
Algemene VoorwAArden

Algemene Voorwaarden Stichting Uit de Buurtfabriek, versie 1:  januari 2017 

1 Algemeen
1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:
 Leverancier: Stichting Uit de Buurtfabriek, Jan van Riebeecklaan 1, 5642 MB Eindhoven. 
 Cliënt: De Contractuele wederpartij van Stichting Uit de Buurtfabriek.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Leverancier, op alle overeenkomsten die Leverancier sluit  en op alle 

overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.3 Leverancier is een werkplaats waar ontwerpers, makers en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt samenwerken om mooie maat-

meubels te maken. Zij begeleidt haar teamleden in de ontwikkeling van hun productie- en sociale vaardigheden, biedt klanten de kans 
om sociale waarde te genereren door meubels door hen  te laten produceren en helpt startende designers om hun producten op de 
markt te krijgen. De uitstraling van de meubelen reflecteert en onderstreept de maatschappelijke en sociale missie van Leverancier. 

1.4  Leverancier wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Cliënt uitdrukkelijk van de hand.

2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2.2 Offertes zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.
 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond, gevoegd of medegedeeld zijn, geven een algemene voor-

stelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde 
modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthe-
tische uitvoering der artikelen, verplichten de Leverancier niet tot enige vergoeding en geven de Cliënt niet het recht om ontvangst of 
betaling der geleverde zaken te weigeren.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand doordat Leverancier een schriftelijke of digitale bevestiging   zendt van de order of opdracht  van 
Cliënt. Indien de Cliënt de order of opdracht niet schriftelijk of digitaal aanlevert, maar er desondanks mee instemt dat de Leverancier 
een aanvang  met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mon-
delinge afspraken en bedingen  binden de Leverancier eerst nadat deze schriftelijk door de Leverancier zijn bevestigd. Indien de Cliënt 
niet binnen 5 werkdagen schriftelijk reageert op de opdrachtbevestiging, wordt de koopovereenkomst geacht te zijn tot stand gekomen

2.4 Als Client aan Leverancier gegevens, e.d. verstrekt, mag Leverancier uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding of 
opdrachtuitvoering hierop baseren.

2.5 Alle overeenkomsten worden door de Leverancier aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat uit door hem in te winnen infor-
maties blijkt, dat de Cliënt voldoende kredietwaardig is. Kosten voor eventuele kredietverzekering zijn voor kosten van de  Cliënt.

3 Prijs
3.1 Leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende 

omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbied-
ing, voor zover deze omstandigheden buiten de invloedsfeer van de Leverancier liggen. Leverancier zal altijd vooraf Cliënt hierover 
informeren.

3.2   Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die de Leverancier voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor ver-
goeding in aanmerking.

3.3 Indien de Leverancier door het niet of niet tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen of door 
een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing door de Cliënt genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten of 
werkzaamheden over te doen dan wel te corrigeren, zullen deze werkzaamheden worden doorbelast aan Cliënt, met het recht om de 
levertijd overeenkomstig aan te passen.

4 Uitvoering overeenkomst
4.1  De Leverancier zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en conform de offerte specificaties uit te voeren. Voor zover noodzakelijk zal 

de Leverancier de Cliënt op de hoogte houden van de voortgang  van de werkzaamheden.
4.2  De Cliënt is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de Leverancier 

mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materi-
alen.
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4.3  Desgewenst kan de Leverancier namens de Cliënt offertes aanvragen bij derden. Indien de Leverancier op verzoek van de Cliënt een 
begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Tenzij anders overeenge-
komen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de Cliënt verstrekt.  Op 
verzoek van de Cliënt kan de Leverancier, voor rekening en risico van de Cliënt, als gemachtigde optreden.  Partijen kunnen hiervoor 
een nader overeen te komen vergoeding afspreken.   

4.4  Een door de Leverancier opgegeven termijn voor het volbrengen  van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of 
de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De Leverancier is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, 
eerst in verzuim nadat de Cliënt hem/haar bij aangetekend schrijven  in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrek-
estelling genoemde redelijke termijn uitblijft. 

4.5  Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies 
van de Cliënt voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van de Leverancier.

4.6 Indien de Leverancier besluit ten behoeve van de door de Cliënt bestelde meubelen op diens verzoek door de Cliënt te verstrekken 
materialen (zgn. eigen materialen) te gebruiken dan vindt de overeenkomst plaats onder de voorwaarden dat de eigen materialen door 
de Cliënt franco aan de Leverancier op het afgesproken adres worden geleverd en de Leverancier geen verantwoordelijkheid aanvaardt 
voor de kwaliteit van de eigen materialen en de gevolgen van het gebruik ervan op de uitvoering en kwaliteit van de meubelen.

4.7 Alle zaken worden voor rekening van de Cliënt vervoerd, tenzij de vrachtkosten zijn ingecalculeerd in de prijs.

5 Levertijd.
5.1 De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. De Leverancier verplicht zich, zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te 

houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, die hij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. Zodanige 
overschrijding verplicht de Leverancier niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de Cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden.

5.2 Bij overschrijding van de in lid 1 van dit artikel bedoelde vermoedelijke levertijd, wordt de Leverancier een nadere termijn gegund om 
alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van twee maanden. 
Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de Cliënt het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussen-
komst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen 

6 Informatieverstrekking door Cliënt 
6.1 Cliënt is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Leverancier overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren 

van de werkzaamheden, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
6.2 Cliënt zal Leverancier op de hoogte brengen van alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is.
6.3 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid, tijdigheid en betrouwbaarheid van de aan Leverancier ter beschikking gestelde gegevens 

en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
6.4 Indien en voor zover Cliënt zulks verzoekt, worden de betreffende bescheiden aan deze geretourneerd.

7 Het verlenen van diensten
7.1 Leverancier bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht wordt uitgevoerd. 
7.2 Leverancier is gerechtigd, zonder voorafgaande toestemming van Cliënt, de opdracht of een deel daarvan door derden te laten uitvo-

eren. 
7.3 Artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt hierbij uitgesloten. 

8 Geheimhouding
8.1 Leverancier en Cliënt staan ervoor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie, 

waarvan Leverancier en Cliënt redelijkerwijs kunnen aannemen dat deze vertrouwelijk zijn, vertrouwelijk behandeld wordt. 
8.2 Leverancier en Cliënt zijn niet gerechtigd de informatie die aan hen door de wederpartij ter beschikking is gesteld aan te wenden tot 

een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
8.3             De Leverancier zal geen vakkennis, inspiratiemateriaal of enig ander materiaal dat zij door Cliënt aangereikt heeft gekregen gebruiken 

voor eigen 
                   ontwerp of andere Cliënten. De Leverancier zal geen toestemming aan derden verlenen om het ontwerp openbaar te maken of te 

verveelvoudigen.
8.4 Leverancier en Cliënt zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden.

9 Intellectuele eigendom en overdracht van eigendom en risico
9.1 Leverancier behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatu-

ur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”.
9.2   Wanneer de Cliënt volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de Leverancier,en voor zover expliciet en 

schriftelijk  overeengekomen, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp. De Leverancier verleent daarbij 
toestemming aan de Cliënt tot het onbeperkt verveelvoudigen en openbaar maken van het ontwerp. De Leverancier verleent eeuwig-
durend exclusief vruchtgebruik aan de Cliënt. 

9.3             Het staat de Leverancier vrij het ontwerp te gebruiken in zijn ontwerp-portfolio. 
9.4 Cliënt vrijwaart Leverancier voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
9.5 Het eigendom van de geleverde goederen en diensten gaat pas over op Cliënt na ontvangst van alle vorderingen op de rekening van 

Leverancier. Het risico gaat over op Cliënt na levering van de goederen of diensten.

10 Betalingsvoorwaarden
10.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 21 kalenderdagen na (deel)factuurdatum.
10.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Cliënt verplicht op verzoek van Leverancier een naar diens oordeel voldoende 
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zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Cliënt hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Leverancier 
heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en uitgevoerde activiteiten en aankopen aan Cliënt te berekenen.

10.3 Het recht van Cliënt om zijn vorderingen op Leverancier te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten. De volledige vordering tot betaling is 
onmiddellijk opeisbaar indien:

a. een betalingstermijn is overschreden;
b. de Cliënt failliet is, of in surseance is;
c. de Cliënt als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d. de Cliënt als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
10.4 Cliënt is rente verschuldigd vanaf 30 kalenderdagen nadat de factuur is verstuurd. Indien de factuur al is gestuurd voordat de Lever-

ancier de dienst of goederen heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de dienst of goederen. Als de 
betaling niet binnen de geldende termijn van 30 kalenderdagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat 
een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.

10.5 Rente bij zakelijke transacties: 
 De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de 

wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).
10.6 Rente bij transacties met consumenten: 
 De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte 

van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).
10.7  Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Cliënt aan Leverancier alle  door de Leverancier 

gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd, daaronder begrepen de kosten 
voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen. De buitengerechtelijke kosten 
worden gesteld op ten minste  10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro.

10.8 Indien Leverancier in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die hij in verband met deze 
procedure heeft moeten maken voor rekening van Cliënt.

10.9    Vanaf het moment dat de Cliënt zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in 
gebreke is, is het de Cliënt niet (langer) toegestaan  de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van 
de opdracht aan de Cliënt verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de Cliënt in het licht van de gehele opdracht van 
ondergeschikte betekenis is.

11 Onuitvoerbaarheid van de opdracht
11.1 Leverancier heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn inv-

loedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtin-
gen na te komen.

11.2  Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van ver-
loren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.

11.3 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Cliënt 
heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

12 Wijzigingen in de opdracht
12.1 Indien de omvang van de aan Leverancier verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook 

wijzigt, heeft Leverancier recht op vergoeding van geleden schade of is Leverancier gerechtigd eventueel meerwerk bij Cliënt in reken-
ing te brengen, met het recht om de levertijd overeenkomstig aan te passen.

13. Ontbinding
13.1 Indien Cliënt niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit de met Leverancier gesloten overeenkomst voldoet, alsmede 

in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van Cliënt of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is  
Leverancier gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te 
schorten. Leverancier is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen, onverminderd 
zijn recht op vergoeding van eventueel verlies, dat door een en ander, voor hem mocht ontstaan. In deze gevallen is iedere vordering, 
welke Leverancier ten laste des Cliënts heeft, ineens en terstond opeisbaar .

 Gedragingen van de Cliënt op grond waarvan van de Leverancier redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt 
afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als niet behoorlijk.

13.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Leverancier toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door 
de ontbinding geleden schade.

13.3 Leverancier is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan 
Cliënt.

13.4 Indien de Cliënt ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Leverancier van haar verplichtingen verhindert, heeft Lever-
ancier het recht de overeenkomst te ontbinden.

13.5 Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor Leverancier opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove 
schuld, van personen, van wie Leverancier bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Lever-
ancier bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.

13.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Leverancier zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden 
schade.

13.7           Wanneer de Cliënt een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten vermeer-
derd met overhead en een redelijke winst met betrekking tot  de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. De schadevergoeding be-
doeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de waarde voortvloeiend uit de door de Leverancier op eigen naam 
voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 50 % van het resterende deel van de opdracht-
waarde welke de Cliënt bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

13.8 Indien de opdracht,  om welke reden dan ook, voortijdig  wordt beëindigd, is het de Cliënt niet (langer) toegestaan de hem ter beschik-
king gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de Cliënt verstrekte licentie te vervallen. 
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14. Garantie.
14.1 De Leverancier verleent voor de door hem geleverde meubelen, te rekenen vanaf de dag van levering af fabriek, jegens de Cliënt 6 

maanden garantie voor zover het betreft aan de Leverancier toe te schrijven gebreken, welke bij normaal gebruik aan de dag treden.
14.2 Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke reclame uit en doet garanties vervallen, 

indien en voor zover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg. 

15 Reclames, klachten
15.1 Reclame dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering ofwel- bij niet zichtbare 

gebreken binnen 8 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
15.2 Indien een Cliënt tijdig gereclameerd heeft, wordt de desbetreffende betalingstermijn verlengd - indien deze nog niet was overschre-

den - totdat het geschil is geregeld, of indien dat niet mogelijk is, totdat er vonnis is gewezen.
15.3 Ingeval van een beweerde toerekenbare tekortkoming, of in andere gevallen, kunnen de zaken door de Cliënt slechts geretourneerd 

worden nadat de Leverancier zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Indien Leverancier niet binnen 10 werkdagen na een 
schriftelijk verzoek daartoe van Cliënt reageert, wordt hij geacht akkoord te zijn gegaan. Ingeval Leverancier zich niet akkoord verklaart 
dient hij zijn weigering te beargumenteren. Retourzendingen zonder een dergelijke schriftelijke akkoordverklaring laten de verplichting 
tot betaling der factuurbedragen onverlet, terwijl de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Cliënt zijn. 

15.4 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan overeenkomst 
beantwoordt, verjaren door verloop van een half jaar na aflevering.

15.5 Door of in opdracht van de Cliënt verrichte reparaties aan geleverde goederen, van welke aard ook en uit welke oorzaak ook verricht, 
worden niet door de Leverancier vergoed, tenzij deze zich vooraf schriftelijk met het verrichten van die reparaties heeft akkoord verk-
laard. 

16 Aansprakelijkheid
16.1 Leverancier is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Cliënt, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Lever-

ancier toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Lever-
ancier verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten 
de volgende beperkingen in acht worden genomen.

16.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten of  elke andere vorm van indirecte schade, door welke 
oorzaak ook ontstaan. 

16.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van ge-
leverde zaken wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan eigendommen van Cliënt of derden.

16.4 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Leverancier nimmer aansprakelijk.
16.5 De aansprakelijkheid van Leverancier  is beperkt tot maximaal de voor de betreffende overeenkomst gefactureerde vergoeding(en) 

(excl. BTW), bij duurovereenkomsten gelijk aan het totaal van de over de voorafgaande aaneengesloten periode van 6 maanden voor de 
aansprakelijkheidsstelling gefactureerde vergoedingen, met een maximum van € 5.000 (zegge vijfduizend euro) per gebeurtenis. Een 
reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

16.6 Indien de assuradeur van Leverancier om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Leverancier te 
allen tijde beperkt worden tot ten hoogste eenmaal de aanneemsom.

16.7 Iedere aanspraak van Cliënt jegens Leverancier vervalt indien Cliënt deze aansprakelijkheid niet schriftelijk en gemotiveerd heeft inge-
diend bij Leverancier binnen 1 kalendermaand nadat hij de feiten waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd, constateerde of redelijker-
wijs had kunnen constateren. 

17 Niet-toerekenbare tekortkomingen
17.1 Wanneer de Leverancier door mobilisatie, oorlogsgevaar, oorlog, werkstaking, uitsluiting of door een niet-toerekenbare tekortkoming 

van andere aard in de uitvoering der overeenkomst belemmerd wordt, is hij niet gehouden aan enige termijn en tevens bevoegd de door 
hem gesloten overeenkomst geheel of ten dele niet uit te voeren, zonder dat enige gerechtelijke maatregel nodig zal zijn. De Leveranci-
er dient van het optreden van de omstandigheden van de niet-toerekenbare tekortkoming onverwijld kennis te geven aan de Cliënt.

17.2 Wanneer de Cliënt door een niet-toerekenbare tekortkoming niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is uiteraard het gevolg, dat 
hij niet tot naleving daarvan kan worden gedwongen. De Cliënt dient van het optreden van de omstandigheden van de niet-toerekenbare 
tekortkoming onverwijld kennis te geven aan de Leverancier.

17.3  In alle gevallen van een niet-toerekenbare tekortkoming zal de andere partij het recht hebben de overeenkomst te ontbinden, indien 
redelijkerwijs niet van haar verlangd kan worden, dat de overeenkomst wordt gecontinueerd. 

18 Wijziging algemene voorwaarden
 Leverancier is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De door Leverancier gewijzigde algemene voorwaarden gelden jegens 

Cliënt vanaf dertig kalenderdagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Cliënt binnen die termijn 
schriftelijk aan Leverancier te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval blijven de ongewijzigde 
algemene voorwaarden tussen partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd.  

19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1  Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
19.2  Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de arrondissements-

rechtbank in Eindhoven. 
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