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I. Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere door 
ons gedane aanbieding tot en overeenkomsten terzake van 
het verrichten van leveringen en/of diensten op projectbasis, 
inclusief het ter beschikking stellen van de daarbij behorende 
systeem- en gebruikerssoftware en documentatie. 

1.2 Aanvullende dan wel van deze voorwaarden afwijkende 
bedingen zijn uitsluitend van kracht, indien deze uitdrukkelijk 
en schriftelijk tussen ons en de wederpartij zijn 
overeengekomen. 

II. Begripsomschrijvingen 

2.1 In deze algemene voorwaarden betekent: 

2.1.1 “algemene voorwaarden” of “AV”: deze algemene 
voorwaarden; 

2.1.2 “wij” of “ons”: Robert Bosch B.V. te Hoevelaken; 

2.1.3 “wederpartij”: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie wij een 
aanbieding hebben gedaan, dan wel met wie wij een 
overeenkomst hebben aangegaan; 
gezamenlijk genoemd: partijen. 

III. Aanbiedingen/Overeenkomst 

3.1 Elke door ons gedane aanbieding is geheel vrijblijvend en te 
allen tijde herroepbaar. Het in de voorgaande zin bepaalde 
blijft van kracht ook al is daarin een aanvaardingstermijn 
uitgedrukt. 

3.2 Aanvaarding van een aanbieding geschiedt uitsluitend 
schriftelijk. 

3.3 Een overeenkomst komt tot stand bij ontvangst door ons van 
de schriftelijke opdracht of opdrachtbevestiging. In geval de 
opdracht afwijkt van de aanbieding wordt deze geacht een 
nieuw voorstel van de wederpartij tot een aanbieding te zijn, 
dat door ons kan worden aanvaard of afgewezen. 

3.4 Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel 
vervallen schriftelijke aanbiedingen indien deze niet binnen 30 
dagen schriftelijk zijn aanvaard, behoudens schriftelijke 
verlenging van deze termijn door ons dan wel in de aanbieding 
een langere termijn is uitgedrukt. 

3.5 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met onze 
medewerkers zijn voor ons slechts bindend, indien en voor 
zover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. 

3.6 In geval zonder voorafgaande aanbieding door de wederpartij 
opdrachten worden verstrekt, op welke wijze dan ook, zal een 
overeenkomst eerst tot stand komen, indien wij die opdracht 
schriftelijk hebben bevestigd. Bij onmiddellijke uitvoering van 
een dergelijke opdracht geldt de factuur als 
opdrachtbevestiging. De overeenkomst wordt alsdan tussen 
ons en de wederpartij geacht te zijn tot stand gekomen op het 
moment, dat wij met de uitvoering zijn begonnen. 

IV. Prestatie 

4.1 De door ons te leveren prestatie is vastgelegd in een 
Programma van Eisen (PvE), staat gedetailleerd 
beschreven in een bestek of wordt gedetailleerd 
beschreven in onze aanbieding. 

4.2 De wederpartij zorgt ervoor, dat wij tijdig kunnen 
beschikken over een PvE of bestek, dan wel alle voor het 
vervaardigen van een PvE of bestek, zomede voor de 
uitvoering van overeenkomst, benodigde bescheiden. 

4.3 Een PvE of bestek behoeft de schriftelijke goedkeuring van 
ons en de wederpartij, waarmede het PvE of bestek tussen 
partijen rechtens bindend wordt. 

4.4 Wijzigingen in het PvE of bestek zijn alleen geldig voor 
zover deze schriftelijk tussen ons en de wederpartij zijn 
overeengekomen. 

4.5 Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door ons 
boven de in het PvE of bestek cq. overeenkomst of 
opdrachtbevestiging vastgelegde hoeveelheden wordt 
geleverd of aangebracht dan wel gepresteerd. Meerwerk 
en/ of meerlevering, welke tijdens de realisatiefase 
aantoonbaar noodzakelijk is dan wel door de wederpartij 
wordt verlangd dient schriftelijk te worden 
overeengekomen. Meerwerk en/ of meerlevering  wordt 
aanvullend in rekening gebracht. 

 
4.6 De door ons te leveren systemen worden niet redundant 

uitgevoerd, tenzij zulks uitdrukkelijk in een PVE of bestek 
als eis is opgenomen, dan wel anders als zodanig 
overeengekomen.   

V. Prijs 

5.1 De door ons opgegeven prijzen luiden exclusief 
omzetbelasting en overige op de verkoop en levering 
vallende overheidslasten, tenzij anders vermeld. De 
omzetbelasting en voornoemde overige lasten worden 
naar op het tijdstip van facturering geldende percentage en 
bedragen in rekening gebracht. 

5.2 De prijzen zijn gebaseerd op de datum van aanbieding 
bekende kostprijsbepalende factoren en gelden voor 
levering franco aflever- of installatieadres in Nederland. 
Mogelijke kosten van hijs- en klimmateriaal, hoogwerkers, 
montage, installatie, inbedrijfstelling, overnamebeproeving 
en certificering, alsmede kosten van inspectiebureaus en 
certificatie-instituten zijn niet in de prijs begrepen, tenzij in 
de aanbieding uitdrukkelijk vermeld. 

5.3 Wij behouden ons het recht voor, indien na totstandkoming 
van de overeenkomst een of meer van de 
kostprijsbepalende factoren, zoals van grondstoffenprijzen, 
lonen, vervoerskosten en koerswijzigingen van de Euro ten 
opzichte van andere valuta, een verhoging ondergaan, de 
prijzen aan te passen. De bevoegdheid tot prijsaanpassing 
als in dit lid bedoeld, kan door ons niet worden uitgeoefend 
binnen drie maanden na het tijdstip van het aangaan van 
de overeenkomst. 

5.4 Wij zijn te allen tijde gerechtigd tot onverwijlde 
prijsaanpassing in geval een  wettelijke kostprijsbepalende 
factor wordt verhoogd. 

VI. Levertijd/Levering 

6.1 De levertijd gaat in op het laatste van de onderstaande 
tijdstippen: 
a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst; 
b. de dag waarop alle ter uitvoering van de overeenkomst 



 

noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d. in ons 
bezit en/of formaliteiten vervuld zijn; 
c. indien en voorzoveel volgens de overeenkomst een bedrag 
bij vooruitbetaling dient te worden voldaan de dag van 
ontvangst van de betaling onzerzijds. 

6.2 De door ons opgegeven en/of overeengekomen levertijden 
worden nimmer geacht een fatale termijn te zijn, tenzij 
uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Bij 
excessieve overschrijding van de levertijd treden wij in overleg 
met de wederpartij. 

6.3 Overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij niet het 
recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, 
tenzij wij bij schriftelijke aanmaning in gebreke zijn gesteld en 
wij binnen de daarin gestelde redelijke termijn onze 
verplichtingen niet nagekomen zijn. 

6.4 Behoudens grove schuld aan onze zijde geeft overschrijding 
van een opgegeven levertijd de wederpartij geen recht op 
vergoeding van directe of indirecte, door hem of door derden 
geleden schade, opschorting en / of (gedeeltelijke) ontbinding 
van de overeenkomst. Overschrijding van de levertijd, door 
welke oorzaak dan ook, geeft de wederpartij geen recht tot het 
zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten 
van werkzaamheden voor rekening en risico van ons ter 
uitvoering van de overeenkomst. 

6.5 Indien de wederpartij de te leveren zaken niet op het tijdstip 
waarop deze aan hem moeten worden afgeleverd afneemt, 
dan wel op het moment waarop deze volgens de 
overeenkomst en deze algemene voorwaarden niet ter 
beschikking kunnen worden gesteld, behouden wij ons het 
recht voor betaling van de overeengekomen op dat tijdstip te 
leveren zaken te vorderen, zomede de daaruit voortvloeiende 
kosten  van opslag van die goederen. Het bepaalde in dit lid 
vindt eerst toepassing, indien na schriftelijke mededeling 
onzerzijds, waarin een redelijke termijn is gegund, de 
wederpartij zijn afname verplichting niet alsnog binnen deze 
termijn is nagekomen. 
Voormelde vorderingen zijn alsdan terstond opeisbaar. 

VII. Overnamebeproeving 

7.1 Indien een overnamebeproeving is overeengekomen zal de 
wederpartij na ontvangst van het bericht dat beproeving zal 
plaatsvinden of indien tevens montage en/ of installatie en/ of 
in bedrijfstelling is overeengekomen, na uitvoering van de 
montage of installatie of inbedrijfstelling, ons in de gelegenheid 
stellen en waar nodig tijdig en op de juiste plaats faciliteiten 
kosteloos ter beschikking stellen om de nodige tests uit te 
voeren, een en ander, gelet op de aard der zaken, volgens de 
gebruikelijke standaardprocedures. De overnamebeproeving 
zal onverwijld na ons verzoek daartoe in tegenwoordigheid van 
de wederpartij worden gehouden. Indien de uitkomsten van de 
beproeving leiden tot afkeuring dienen wij in de gelegenheid te 
worden gesteld de zaken of werkzaamheden binnen een 
redelijke termijn opnieuw ter beproeving aan te bieden. 

7.2 Indien de overnamebeproeving zonder gespecificeerde en 
gegronde klacht is uitgevoerd, alsmede indien de wederpartij 
niet aan zijn voornoemde verplichtingen voldoet, worden de 
zaken of de verrichte werkzaamheden geacht te zijn 
geaccepteerd. 

7.3 Extra kosten tengevolge van bijzondere beproevingen of niet 
aan ons toe te rekenen vertragingen bij de beproevingen zijn 
zonder uitzondering voor rekening van de wederpartij. 

7.4 De zaken worden geacht te zijn goedgekeurd op het tijdstip 
dat beide partijen een overnameprotocol hebben ondertekend. 
 

7.5 In geval van tekortkomingen van geringe betekenis, met name 
die welke het voorziene gebruik niet of nauwelijks beïnvloeden, 

zullen de producten ongeacht deze tekortkomingen  
worden geacht te zijn geaccepteerd en zijn geen 
omstandigheden die de ondertekening van het 
overnameprotocol verhinderen. De tekortkomingen worden 
door ons op kortst mogelijke termijn verholpen. 

 
7.6 In geval de wederpartij niet aansluitend aan een 

overnamebeproeving meewerkt aan de ondertekening van 
het overnameprotocol en vervolgens niet binnen 2 
werkdagen na beëindiging van de overnamebeproeving 
schriftelijk onder opgave van redenen aan ons heeft 
medegedeeld de zaken niet te accepteren worden de 
zaken geacht te zijn geaccepteerd. 

VIII. Garantie 

8.1 Wij staan ervoor in, dat alle door ons geleverde zaken, 
gelet op de aard van die zaken, voldoen aan de 
gebruikelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaar zijn 
overeenkomstig de vermelde eigenschappen. Voor 
garantie komen in aanmerking gebreken in de door ons 
geleverde zaken, welke gedurende de garantieperiode 
optreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van 
ondeugdelijke constructie, ondeugdelijk materiaal of  
ondeugdelijke programmatuur indien die programmatuur 
deel uitmaakt van de door ons geleverde producten, 
zomede ondeugdelijke montage, installatie of 
inbedrijfstelling, welke uitsluitend of overwegend het 
directe gevolg is van gebreken in vakmanschap van onze 
medewerkers. 

8.2 Voor de onder lid 1 van dit artikel bedoelde garantie 
vallende gebreken zijn wij gehouden tot kosteloos herstel 
dan wel vervanging van het gebrekkige onderdeel, één en 
ander te onzer keuze. 
Bij ondeugdelijke montage of installatie zijn wij gehouden 
de gebreken, voor zover ondeugdelijk, weg te nemen. Bij 
het ontbreken van eigenschappen als in lid 1 bedoeld, zijn 
wij gehouden de betreffende zaken zodanig aan te passen 
dat deze eigenschappen alsnog aanwezig zijn. De hier 
bedoelde gebreken dienen zo spoedig mogelijk na 
ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen de 
garantietermijn, aan ons schriftelijk te worden gemeld, bij 
overschrijding van welke termijn iedere aanspraak op 
garantie terzake van die gebreken vervalt. 

8.3 Indien wij ter voldoening  aan onze garantieverplichtingen 
zaken of onderdelen daarvan vervangen, worden de 
vervangen zaken of onderdelen ons eigendom. 

8.4 Iedere garantieverplichting vervalt, indien: 
- de zaken niet in overeenstemming met hun bestemming 
of onoordeelkundig zijn of worden gebruikt; 
- de bedieningsvoorschriften zomede indien van 
toepassing inbouw- of montagevoorschriften niet in acht 
zijn genomen; 
- het noodzakelijke onderhoud niet is uitgevoerd; 
- onvakkundige reparaties zijn verricht of niet-originele 
delen in de zaken zijn gemonteerd; 
- wijzigingen in de zaken zijn aangebracht en/of apparatuur 
aan de zaken is toegevoegd zonder onze schriftelijke 
toestemming; 
- de wederpartij of derden reparaties aan de zaken hebben 
verricht; 
- zaken-eigen nummers of kenmerken onherkenbaar zijn 
gemaakt of verwijderd. 

8.5 Buiten de garantie vallen gebreken die optreden in door 
ons van derden betrokken onderdelen voor zover de derde 
geen garantie aan ons heeft verstrekt, dan wel geheel of 
gedeeltelijk het gevolg zijn van normale slijtage of 
gebreken waarvoor de wederpartij aansprakelijk is, zoals, 
doch hiertoe niet beperkt, storingen in elektrische 
installaties, stroomverzorging en 
airconditioningapparatuur.  



 

8.6 Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt of overeengekomen bedraagt 
de garantietermijn 12 maanden na ingebruikneming, dan wel 
indien montage, installatie of inbedrijfstelling door ons is 
uitgevoerd op de dag dat deze werkzaamheden zijn voltooid 
door middel van ondertekening van het overnameprotocol. Het 
verstrijken van de garantietermijn doet elke verplichting en 
aansprakelijkheid onzerzijds eindigen. Rechtsvorderingen 
terzake dienen binnen 12 maanden na de tijdige reclame op 
straffe van verval aanhangig te worden gemaakt. 

8.7 Het beweerdelijk niet-nakomen van onze 
garantieverplichtingen ontslaat de wederpartij niet van de 
verplichtingen voor hem voortvloeiende uit enige met ons 
aangegane overeenkomst. 

8.8 Onze verplichtingen en aansprakelijkheid uit hoofde van 
garantie beperken zich tot zaken zich bevindende binnen 
Nederland. 

IX.  Facturering/Betaling/Rentevergoeding/Kosten  

 
9.1  Facturering vindt plaats in twee termijnen: 
 - 50% van de hoofdsom bij ontvangst van de opdracht 
 - 50% van de hoofdsom bij (op)levering, 
 tenzij schriftelijk anders overeengekomen.   

9.2  Betaling dient uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te hebben 
plaatsgevonden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen 
Betaling dient zonder korting, aftrek van kosten of compensatie 
te geschieden aan ons kantooradres of op een door ons 
aangewezen bank- of girorekening. 

9.3 Als tijdstip van betaling geldt het moment waarop wij het 
betaalde bedrag ter vrije beschikking hebben verkregen. 

9.4 Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft 
plaatsgevonden, is de wederpartij door het enkel verstrijken 
van de betalingstermijn, aldus zonder dat enige 
ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Alsdan zijn wij 
gerechtigd vanaf de vervaldag een rentevergoeding in 
rekening te brengen naar een percentage van 4 procentpunten 
boven de geldende depositorente van de Europese Centrale 
Bank, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten 
vallende op de inning van onze vordering. Onverminderd onze 
bevoegdheid de werkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke 
kosten te vorderen van de wederpartij en op daartoe strekkend 
verzoek van de wederpartij voor wat betreft laatstgenoemde 
kosten onze gehoudenheid tot bewijs daartoe, wordt in alle 
gevallen voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag 
overeenkomende met 15% van de uitstaande vordering in 
rekening gebracht. 

9.5 Indien de wederpartij in enige betalingsverplichting jegens ons 
tekortschiet, behouden wij ons het recht voor de (verdere) 
uitvoering van de overeenkomst op te schorten, onverminderd 
onze rechten tot ontbinding van de overeenkomsten en op 
schadevergoeding. 

9.6 Wij zijn gerechtigd op geld waardeerbare vorderingen te 
verrekenen met door ons uit welke hoofde dan ook aan de 
wederpartij te verrichten betalingen. 

X. Eigendomsvoorbehoud 

10.1 Alle door ons aan de wederpartij geleverde en/of ter 
beschikking gestelde en/of nog te leveren zaken blijven ons 
eigendom zolang de wederpartij de tegenprestatie voor 
krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken  en/of 
krachtens zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de 
wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden en/of 
vorderingen met inbegrip van die terzake van 
rentevergoedingen, kosten en boeten  wegens tekortschieten 
in de nakoming van een overeenkomst, zijnerzijds niet volledig 
heeft voldaan. 

10.2 Wij zijn in voorkomend geval gerechtigd tot ongehinderde 
toegang tot de plaats waar de zaken zich bevinden en de 
wederpartij zal ons alle medewerking dienen te verlenen 
teneinde ons in staat te stellen het in het voorgaande lid 
vermelde eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door 
terugneming van de zaken. 

10.3 De wederpartij is in alle gevallen onbevoegd de onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op andere wijze in 
bezit van een derde te stellen en/of in bruik- of 
verbruikleen te geven en/of op welke wijze dan ook te 
bezwaren. 

XI. Overmacht 

11.1 Onder overmacht, als bedoeld in Art 6:75 BW,  wordt 
verstaan een tekortkoming, die nakoming van een 
verbintenis uit een overeenkomst tijdelijk of blijvend 
verhindert en die ons niet kan worden toegerekend, omdat 
deze niet te wijten is aan onze schuld, noch krachtens wet, 
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen 
voor onze rekening komt. Van een niet toerekenbare 
tekortkoming is in ieder geval sprake indien deze het 
gevolg is van iedere onafhankelijk van onze wil optredende 
omstandigheid ook al was deze ten tijde van het aangaan 
van de overeenkomst reeds te voorzien, zoals onder meer: 
oorlog en daarmede vergelijkbare situaties; oproer; 
overheidsmaatregelen; werkstakingen; 
werkliedenuitsluiting; brand en andere ernstige storingen in 
ons bedrijf; belemmeringen door derden; niet, niet-tijdige of 
niet behoorlijke nakoming van door onze toeleveranciers te 
verrichten prestaties. 

11.2 Voor de duur van de overmachtperiode worden al onze 
verplichtingen opgeschort, zonder dat wij gehouden zullen 
zijn tot schadevergoeding. 

XII. Aansprakelijkheid/Vrijwaring/WKA 

12.1 Onze aansprakelijkheid uit hoofde van alle 
overeenkomsten betreffende alle door ons geleverde 
zaken of uitgevoerde werkzaamheden is onder alle 
omstandigheden beperkt tot nakoming van de in artikel VIII 
van deze voorwaarden omschreven 
garantieverplichtingen. 

12.2 Behoudens opzet en/of grove schuld onzerzijds niet 
betreffende opzet en/of grove schuld van niet-
leidinggevende ondergeschikten en behoudens het 
bepaalde in lid 1 is iedere aansprakelijkheid onzerzijds, 
zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en 
schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden 
uitgesloten. 

12.3 Onze aansprakelijkheid voor schade van de wederpartij 
en/ of derden alsmede garantie is voorts uitgesloten 
indien: 
- een gebrek in de uitgevoerde werkzaamheden niet 
binnen een termijn van 8 dagen nadat het gebrek is 
ontdekt of had kunnen worden ontdekt niet schriftelijk te 
onzer kennis is gebracht; 
- de schade het gevolg is van onjuiste of onvolledige 
aanwijzingen, tekeningen, berekeningen of andere door de 
wederpartij aan ons verstrekte gegevens; 
- in de door ons verrichte werkzaamheden zonder onze 
voorafgaande toestemming wijzigingen zijn aangebracht. 

12.4 In geval wij assistentie verlenen bij montage, installatie of 
inbedrijfstellen van de door ons geleverde zaken, aldus 
zonder dat wij een of meer van deze werkzaamheden in 
opdracht hebben, geschiedt dit steeds voor risico van de 
wederpartij.  



 

12.5 Adviezen, van welke aard en in welke vorm dan ook, worden 
door ons naar beste kennis van zaken gegeven. Wij 
aanvaarden echter ter zake geen aansprakelijkheid. 

12.6 In alle gevallen van aansprakelijkheid onzerzijds geldt een 
algemeen maximum van € 2.000.000,-- per schadegeval of 
reeks van gebeurtenissen, tevens maximum per jaar. 

12.7 Indien en voor zover door de wet toegelaten is de wederpartij 
gehouden ons te vrijwaren ter zake van alle aanspraken van 
derden tot vergoeding van schade voortvloeiende uit en/of 
samenhangende met de uitvoering van de overeenkomst, 
waarvoor onze aansprakelijkheid in deze voorwaarden jegens 
de wederpartij is uitgesloten. 

12.8 Ten aanzien van de Wet Ketenaansprakelijkheid kunnen 
partijen overeenkomen dat te betalen bedragen voor 
uitgevoerde werkzaamheden op een G-rekening worden 
overgemaakt. 

XIII. Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, 
gereedschappen e.d. 
Programmatuur/licentie/ softwarelevering/ wijzigingen/ 
versiebeheer 

13.1 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 ondertekende overeenkomst of een door ons 
ondertekende opdrachtbevestiging. 

13.2 Indien het aanleveren van al dan niet digitale tekeningen deel 
uitmaakt van de aan ons verstrekte opdracht, dan worden 
deze vervaardigd op basis van door de wederpartij verstrekte 
tekening in bij overeenkomst nader te bepalen format. Het 
bepaalde in lid 4 van dit artikel is overeenkomstig van 
toepassing. 

13.3 De door ons uitgebrachte aanbieding, alsmede de door ons 
vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, 
programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen 
e.d. blijven ons (intellectuele en/ of industriële) eigendom, 
ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De 
informatie, die in een en ander ligt besloten blijft exclusief aan 
ons voorbehouden. 

13.4 Wij verlenen aan de wederpartij met betrekking tot door ons, 
ook voor de wederpartij specifiek, ontwikkelde programmatuur 
een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor 
uitsluitend gebruik van de programmatuur in samenhang met 
de geleverde zaken. 

13.5 Het is de wederpartij niet toegestaan programmatuur te 
decompileren, desassembleren, tot broncode te herleiden of te 
koppelen met andere apparatuur, zomede tekeningen te 
vermenigvuldigen, te bewerken of over te brengen. 
Wij zijn nimmer gehouden de broncode voor de 
programmatuur te verstrekken. 
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn wij niet verplicht 
om de wederpartij te voorzien van nieuwe/ gewijzigde versies 
van de programmatuur. 

13.6 Indien en voor zover wij programmatuur en/ of apparatuur van 
derden aan de wederpartij ter beschikking stellen, zullen voor 
wat betreft die programmatuur en/ of apparatuur de (licentie) 
voorwaarden van die derden van toepassing zijn. Indien en 
voorzover de in dit lid bedoelde voorwaarden in de verhouding 
tussen ons en de wederpartij om welke reden dan ook geacht 
worden geheel of gedeeltelijk niet van toepassing te zijn of 
geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden verklaard 
geldt het bepaalde in deze voorwaarden. 

13.7   Voor het correct functioneren van de door ons ter 
beschikking gestelde software is compatibele hardware, 
alsmede een overeenkomstig besturingssysteem vereist. 

In zover de software op reeds bestaande eigen hardware 
van de wederpartij dient te worden geïnstalleerd dient de 
wederpartij te waarborgen, dat de hardware en het bij de 
wederpartij geïnstalleerde besturingssysteem voldoet aan de 
eisen van de door ons ter beschikking gestelde software. Zo 
nodig dient de hardware en/of het besturingssysteem 
overeenkomstig te worden aangepast.  

Dergelijke aanpassingen zijn niet begrepen in de door ons te 
leveren prestaties en zijn de verantwoordelijkheid van de 
wederpartij. 

Het in de voorgaande zin bepaalde geldt eveneens voor 
daaruit voortvloeiende noodzakelijke Software Updates.    
 

13.8 In geval de wederpartij een netwerk of infrastructuur ter 
beschikking stelt dient de wederpartij ons tijdig alle 
(technische) gegevens met betrekking tot onder andere, 
maar niet hiertoe beperkt, beschikbaarheid, bandbreedte, 
quality of service te overleggen. 

 Indien op basis van de verstrekte gegevens dan wel een 
voorlopige beproeving een netwerkanalyse noodzakelijk is 
zal deze analyse in opdracht en voor rekening van de 
wederpartij worden uitgevoerd. 
 
Het bepaalde in de voorgaande zin is mede van toepassing 
op daaruit voortvloeiende noodzakelijke aanpassingen van 
het netwerk of infrastructuur met inbegrip van Software 
Updates. 

13.9  In geval van door de wederpartij door te voeren of 
doorgevoerde wijzigingen in de toegepaste netwerk- en/ of 
systeemsoftware van welke aard dan ook, dan wel 
configuratiewijzigingen en/ of wijziging van omstandigheden, 
welke wijzigingen direct dan wel indirect van invloed zijn op 
de door ons geleverde systemen en/ of daarvan afhankelijke 
systemen, dient de wederpartij ons tijdig van die wijzigingen 
in kennis te stellen teneinde ons in staat te stellen de door 
ons geleverde systemen en/ of daarvan afhankelijke 
systemen aan te passen. 

 De kosten voortvloeiende uit de in de voorgaande zin 
bedoelde aanpassingen zijn voor rekening van de 
wederpartij. 

XIV. Montage / installatie/ inbedrijfstelling 

14.1 Indien montage, installatie, inbedrijfstelling en/of certificering 
van de te leveren zaken deel uitmaakt van de opdracht dan 
wel een afzonderlijke opdracht daartoe aan ons is verstrekt 
gelden naast de in deze voorwaarden opgenomen 
voorwaarden nog de volgende voorwaarden. 
a. Bij opdracht of afzonderlijk door ons opgegeven termijnen 
voor montage, installatie of inbedrijfstelling zullen steeds 
aanvangen op het tijdstip dat het voorafgaande werk (uit te 
voeren door de wederpartij zelf of door derden) in een 
zodanig uitvoeringsstadium verkeert, dat wij met de 
uitvoering van de werkzaamheden kunnen aanvangen en 
deze ongehinderd kunnen voortzetten. 
b. De wederpartij is jegens ons alsmede de certificerende 
instantie verplicht om gedurende de normale kantoortijden 
de door ons en de certificerende instantie uit te voeren 
werkzaamheden mogelijk te maken, onder andere door 
toegang te verlenen tot de locatie waar de werkzaamheden 
plaatsvinden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders 
overeengekomen. 
c. De wederpartij draagt zorg voor het tijdig ter beschikking 
stellen van de voor de uitvoering van onze werkzaamheden 



 

benodigde gegevens. 
d. De wederpartij draagt het risico voor schade veroorzaakt door 
gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig 
zijn dan wel door hem voorgeschreven zijn of bij een 
voorgeschreven leverancier dienen te worden betrokken en voor 
niet of niet tijdige levering van de hier bedoelde zaken. 
e. De wederpartij draagt het risico voor fouten en/ of gebreken in 
de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, 
bestekken en uitvoeringsvoorschriften. 

14.2 Schade, met inbegrip van schade als gevolg van aan de 
wederpartij toerekenbare vertraging in de door ons uit te voeren 
werkzaamheden, welke ontstaat als gevolg van het niet voldoen 
door de wederpartij aan de in dit artikel gestelde voorwaarden is 
voor rekening van de wederpartij. 

XV. Opschorting/ ontbinding 

15.1 Indien de wederpartij in gebreke is in nakoming en/of tijdige 
nakoming van enige verplichting welke voor de wederpartij 
voortvloeit uit een met ons aangegane overeenkomst of iedere 
andere daarmede samenhangende overeenkomst, dan wel uit 
overeenkomsten die in de bestendige relatie tussen de 
wederpartij en ons worden aangegaan, zijn wij gerechtigd 
zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst 
tot onmiddellijke opschorting van onze verplichtingen tot het 
tijdstip waarop de wederpartij hetgeen hij opeisbaar 
verschuldigd is volledig heeft voldaan. 

15.2 In geval van opschorting krachtens lid 1 zijn wij gerechtigd van 
de wederpartij onmiddellijke betaling en/of een ons 
conveniërende zekerheidsstelling te verlangen. 

15.3 Indien te onzer kennis gekomen omstandigheden goede grond 
geven te vrezen, dat de wederpartij zijn verplichtingen niet 
en/of niet tijdig zal (kunnen) nakomen zijn wij gerechtigd 
alvorens tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan 
volledige betaling en/of zekerheidsstelling voor de nakoming 
door de wederpartij te verlangen. 

15.4 Onze bevoegdheid tot opschorting kunnen wij ook inroepen 
tegen de schuldeisers van de wederpartij. 

15.5 In aanvulling op het gestelde in de Wet is de ene partij 
gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder 
nadere ingebrekestelling te ontbinden, indien: 
- de andere partij in surseance verkeert of een daartoe 
strekkend verzoek is gedaan; 
- de andere partij failliet is verklaard of een daartoe strekkende 
verzoek is gedaan; of 
- derden onder de andere partij beslag hebben gelegd of 
daartoe verlof hebben gekregen. 

XVI. Conversie 

16.1 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit een 
overeenkomst nietig is of niet toepasbaar is treedt van 
rechtswege daarvoor in de plaats een geldige bepaling, die de 
strekking van de nietige bepaling zo veel mogelijk benadert. 

16.2 De in het voorgaande lid bedoelde omstandigheid heeft geen 
gevolg voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze 
algemene voorwaarden en/of overeenkomst. 

XVII. Geschillen 

17.1 Elk geschil voortvloeiende uit en/of samenhangende met deze 
algemene voorwaarden en/of overeenkomsten waarop de 
onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van 
toepassing zijn zal, behoudens hogere voorziening, bij 
uitsluiting van iedere andere rechter worden beslecht door de 
bevoegde rechter te Utrecht, onverminderd de mogelijkheid tot 

het verzoeken van een voorlopige voorziening in kort 
geding aan de Voorzieningenrechter. 

17.2 Het bepaalde in het voorgaande lid laat onverlet onze 
bevoegdheid een vordering onzerzijds aanhangig te 
maken bij de rechter die volgens de wettelijke bepalingen 
bevoegd zou zijn. 

XVIII. CO2 - emissie inventarisatie 

18.1 Op eerste verzoek van ons is de Wederpartij verplicht van 
zijn onderneming een scope 1 en scope 2 CO2 -emissie 
inventarisatie aan te leveren conform ISO 14064-1. In 
plaats van voornoemde inventarisatie is het de Wederpartij 
ook toegestaan een CO2 bewust Certificaat niveau 3 of 
hoger, overeenkomstig de CO2 Prestatieladder te 
overleggen. 

XIX. Asbest  

19.1     In geval asbest of hechtgebonden asbesthoudende 
materialen op de locatie waar wij onze werkzaamheden 
verrichten wordt geconstateerd, zijn wij gerechtigd met 
onmiddellijke ingang de verdere uitvoering van onze 
werkzaamheden te staken en op te schorten tot het 
moment waarop de asbest of de hechtgebonden 
asbesthoudende materialen volledig zijn verwijderd. 
Kosten verbonden aan de herstart van onze 
werkzaamheden komen voor rekening van de wederpartij.  

XX. Toepasselijk recht 
 

20.1 Iedere rechtsbetrekking tussen ons en de wederpartij 
wordt beheerst door het Nederlandse recht. 

 


