de werkelijke declaraties. 

10. Lid 1, 2e alinea van artikel V is niet van toepassing, indien overeenkomstig artikel VII, lid 1, 2e alinea wordt 
gehandeld. In dat geval wordt de opdrachtgever geacht het verdere transport na gereedkomen en montage te 
verzorgen. 

11. Ten aanzien van buiten Nederland vervaardigde goederen behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor de inklaring 
te bewerkstelligen met uitsluiting van de opdrachtgever. Tenzij de opdrachtgever de opdrachtnemer hiertoe tijdig 
verzoekt de goederen tijdens het transport voor rekening van de opdrachtgever te doen verzekeren, reizen de 
goederen onverzekerd. 

 
 
Artikel VI  Aanvaarding, keuring en reclames 
 
1. Indien de wederpartij niet binnen 7 dagen na levering c.q. oplevering van goederen schriftelijk bij ons heeft 

gereclameerd wordt hij geacht de goederen te hebben geaccepteerd. Indien de wederpartij reclameert moet hij de 
goederen in onveranderde staat laten totdat wij de klacht hebben kunnen onderzoeken. 
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Reclames ten aanzien van facturen kunnen slechts schriftelijk geschieden binnen acht dagen na ontvangst van de 
facturen, waarbij de datum van ontvangst bepaald wordt op een dag na de datum van dagtekening van de betreffende 
factuur. 
Indien reclamering niet plaats vindt binnen de in dit artikel gestelde termijnen, verliest opdrachtgever alle aanspraak 
terzake van die gebreken. 

2. De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 7 dagen na de levering als bedoeld in artikel V lid 6. Indien 
deze termijn zonder schriftelijk en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het product 
geacht te zijn geaccepteerd. 

3. Indien een overnamebeproeving is overeengekomen, zal de opdrachtgever na de ontvangst, de opdrachtnemer in de 
gelegenheid stellen de nodige beproevingen uit te voeren, alsmede die verbeteringen en veranderingen aan te brengen 
die de opdrachtnemer noodzakelijk acht. 

 Deze overnamebeproeving zal onverwijld na het verzoek van de opdrachtnemer daartoe in tegenwoordigheid van de 
opdrachtnemer daartoe in tegenwoordigheid van de opdrachtgever worden gehouden. 

 Indien de overnamebeproeving zonder gespecificeerde - en gegronde klachten is uitgevoerd, alsmede indien de 
opdrachtgever niet aan zijn voornoemde verplichtingen voldoet, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.  

4. De kosten, verbonden aan het keuren van goederen, komen te laste van de opdrachtgever. 
5. De opdrachtgever stelt voor de overnamebeproeving en voor de eventuele tests de benodigde faciliteiten tijdig en 

kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer, opdat de door partijen voorziene 
gebruiksomstandigheden voor het product zo veel mogelijk kunnen worden nagebootst. 

 Indien de opdrachtgever hier niet aan voldoet, is lid 3 laatste zin van toepassing. 
6. In geval van onbetekenende tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van het product niet of 

nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd. De 
opdrachtnemer zal zulke tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd. De opdrachtnemer zal zulke 
tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen. 

7. Onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtnemer tot nakoming van zijn garantieverplichtingen, zal de 
acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van de opdrachtgever inzake van een tekortkoming in 
prestatie van de opdrachtnemer uitsluiten. 

 
Artikel VII   Montage 
 
1. In de door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn de kosten van montage niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk 

schriftelijk bepaald.  
 Montage van goederen geschiedt op door opdrachtgever bij eerste verzoek aan te leveren bedrijfsauto chassis door of  

vanwege een door de opdrachtnemer aan te wijzen bedrijf, tegen een in de overeenkomst vermeld bedrag. 
2. Indien de opdrachtgever, in tegenstelling tot het in lid 1, 2e alinea van dit artikel bepaalde, zelf voor de opbouw van 

de goederen wenst zorg te dragen, vervalt de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer dienaangaande, met 
uitzondering van het op de levering van de goederen van toepassing  zijnde garantiebepalingen. 

 
Artikel VIII  Risico en eigendomsovergang 
 
1. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van artikel V, lid 6, draagt de koper het risico voor alle directe 

en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voor zover aan grove schuld van de 
opdrachtnemer te wijten. Indien de opdrachtgever na in gebrekenstelling in verzuim blijft met afname van het 
product, zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn de kosten van opslag van het product aan de opdrachtgever in rekening 
te brengen. 

2. Onverminderd het in het vorige lid en het in artikel V lid 6 gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op de 
opdrachtgever over, wanneer al het door opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit hoofde van levering of 
werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan opdrachtnemer is voldaan. 

3. De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De 
opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de opdrachtnemer in de gelegenheid te 
stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip 
van de daartoe eventueel benodigde demontage. 

 
Artikel IX   Garantie 
 
1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in voor de deugdelijkheid van het door hem 

geleverde product zowel als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het 
betreft bij keuring respectievelijk overnamebeproeving niet waarneembare gebreken aan het geleverde product 
waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen de daartoe in het voor het betreffende product gestelde 
garantietermijn na de levering volgens artikel V, lid 6 zijn opgetreden, uitsluitend of overwegend als gevolg  van een 
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onjuistheid in de door de opdrachtnemer toegepaste constructie, dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of 
gebruik van slecht materiaal. 

2. De onder lid 1 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door de opdrachtnemer worden weggenomen door 
reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van de opdrachtnemer, of door 
toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van de opdrachtnemer.  

 Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als inde vorige zin omschreven, zoals, maar niet beperkt tot, 
transportkosten, reis- en verblijfkosten, alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de 
opdrachtgever. 

3. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:  
a) de niet-inachtneming van gebruiksvoorschriften dan wel anders dan het voorziene normale gebruik; 
b) normale slijtage; 
c) reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever; 
d) de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen; 
e) in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken; 
f) materialen of zaken, die door opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt; 
g) materialen, zaken werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever 
 toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken; 
h) door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voorzover de derde geen garantie aan de 
 opdrachtnemer heeft verstrekt. 

4. Indien de opdrachtnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de 
opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de 
opdrachtnemer met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie - hoe dan ook - gehouden. Indien de 
opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot reparatie of andere 
werkzaamheden ter zake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie. 

5. Reclamering ter zake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen 14 
dagen na het verstrijken van het garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding van welke 
termijnen elke aanspraak tegen de opdrachtnemer ter zake van die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen ter zaken 
dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt. 

6. Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de 
vervangen onderdelen/producten eigendom van de opdrachtgever. 

7. Terzake van de door de opdrachtnemer uitgevoerde reparatie of revisiewerkzaamheden of andere diensten, wordt, 
tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen 
werkzaamheden, zulks voor een periode van 10 dagen. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de 
opdrachtnemer om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw 
te verrichten. De tweede volzin van lid 2 is in dat geval van overeenkomstige toepassing. 

8. Ter zake van door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen 
garantie gegeven. 

9. Het beweerdelijk niet nakomen door de opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet 
van de verplichtingen, dien voor hem voortvloeien uit enige met de opdrachtgever gesloten overeenkomst.  

10. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald, bedraagt de garantietermijn 6 maanden. 
 
 

Artikel X  Betaling 
 
1. Betaling van de koopprijs dient - zulks ter keuze van de wederpartij - ofwel netto contant bij aflevering ofwel zonder 

enige korting of schuldvergelijking, middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank of 
girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. De op onze bank- of giroafschriften aangegeven 
valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. 

 In afwijking van het bovenstaande en indien nadrukkelijk schriftelijk bepaald, en wel: 
 ½ (de helft) bij totstandkoming van de overeenkomst, en ½ (de helft) bij aflevering. 
2. Bij nalatigheid in de betaling wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval worden alle 

rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval worden alle vorderingen van ons op opdrachtgever in zijn geheel en 
onmiddellijk opeisbaar, onverminderd de overige ons toekomende rechten. Wij zijn dan gerechtigd de wederpartij 
zonder enige in gebrekenstelling of rechterlijke tussenkomst, de wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 2% 
- telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat 
jaar verschuldigde rente-, alsmede de incassokosten berekend naar het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten 
in rekening te brengen. 

3. Indien en voor zover de wederpartij interest, door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten is 
verschuldigd, strekt iedere betaling van de wederpartij primair ter voldoening van deze kosten en wordt vervolgens 
de betaling in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering. 
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4. In gevallen dat de wederpartij: 
a) in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling 

indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd; 
b) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; 
c) enige uit kracht van wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt; 
d) nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; 
e) overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de 

inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de 
doelstelling van zijn bedrijf, hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van één der bovenvermelde omstandigheden 
het recht hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van 
door ons verricht werkzaamheden en/of leveringen, terstond zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling 
nodig is, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd de rechten op vergoeding van kosten, schade en interest. 

5. Wij zijn gerechtigd, indien op enig moment bij ons gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van 
opdrachtgevers, alvorens - verder - te presteren, te eisen dat gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de koopsom 
geschiedt of dat opdrachtgever deugdelijke zekerheid stelt, zoals door middel van een bankgarantie of een stille 
verpanding van door ons geleverde producten. In een dergelijk geval zijn wij eveneens gerechtigd om uitsluitend 
onder rembours te verzenden. 

 
 
Artikel XI  Aansprakelijkheid 
 
1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel IX van deze voorwaarden 

omschreven garantieverplichtingen 
2. Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle 

aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van 
aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. 

3. De opdrachtnemer is derhalve ook niet aansprakelijk voor:  
∗ schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de 

opdrachtgever verstrekte gegevens; 
∗ beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde 

grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken. 
4. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren, respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle 

aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in deze 
voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten. 
 
 

Artikel XII Overmacht 
 
1. Onder overmacht wordt in deze Verkoop- Leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer 

onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst te voorzien -, 
die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds 
begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, 
brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leverancier. 

 
 
Artikel XIII Opschorting en ontbinding 
 
1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is de opdrachtnemer 

gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden 
op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding 
gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht 
te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. 

2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te 
verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en 
gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid 
moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 1 is de koper gehouden om na betaling van het 
krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de 
opdrachtnemer bevoegd is deze zaken te doen opslaan, dan wel voor diens rekening  te verkopen. 

3. De opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen. 
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Artikel XIV  Geschillen 
 
 Tenzij een geschil tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoort, en onverminderd de mogelijkheid tot het vragen 

van een voorlopige voorziening in kort geding aan de President van de bevoegde Arrondissementsrechtbank, zullen 
alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een aanbieding, overeenkomst of nadere overeenkomsten welke een 
voortvloeisel zijn van zodanige overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden 
voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer. 

 
 
Artikel XV Toepasselijk recht 
 

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het 
Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa. 
 
Voor akkoord, namens De Jong IJmuiden I B.V., 
 
 
 
 
M.H.M. de Jong                                                                                                                              


