Algemene voorwaarden Van Nieukerken
Zoals gedeponeerd onder nummer 51743620 bij de Kamer van Koophandel
Artikel 1. Definities en algemeen
1. In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: ‘voorwaarden’, wordt verstaan onder:
‐
Van Nieukerken: de eenmanszaak Van Nieukerken, gevestigd te Oene.
‐
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van Nieukerken een overeenkomst heeft gesloten, dan wel aan wie Van
Nieukerken een offerte heeft uitgebracht.
‐
Partijen: Van Nieukerken en Opdrachtgever tezamen.
‐
Duurovereenkomst: De overeenkomst waarbij Van Nieukerken periodiek werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever
verricht.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst
waarbij deze afwijkingen zijn overeengekomen.
3. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, dan blijven de
overige bepalingen volledig van kracht. Partijen stellen in onderling overleg nieuwe bepalingen op, volgens doel en strekking van de
oorspronkelijke bepalingen.
4. In alle gevallen waarin Van Nieukerken dat nuttig of noodzakelijk acht, heeft zij het recht om bepaalde werkzaamheden te laten
verrichten door derden.
5. De voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van enige
overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
Artikel 2. Offerte en overeenkomst
1. Alle offertes van Van Nieukerken zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na offertedatum.
1. Van Nieukerken kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan of moet begrijpen dat de offertes,
dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Van Nieukerken de door Opdrachtgever voor akkoord ondertekende offerte,
retour heeft ontvangen.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Nieukerken niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
6. De overeenkomst wordt aangegaan voor het verrichten van een bepaalde dienst, welke Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
overeenkomen, of op grond van een Duurovereenkomst.
7. Alle overeengekomen uitvoeringstermijnen ten gunste van Opdrachtgever, zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
Artikel 3. Prijsverhogingen
1. Indien Van Nieukerken met Opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is Van Nieukerken niettemin gerechtigd, na schriftelijke
mededeling aan Opdrachtgever, tot verhoging van de prijs over te gaan, indien Van Nieukerken kan aantonen dat zich tussen het
moment van het sluiten van de overeenkomst en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van
grondstoffen, valuta, lonen of anderszins niet voorziene omstandigheden.
2. Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 4. Leveringen
1. Als plaats van levering geldt het adres dat Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst aan Van Nieukerken kenbaar heeft
gemaakt.
2. Van Nieukerken dient de verzending van de bestelling met de grootst mogelijke zorg uit te (laten) voeren.
3. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking
worden gesteld. Indien Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk
voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal in dat geval alle
aanvullende kosten verschuldigd zijn.
4. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van
Opdrachtgever worden gebracht.
5. Indien Van Nieukerken gegevens behoeft van Opdrachtgever, in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan
nadat Opdrachtgever deze gegevens aan Van Nieukerken ter beschikking heeft gesteld.
6. Van Nieukerken is gerechtigd zaken in gedeelten te leveren. Van Nieukerken is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te
factureren.
7. Van Nieukerken heeft het recht zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft een wijziging in de te
leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie, welke vereist is om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften
of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.
Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst bij diensten
1. Van Nieukerken zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Alle
overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Van Nieukerken zien op een inspanningsverplichting, tenzij en voor zover in de schriftelijke
overeenkomst Van Nieukerken uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd, het betreffende resultaat met voldoende bepaaldheid is
omschreven en Van Nieukerken een doorslaggevende invloed heeft op dit resultaat.
2. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Van Nieukerken Overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het
uitvoeren van de overeenkomst, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de door Van Nieukerken gewenste vorm en op de door Van Nieukerken gewenste wijze ter
beschikking te stellen.
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Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan van Nieukerken de uitvoering van de onderdelen
die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.
Indien door of namens Van Nieukerken werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever, of een door Opdrachtgever
aan te wijzen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door Van Nieukerken in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 6. Klachten
1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn
daarna, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde
overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels‐)verkeer
kunnen worden toegekend.
2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 60 na levering schriftelijk aan Van Nieukerken te worden gemeld. Niet
zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 60 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden
gemeld.
3. Klachten over de factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 30 dagen na factuurdatum bij Van Nieukerken gemeld te
worden.
4. Een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
5. Wenst Opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Van
Nieukerken op de wijze zoals door Van Nieukerken aangegeven.
6. Claims op garantie (als bedoeld in artikel 12 en 13) behoren binnen 3 weken na ontdekking te worden gemeld aan van Nieukerken.
Artikel 7. Overmacht
1. Indien Van Nieukerken zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van
externe oorzaken en omstandigheden, voorzien of niet voorzien, die redelijkerwijs niet aan Van Nieukerken kunnen worden
toegerekend, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Van Nieukerken alsnog in staat is deze op de
overeengekomen wijze na te komen.
2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,
alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Van Nieukerken geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
Van Nieukerken niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen, ziekte, overlijden van de persoon die de overeenkomst
uitvoert en/of arbeidsongeschiktheid in het bedrijf van Van Nieukerken of diens toeleveranciers daaronder begrepen.
3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien
deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder van de Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting
tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Indien Van Nieukerken bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts
gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren.
Artikel 8. Vergoeding en betaling
1. De vergoeding van Van Nieukerken wordt berekend op basis van tarieven per gewerkte tijdseenheid door Van Nieukerken,
vermeerderd met eventuele materiaalkosten, dan wel op grond van een vast tarief.
2. Van Nieukerken is gerechtigd Opdrachtgever te verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met de vergoeding die
Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden.
3. Betaling van de vergoeding dient uiterlijk 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden, door middel van overschrijving op de
bankrekening van Van Nieukerken.
4. Van Nieukerken is gerechtigd om deelfacturen te sturen.
5. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn heeft betaald, verkeert hij van rechtswege in verzuim zonder
dat daartoe verdere ingebrekestelling vereist is. Ingeval van verzuim van Opdrachtgever is Van Nieukerken bevoegd over het niet of
niet tijdig betaalde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, lopend vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele
voldoening.
6. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen jegens Van Nieukerken, komen alle redelijke
kosten ter verkrijging van voldoening, in en buiten rechte, voor rekening van Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten
minimaal 15% van het factuurbedrag bedragen met een minimum van € 50,–.
7. In afwijking van het vorige lid, is Van Nieukerken ten aanzien van Opdrachtgevers welke niet handelen in de uitoefening van een
beroep of bedrijf, gerechtigd de volgende buitenechtelijke incassokosten in rekening brengen wanneer er sprake is van het
tekortschieten in de nakoming van één of meerdere verplichtingen jegens Van Nieukerken:
15%
‐
Over de eerste € 2.500,‐‐
‐
Over de volgende € 2.500,‐‐
10%
‐
Over de volgende € 5.000,‐‐
5%
‐
Over de volgende € 190.000,‐‐
1%
‐
Over het meerdere
0,5%, met een maximum € 6775,‐‐
Van Nieukerken is gerechtigd een minimum van € 40, ‐‐ en een maximum van € 6775,‐‐ aan buitengerechtelijke incassokosten in
rekening te brengen.
8. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting en/of verrekening van zijn verplichtingen jegens Van Nieukerken.
9. Door Opdrachtgever betaalde bedragen strekken steeds ter voldoening van: in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en
in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan. Zelfs al geeft Opdrachtgever aan dat de voldoening betrekking
heeft op een latere factuur.
Artikel 9. Duurovereenkomst
1. Dit artikel is slechts van toepassing indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat er sprake is van een
duurovereenkomst.
8. Partijen sluiten de duurovereenkomst voor een looptijd van minimaal één jaar
9. Na afloop van de in het vorige lid genoemde termijn, eindigt de duurovereenkomst van rechtswege.
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10. Uiterlijk één maand voor de einddatum van de duurovereenkomst, treden partijen in overleg en dient er een besluit te worden
genomen betreffende de eventuele verlenging van de overeenkomst.
11. Betaling van de duurovereenkomst dient, in afwijking van artikel 8.3, jaarlijks plaats te vinden, bij wijze van voorschot en binnen 30
dagen na factuurdatum, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het afsluiten van de duurovereenkomst
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Van Nieukerken geleverde zaken blijven het eigendom van Van Nieukerken totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de
overeenkomst is nagekomen.
2. Door Van Nieukerken geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen nimmer als betaalmiddel
worden gebruikt.
3. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te
bezwaren.
4. De Opdrachtgever geeft reeds onvoorwaardelijk en onherroepelijk schriftelijk toestemming aan Van Nieukerken, dan wel aan een door
haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Van Nieukerken haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te
betreden waar de eigendommen van Van Nieukerken zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen
gelden, is Opdrachtgever verplicht Van Nieukerken zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan schriftelijk op de hoogte te
stellen.
6. De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,
ontploffings‐ en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
7. Als Van Nieukerken geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat het geleverde is vermengd, vervormd en/of
nagetrokken, is Opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaak aan Van Nieukerken te verpanden.
8. Onverminderd het wettelijk retentierecht is Van Nieukerken gerechtigd enig goed van Opdrachtgever, dat haar op enigerlei titel ter
beschikking is gesteld, onder zich te houden zulks tot de volledige voldoening van al hetgeen Van Nieukerken uit welke uit hoofde dan
ook, van Opdrachtgever heeft te vorderen, tenzij Opdrachtgever ter zake van die vordering genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het
recht van retentie heeft Van Nieukerken ook, in geval van Opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.
Artikel 11. Opschorting en ontbinding
1. Indien:
A. Opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot de overeenkomst;
B. Aannemelijk is dat Opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan een verplichting jegens Van Nieukerken zal (kunnen)
voldoen;
C. Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, onder curatele is gesteld, surseance van betaling heeft verkregen of de
wettelijke schuldsaneringsregeling op Opdrachtgever van toepassing is verklaard, of een verzoek daartoe aanhangig is;
heeft Van Nieukerken het recht om de nakoming uit hoofde van alle tussen Opdrachtgever en Van Nieukerken bestaande
overeenkomsten op te schorten, dan wel deze overeenkomsten zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
2. Opschorting en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
3. Voorts is Van Nieukerken bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn
dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
4. Alle eventuele verplichtingen van Opdrachtgever jegens Van Nieukerken worden na ontbinding of opschorting onmiddellijk opeisbaar.
5. Opschorting en / of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Tevens is Van
Nieukerken alsdan gerechtigd van Opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de
wanprestatie van Opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door Van Nieukerken gederfde
honorarium.
Artikel 12. Garantie op zaken
a.1. Door de garanties vermeld in dit artikel worden de wettelijke rechten (waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het Burgerlijk
Wetboek dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt) die een Opdrachtgever, die niet handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf, heeft, onverlet gelaten.
a.2. Onverminderd het bepaalde in lid 1, gelden voor leveranties van nieuwe zaken, onderdelen, materialen en accessoires daaronder
begrepen, geen andere garanties dan die welke door de fabrikant, importeur of (toe)leverancier van Van Nieukerken zijn verleend en
zoals vermeld in het eventueel door van Nieukerken geleverde garantiecertificaat dan wel de eventueel anderszins schriftelijk
verstrekte garantie.
a.3. De garantie beperkt zich tot gebreken in het geleverde die zijn veroorzaakt door een onjuiste verwerking, constructie of
fabricage van het geleverde, dan wel door het aanwenden van ondeugdelijke materialen, grond‐ en hulpstoffen door van Nieukerken.
a.4. Gebreken die:
A. Geheel dan wel gedeeltelijk het gevolg zijn van een door Opdrachtgever voorgeschreven wijze van verwerken, of van een door
Opdrachtgever voorgeschreven constructie of fabricage;
B. Zijn te kwalificeren als gebruikelijke afwijkingen;
C. Het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaak en / of enig handelen of nalaten van Opdrachtgever of een derde;
D. Het gevolg is van normale slijtage;
Vallen niet onder de garantie.
5. Op los geleverde, gebruikte onderdelen, wordt nimmer garantie verstrekt.
6. Van Nieukerken heeft het recht het gebrek in het geleverde naar haar keuze te herstellen door kosteloos herstel of volledige
vervanging van het geleverde. Van Nieukerken kan zijn garantieverplichting ook nakomen door het terugnemen van het geleverde en
restitutie van de prijs.

Artikel 13. Garantie op reparatie en onderhoud
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Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, garandeert Van Nieukerken de goede uitvoering van door hem of in zijn opdracht
door derden uitgevoerde reparaties voor Opdrachtgever en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie
maanden, te rekenen vanaf de dag dat de zaak weer ter beschikking van Opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het binnen een
redelijke termijn alsnog op juiste wijze uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde reparatie. Indien de alsnog door van
Nieukerken uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft Opdrachtgever recht op een redelijke
schadevergoeding.
Geen garantie wordt verstrekt op door Opdrachtgever opgedragen noodreparaties.

Artikel 14. Vervallen garantie
1. Iedere aanspraak op garantie vervalt, indien:
A. De Opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken van Nieukerken daarvan in kennis stelt;
B. Van Nieukerken niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken (alsnog) te verhelpen;
C. Derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Nieukerken werkzaamheden hebben verricht met betrekking tot
de zaken waarvoor een beroep op de garantie wordt gedaan;
D. De Opdrachtgever zelf reparaties op het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten of indien het geleverde voor andere
dan gebruikelijke doeleinden is aangewend anders dan door van Nieukerken voorgeschreven wijze of op, naar zijn oordeel,
onoordeelkundige wijze of niet conform de verstrekte richtlijnen is opgeslagen, behandeld, gebruikt, be‐ of verwerkt of
onderhouden.
2. Van Nieukerken is ontheven van zijn verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden gedurende de periode dat Opdrachtgever in
verzuim is enige verplichting na te komen welke voor hem voortvloeit uit de bestaande overeenkomst.
Artikel 15. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Van Nieukerken, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het
bedrag dat in het kader van de beroeps‐ / bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald,
vermeerderd met het eigen risico van Van Nieukerken.
2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de
aansprakelijkheid van Van Nieukerken beperkt tot maximaal het onderhavige factuurbedrag. Bij overeenkomsten met een duur welke
langer dan zes maanden is, is de aansprakelijkheid van Van Nieukerken beperkt tot maximaal het factuurbedrag over drie maanden.
3. Van Nieukerken is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Van Nieukerken is uitgegaan van, door of
vanwege Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. Van Nieukerken is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in
de onderneming van Opdrachtgever, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met,
dan wel veroorzaakt door, de levering van de zaken door Van Nieukerken.
5. Van Nieukerken heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken.
6. De Opdrachtgever vrijwaart Van Nieukerken tegen en stelt Van Nieukerken schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct
of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende
financiële gevolgen.
7. De Opdrachtgever is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van enige zaak van Opdrachtgever die van
Nieukerken ter bewaring/reparatie/bewerking onder zich heeft, dan tot het bedrag waarvoor van Nieukerken zich voor dergelijke
schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.
8. Van Nieukerken is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van enige zaak van Opdrachtgever dat van
Nieukerken ter bewaring/reparatie/bewerking onder zich heeft indien Opdrachtgever verzuimt de zaak binnen twee weken na het
uitvoeren van de overeenkomst op te halen.
9. Van Nieukerken is nimmer aansprakelijk voor schade indien een zaak na reparatie, niet meer blijkt te voldoen aan de eisen van de
fabrikant en dient ten gevolge niet meer het merk / type van de fabrikant mag dragen. Voorgaande is niet van toepassing indien
Opdrachtgever expliciet heeft aangegeven dat de zaak het merk / type moet blijven dragen en Van Nieukerken had moeten weten dat
door de reparatie de zaak niet meer het merk / type mag dragen.
10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of
grove schuld van Van Nieukerken.
Artikel 16. Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar
of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit
de aard van de informatie.
Artikel 17. Slotbepalingen
1. Deze voorwaarden blijven van kracht indien Van Nieukerken van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
2. Van Nieukerken is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde
tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende
overeenkomsten, tenzij Partijen anders overeenkomen.
3. Alle rechtsverhoudingen tussen Van Nieukerken en Opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst
door Nederlands recht.
4. De rechter van het Arrondissement Gelderland, locatie Apeldoorn is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil tussen Partijen
dat verband houdt met de onderhavige overeenkomst.
5. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vierde lid zodra één van de Partijen dat stelt.
6. Deze voorwaarden treden op 26 mei 2015 in werking.

4

