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Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden
van de

Verenigde Nederlandse Gordijnen Ateliers (VNGA)

HOOFDSTUK I

Algemene Bepalingen en Definities

artikel 1
1. Onder overeenkomst wordt in deze voorwaarden verstaan elke over-

eenkomst waarbij een opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever
verbindt tot het verrichten van bewerkingen aan door opdrachtgever
ter beschikking gestelde gordijnen en/of het vervaardigen (vormen)
van gordijnen en/of onderdelen daarvan op basis van door opdracht-
gever ter beschikking gestelde materialen.

 

2. Onder opdrachtnemer wordt in deze voorwaarden verstaan het
gordijnenatelier, zijnde ............................................ (naam bedrijf) en
lid van de VERENIGDE NEDERLANDSE GORDIJNENATELIERS,
dat zich heeft verbonden tot de in lid 1 bedoelde opdracht tot het
verrichten van bewerkingen.

 

3. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan de aan-
besteder of degene die de opdrachtnemer de opdracht geeft tot het
verrichten van de in lid 1 bedoelde bewerkingen met betrekking tot
gordijnen of degene aan wie de opdrachtnemer een aanbieding doet
dan wel voor wie de opdrachtnemer een leverantie of prestatie ver-
richt.

 

4. Onder gordijnen wordt verstaan: het door partijen beoogde
(eind)produkt, waaronder expliciet ook wordt verstaan vitrages, dra-
perieën, blinds, halfprodukten, niet volledig afgewerkte gordijnen en
onvolledige of incomplete gordijnen alsmede accessoires met be-
trekking tot gordijnen.

 

5. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde
termijn, waarbinnen de prestatie moet worden verricht.
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6. Onder schadevergoeding wordt, behoudens grove schuld of op-
zet, verstaan: maximaal de door partijen, bij het sluiten van de onder-
havige overeenkomst als bedoeld in lid 1, overeengekomen prijs.

 

7. Onder dagen wordt verstaan kalenderdagen.

artikel 2
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leve-

ranties en prestaties door de opdrachtnemer gedaan of geleverd.
De voorwaarden worden op aanvraag verstrekt en worden bij een
eerste overeenkomst altijd ter hand gesteld aan de opdrachtgever.

 

2. Indien niet anders blijkt, verenigt de opdrachtgever zich met toepas-
selijk verklaring van deze algemene voorwaarden en doet hij, zo no-
dig, afstand van een toepasselijk verklaring van eigen algemene
voorwaarden.
Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, worden deze voor-
waarden geacht door opdrachtgever te zijn geaccepteerd.

 

3. Van deze voorwaarden kan door partijen slechts schriftelijk worden
afgeweken daar waar deze voorwaarden dat mogelijk maken.
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HOOFDSTUK II

Aanbiedingen en Aanvaarding van opdrachten

artikel 3
1. Alle aanbiedingen, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld,

zijn vrijblijvend en hebben, tenzij anders is overeengekomen, een
geldigheidsduur van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de
aanbieding. Ook na aanvaarding kan dit vrijblijvend aanbod worden
herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 4 werkdagen na de
aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.

 

2. De aanbieding is gebaseerd op de in de aanbieding vermelde af-
metingen, kwaliteiten en werkzaamheden. Kleine verschillen zoals
deze in de handel gebruikelijk zijn, zijn toelaatbaar.

 

3. De aanbieding is gebaseerd op de prijs van materialen, loonhoog-
ten, sociale en fiscale lasten, zoals die gelden op de datum van de
aanbieding. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een stij-
ging van deze kosten door te berekenen aan de opdrachtgever.
Tenzij het tegendeel is overeengekomen, is de aanbieding - exclu-
sief de kosten van de verpakking, het transport en de afleverings-
kosten - ter plaatse door de opdrachtgever aangewezen

 

4. De opdrachtnemer blijft eigenaar van bij de aanbieding verstrekte
tekeningen, modellen, monsters, stalen en adviezen.

artikel 4
1. Een overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever

is tot stand gekomen als een opdrachtbon met daarin vermeld de
gegevens benodigd voor de uitvoering van de overeenkomst, als-
mede de voor de uitvoering van de overeenkomst te leveren materi-
alen, de opdrachtnemer hebben bereikt en deze niet per omgaande
gereageerd heeft.

 

2. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de aan-
bieding worden aangebracht, komt - in afwijking van het in het artikel
2 lid 2 bepaalde - de overeenkomst pas tot stand, indien opdracht-
nemer aan de opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwij-
kingen van de aanbieding in te stemmen.



Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van de VNGA,
gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 21/2002

8

artikel 5
1. De materialen blijven vanaf de aanlevering tot en met de aflevering

van de gordijnen en in elk stadium van bewerking eigendom van de
opdrachtgever. Dit geldt ook voor alle gordijnen in bewerking.
 De opdrachtnemer is hiervan houder voor en ten behoeve van de
opdrachtgever.
 

2. Hetgeen de opdrachtnemer zelf aan van hem afkomstige zaken bij
de uitvoering van de overeenkomst in, op of aan de materialen ver-
werkt, wordt daardoor eigendom van de opdrachtgever.
 Alle bij opdrachtnemer aanwezige niet verwerkte zaken die bestemd
zijn voor de overeenkomst, draagt opdrachtnemer over aan de op-
drachtgever en eerstgenoemde wordt zodoende houder voor hem.

 

3. Het risico van de materialen, half- en eindprodukten is voor de op-
drachtgever, die eventueel voor verzekering daarvan zorg draagt. De
opdrachtnemer is, in geval zich schade voordoet, verplicht om op
eerste aanmaning alle medewerking te verlenen, die van hem ge-
vraagd wordt om de oorzaak en/of omvang van de schade vast te
stellen, zonder daarvoor aanspraak te kunnen maken op enige ver-
goeding.

 

 Het vorenstaande doet niet af aan de verplichting van de opdracht-
nemer tot een zorgvuldige behandeling en bewaring van de eigen-
dommen van de opdrachtgever bij de ontvangst, het vervoer, de be-
werking, de opslag, de verpakking en verzending en alle overige
handelingen, die door of in opdracht van de opdrachtnemer daarmee
of daaraan worden verricht. Aan niet-naleving van deze verplichting
blijven de gewone rechtsgevolgen van een tekortkoming verbonden.

 

4. De opdrachtnemer zal - in geval hij schuldsanering ingevolge de Wet
schuldsanering natuurlijke personen of surséance van betaling
vraagt, failleert, alsmede wanneer onder hem beslag wordt gelegd -
de opdrachtgever mededeling doen van deze feiten, zodra die hem
bekend zijn en de bewindvoerder, curator en beslagleggende deur-
waarder op de eigendomsrechten van de opdrachtgever terstond
opmerkzaam maken.
 Omgekeerd rust op de opdrachtgever een gelijke verplichting tot
kennisgeving aan de opdrachtnemer in die gevallen waarin zich fei-
ten en omstandigheden als hier bedoeld, te zijnen aanzien voordoen.

 

5. De opdrachtnemer zal de materialen, half- en eindprodukten van de
opdrachtgever identificeerbaar en duidelijk gelokaliseerd houden
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voor de opdrachtgever.
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 Het vorenstaande brengt echter niet mee, dat het eigendomsrecht
van de opdrachtgever in enigerlei opzicht afhankelijk zou zijn van het
aanbrengen of aangebracht zijn van (identificatie) kentekens of van
de locatie van de materialen, half- en eindprodukten.

 

6. In verband met het recht van de fiscus tot het leggen van bodembe-
slag bij de opdrachtnemer zal deze, onverminderd zijn verplichtingen
uit hoofde van het bepaalde in het vierde lid van dit artikel, desver-
langd aan een door de opdrachtgever aangewezen registeraccoun-
tant, onder overlegging van bewijsstukken, aantonen dat hij geen
achterstand(en) heeft met betrekking tot de aangifte en/of betaling
c.q. afdracht van belastingen, gene uitgezonderd en de premie(s)
der sociale c.q. volksverzekeringen.

7. Niet, niet behoorlijke of niet tijdige voldoening aan de hierboven om-
schreven verplichtingen van de opdrachtnemer tot waarschuwing,
bewijslevering, aangifte en/of betaling en/of afdracht, geeft de op-
drachtgever het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden op de
wijze en met de gevolgen als in artikel 10 leden 1, 2, 4 geregeld.
Eenzelfde recht heeft de opdrachtnemer, indien de opdrachtgever
niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan de in dit artikel op hem gelegde
verplichtingen mocht voldoen. Ook in dit geval blijft het bepaalde in
artikel 10 leden 1, 2, en 4 van toepassing.

artikel 6
1. De opdrachtnemer zal de hem bij de overeenkomst opgedragen

werkzaamheden uitvoeren in overeenstemming met de eisen van
goed vakmanschap, afgemeten naar de kwaliteit van een als zo-
danig door beide partijen aanvaard model.

 

2. Mocht voor of tijdens de bewerking blijken dat de gordijnen geheel of
gedeeltelijk niet aan de hier bedoelde eisen voldoen, dan wel kunnen
voldoen dan zal de opdrachtnemer de bewerking terstond staken en
met de opdrachtgever in overleg treden om een oplossing voor de
gerezen moeilijkheden te vinden. Partijen zullen hun medewerking
aan en toestemming voor een oplossing niet onredelijk mogen wei-
geren. Mocht een dergelijke oplossing niet binnen twee werkdagen
gevonden worden en tussen partijen in een nadere uitvoeringsaf-
spraak vastgelegd zijn, dan hebben beide partijen het recht de over-
eenkomst schriftelijk ontbonden te verklaren en desgewenst scha-
devergoeding te vorderen.
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3. Meerkosten (stagnatiekosten als gevolg van het conform het be-
paalde in het vorige lid te voeren overleg daaronder begrepen) ver-
bonden aan de uitvoering van een oplossing als bedoeld in het voor-
gaande lid zal de opdrachtnemer in rekening brengen aan de op-
drachtgever, indien de oorzaak van de bewerkingsproblemen bij uit-
sluiting ligt bij de door de opdrachtgever verstrekte instructies of
aangeleverde al dan niet bewerkte materialen.

 

4. De opdrachtnemer heeft geen schouwplicht van de door de op-
drachtgever verstrekte materialen, in het bijzonder de stoffen, be-
houdens indien een schouwplicht van de opdrachtnemer uitdrukkelijk
schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Wanneer de door de
opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen weef- dan wel
andere fouten bevatten, welke bij een normale verwerking door op-
drachtnemer niet kunnen of behoeven te worden geconstateerd,
heeft de opdrachtnemer, in afwijking van het bepaalde in lid 2 en ten-
zij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, het recht de
bewerking van de gordijnen ter hand te nemen en voort te zetten.

5. Fouten in aan de opdrachtnemer verstrekte gegevens betreffende te
verwerken materialen zijn voor risico van opdrachtgever. De op-
drachtnemer heeft het recht de bewerking van de gordijnen conform
deze gegevens ter hand te nemen en uit te voeren.
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HOOFDSTUK III

Aanlevering, Aflevering en Betaling

artikel 7
1. De opdrachtgever garandeert de aanlevering van de materialen

in de overeengekomen hoeveelheden en op de afgesproken plaats
uiterlijk op het (de) overeengekomen tijdstip(pen) in de juiste kwali-
teit(en), breedten en metrages en voorzien van het (de) juiste oor-
sprongscertificaten, voor zover vereist.

 

2. Indien de opdrachtgever na sommatie in verzuim blijft met de aanle-
vering van de materialen, heeft de opdrachtnemer het recht de over-
eenkomst met de opdrachtgever, schriftelijk ontbonden te verklaren
en/of van de opdrachtgever schadevergoeding, bestaande uit de
overeengekomen prijs, te vorderen.

 

3. Indien de opdrachtgever na sommatie de materialen alsnog tijdig
aanlevert, staat aan de opdrachtnemer als leveringstermijn ter be-
schikking de tijd die, rekening houdende met de alsdan bij hem be-
staande mogelijkheden voor de bewerking, nodig is.
Opdrachtnemer zal opdrachtgever binnen 7 werkdagen nadat op-
drachtgever alsnog na sommatie heeft aangeleverd schriftelijk me-
dedeling doen omtrent de nieuwe leveringstermijn(en). Indien op-
drachtnemer hiermede niet binnen 5 werkdagen na dagtekening van
de brief van opdrachtnemer schriftelijk akkoord gaat, wordt de over-
eenkomst geacht ontbonden te zijn en is de opdrachtgever aanspra-
kelijk voor de door de opdrachtnemer geleden schade.

 

4. Partijen kunnen schriftelijk overeenkomen dat de opdrachtnemer zal
zorg dragen voor het voorhanden zijn van de materialen. Prijs, kwali-
teit en hoeveelheid zullen vermeld worden in de aanbieding.

artikel 8
1. Levering wordt geacht te hebben plaats gevonden:

a) indien de gordijnen door of namens de opdrachtgever worden
afgehaald; door de in ontvangstname van de gordijnen;

b) bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder;
door de overdracht van de gordijnen aan die vervoerder;
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c) bij verzending door een vervoermiddel van de opdrachtnemer;
door de aflevering ten huize van of aan het magazijn van de op-
drachtgever.

 

2. Van het moment van levering af zijn de gordijnen voor risico van de
opdrachtgever.

 

3. Behalve voor afgehaalde gordijnen verzorgt de opdrachtnemer ten
behoeve van de opdrachtgever de assurantie tot het bedrag van de
inkoopprijs der gordijnen en neemt de kosten daarvan voor zijn reke-
ning. Verzekerd wordt tegen het normale transportrisico, derhalve
niet tegen molest of andere buitengewone risico's. In geval van
schade wikkelt de opdrachtnemer de schade met de verzekeraar af.

 

4. Als regel worden de te leveren gordijnen als vrachtgoed of als be-
stelgoed verzonden. Indien op verzoek van de opdrachtnemer de
verzending geschiedt als expressegoed of ijlgoed dan wel per bij-
zonder transport, komen de extra vrachtkosten voor diens rekening.

 

5. Indien de gordijnen niet verzonden kunnen worden tengevolge van
omstandigheden, waarvoor de opdrachtnemer niet aansprakelijk is,
wordt deze geacht aan zijn verplichting tot levering te hebben vol-
daan door de gordijnen ter beschikking van de opdrachtgever ge-
reed te houden, mits hij hiervan binnen 3 werkdagen nadat de gordij-
nen ter verzending gereed zijn gekomen kennis heeft gegeven aan
de opdrachtgever. In dit geval gaat de betalingstermijn in op de dag
waarop de levering werkelijk plaatsvindt.

artikel 9
1. De opdrachtnemer verbindt zich jegens de koper om de gordijnen

behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich
daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij
normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.

 

 

artikel 10
1. De levertijd door opdrachtnemer wordt geacht bij benadering te zijn

overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk een fatale termijn is gesteld. Bij
niet tijdige levering dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve
schriftelijk in gebreke te stellen.
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2. Een bedongen levertijd als bedoeld in lid 1 gaat niet in voordat alle
voor de uitvoering van de bewerking noodzakelijke gegevens en
materialen in het bezit zijn van de opdrachtnemer.

artikel 11
1. Indien de opdrachtnemer na het verstrijken van de levertijd of datum

vermeerderd met de nieuwe levertijd, als bedoeld in artikel 7 lid 3, na
sommatie door opdrachtgever geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft
met de tijdige aflevering van de gordijnen zal de opdrachtgever de
overeenkomst schriftelijk ontbonden kunnen verklaren en/of van de
opdrachtnemer schadevergoeding kunnen vorderen.

 

2. Na ontbinding als in het vorige lid geregeld, is de opdrachtnemer
verplicht om op eerste vordering van de opdrachtgever alle hem
door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, halfpro-
dukten en eindprodukten aan de opdrachtgever te overhandigen of
te doen overhandigen. De opdrachtgever heeft het recht zich, in het
bezit van de hier bedoelde zaken te stellen en wordt door de op-
drachtnemer onherroepelijk gemachtigd om al hetgeen hij daartoe
nodig acht voor en namens hem, opdrachtnemer te verrichten.

3. Het bepaalde in lid 1, 2 en 4 van dit artikel is van overeenkomstige
toepassing, indien de opdrachtnemer schuldsanering ingevolge de
Wet schuldsanering natuurlijke personen of surséance van betaling
aanvraagt of failleert, met dien verstande echter, dat de overeen-
komst ontbonden zal zijn zonder dat enige sommatie of verzuim zal
zijn vereist.

 

4. Indien meer overeenkomsten tussen dezelfde partijen lopen, zal de
opdrachtgever, indien zich ten aanzien van één dezer overeenkom-
sten het in lid 3 van dit artikel geregelde voordoet, alleen de over-
eenkomsten die naar bestemming economisch onverbrekelijk sa-
menhangen met de in lid 3 bedoelde overeenkomst te zelfder tijd of
binnen 8 dagen nadien schriftelijk kunnen ontbinden met dezelfde
gevolgen.

artikel 12
1. Voor zover schriftelijk geen afwijkende betalingsvoorwaarden zijn

overeengekomen, dient betaling van de factuurbedragen te ge-
schieden binnen 8 dagen na factuurdatum, hetzij door middel van
wettig betaalmiddel ten kantore van opdrachtnemer, dan wel door
overschrijving op de bankrekening van opdrachtnemer, tenzij op een
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andere wijze betaling wordt verlangd of is overeengekomen.
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2. Na het verstrijken van 8 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever
in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim
treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 0,5%
per veertien dagen.

 

3. In geval van overschrijving, geldt als dag van betaling de datum
waarop de bank de rekening van opdrachtnemer crediteert.

 

4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening; de op-
drachtgever is niet bevoegd op de overeengekomen prijs enig be-
drag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te
brengen

 

5. Indien opdrachtnemer zulks wenst, dient opdrachtgever de prijs, of
een door de opdrachtnemer vast te stellen percentage daarvan, bij
vooruitbetaling te voldoen, dan wel dient opdrachtgever aan op-
drachtnemer een zekerheidstelling ter zekerheid van de betaling van
de prijs te verschaffen.

 

6. In geval van faillissement, liquidatie, schuldsanering ingevolge de
Wet natuurlijke personen of surséance van betaling van de op-
drachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmid-
dellijk opeisbaar zijn.

 

7. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter af-
doening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten,
en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open-
staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrek-
king heeft op een latere factuur.

 

8. Bij tussentijdse ontbinding van de overeenkomst ingevolge één der
voorgaande artikelen zal de opdrachtgever bij ontvangst van materi-
alen, halfprodukten en eindprodukten aan de opdrachtnemer ver-
goeden de waarde, berekend als onderdeel van de overeengeko-
men prijs, van de daaraan verrichte bewerkingen alsmede de (ge-
bruiks)prijs van de door de opdrachtnemer reeds bijgeleverde en
alsdan mee te leveren zaken.
Verrekening van hetgeen aldus verschuldigd is met een eventuele
tegenvordering, die de opdrachtgever heeft, meent te hebben of te
zullen verkrijgen, is alsdan niet toegestaan, tenzij de hier bedoelde
tussentijdse ontbinding een gevolg is van een aanvraag tot schuld-
sanering ingevolge de Wet schuldsanering natuurlijke personen, sur-
séance of het faillissement van de opdrachtnemer.
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artikel 13
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van

één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter ver-
krijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtge-
ver, zonder dat opdrachtnemer is gehouden aan te tonen dat hij deze
kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Deze buitengerechtelijke in-
cassokosten bedragen een som gelijk aan het percentage zoals
vermeld in het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advoca-
ten van elk factuurbedrag dat achterstallig is, met een minimum van
? 22,69 per faktuur.

 

2. Indien de opdrachtnemer kan aantonen hogere buitengerechtelijke
kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijze noodzakelijk waren,
komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

 

3. Onder die buitengerechtelijke kosten worden begrepen alle kosten,
die derden aan opdrachtnemer in rekening brengen. Indien op-
drachtnemer genoodzaakt is van opdrachtgever het faillissement aan
te vragen, dan is opdrachtgever eveneens de kosten - verbonden
aan de faillissementsaanvrage - verschuldigd.

 

4. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen
voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een
termijn van tien dagen, is de opdrachtnemer bevoegd de overeen-
komst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschou-
wen. In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door de
opdrachtnemer geleden schade, onder meer bestaande uit winst-
derving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestel-
ling.

 

5. De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer de door de op-
drachtnemer gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle in-
stanties. Dit geldt alleen indien de opdrachtnemer en de opdracht-
gever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure voe-
ren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij
de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk
werd gesteld.

artikel 14
1. Aan de opdrachtnemer komt een retentierecht toe tegenover de

opdrachtgever alsmede elke derde. Het mag uitsluitend ingeroepen
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worden indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens de op-
drachtnemer niet nakomt.

2. Dit retentierecht vervalt, indien de opdrachtnemer schuldsanering
ingevolge de Wet schuldsanering natuurlijke personen dan wel sur-
séance van betaling aanvraagt of failleert.

 

3. Indien de opdrachtgever na sommatie de door de opdrachtnemer
aangeboden gordijnen niet in ontvangst neemt c.q. niet conform
overeenkomst wil betalen, is de opdrachtnemer, ook indien de gor-
dijnen door enig intellectueel eigendomsrecht wordt beschermd, ge-
rechtigd de gordijnen te verkopen om uit de opbrengst van die ver-
koop al hetgeen hij te vorderen heeft op de opdrachtgever te verha-
len.
De opdrachtnemer zal niet meer gordijnen dan daartoe nodig zijn
verkopen en het restant ter beschikking van de opdrachtgever stel-
len. Tijd en wijze van verkoop worden door de opdrachtnemer te
goeder trouw bepaald. Verkoop in het openbaar zal steeds als een
aanvaardbare wijze van verkoop gelden.
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HOOFDSTUK IV

Aansprakelijkheid en Reclame

artikel 15
1. De in artikel 6 lid 1 bedoelde levertijd wordt verlengd met de perio-

de, gedurende welke de opdrachtnemer door een niet toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst (overmacht) is
verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

 

2. Als niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeen-
komst aan de zijde van opdrachtnemer zal gelden elke omstandig-
heid waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt ver-
hinderd, die niet te wijten is aan schuld van opdrachtnemer, noch
krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer
geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Als zodanige omstan-
digheden worden aangemerkt: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog,
oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, be-
drijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheids-
maatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering
van energie, alles zowel in het bedrijf van de opdrachtnemer als bij
derden, van wie de opdrachtnemer de benodigde materialen of
grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij op-
slag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts
door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de
opdrachtnemer ontstaan.

 

3. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever onverwijld op de hoogte
brengen van het intreden van deze situatie. Is het voor de opdracht-
nemer niet mogelijk alsnog binnen de termijn van lid 1 te presteren,
dan hebben partijen het recht de overeenkomst als ontbonden te
beschouwen. Partijen stellen elkaar hiervan schriftelijk in kennis; zij
zijn dan niet tot enige schadevergoeding gehouden. Gedane betalin-
gen zullen worden terugbetaald, materialen van de opdrachtgever,
bewerkt of onbewerkt worden teruggegeven.

artikel 16
1. De aansprakelijkheid wegens niet, niet tijdig of niet behoorlijk na-

komen van overeenkomsten is uitsluitend beperkt tot de verplichting
alsnog de overeenkomst behoorlijk na te komen.
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2. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het
schade brengende handelen of nalaten van hen van wiens diensten
de opdrachtnemer bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruik
maakt.

 

3. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren voor
alle kosten, schaden en interessen waarvoor de opdrachtnemer zou
kunnen worden aangesproken door partijen die door overeenkom-
sten met de opdrachtgever verbonden zijn.

artikel 17
1. De opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gehouden worden

voor de juistheid van de in opdracht van de opdrachtgever door de
fabrikant en/of grossier rechtsreeks aan opdrachtnemer toegezon-
den hoeveelheden materialen. Tevens kan opdrachtnemer nimmer
aansprakelijk gehouden worden voor de kwaliteit van de al dan niet
rechtstreeks aan opdrachtnemer geleverde materialen. De op-
drachtgever blijft voor deze leveranties jegens opdrachtnemer volle-
dig aansprakelijk.

 

2. Voor gebreken in de geleverde materialen welke door een normale
behandeling door opdrachtnemer niet kunnen of behoeven te wor-
den geconstateerd, kan opdrachtnemer niet aansprakelijk gehouden
worden. Eventuele nadien geconstateerde gebreken in hoeveelheid
dan wel kwaliteit zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

3. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer be-
perkt tot vervangende schadevergoeding, bestaande uit kosteloos
herstel van de gebrekkige zaak of een onderdeel ervan, één en an-
der ter beoordeling van de opdrachtnemer.
 Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor enige andere vorm
van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schade-
vergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade
of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

 

4. Opdrachtnemer is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertra-
gingsschade, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen
als gevolg van gewijzigde omstandigheden, alsmede schade als ge-
volg van het verschaffen van gebrekkige medewerking of informatie
van opdrachtgever.
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5. Onoordeelkundige behandeling of montage of verandering van of
onvoldoende zorg voor geleverde gordijnen doet iedere aansprake-
lijkheid van opdrachtnemer vervallen en sluit het recht van reclame
uit. Elke aansprakelijkheid vervalt, indien zonder voorkennis en zon-
der toestemming van opdrachtnemer, derden montage- of herstel-
werkzaamheden hebben verricht.

artikel 18
1. De opdrachtgever dient de door opdrachtnemer vervaardigde gor-

dijnen bij de aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten)
onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het gele-
verde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
− of de juiste gordijnen zijn geleverd;
− of de afgeleverde gordijnen wat betreft kwantiteit overeenstem-

men met de overeenkomst;
− of met betrekking tot de vervaardiging de afgeleverde gordijnen

voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze
ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een
normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

 

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de
opdrachtgever de vervoerder daarvan onmiddellijk bij ontvangst op
de hoogte te brengen door middel van een aantekening op het ont-
vangstbewijs dan wel binnen vijf dagen na aflevering schriftelijk aan
opdrachtnemer te melden, bij gebreke waarvan opdrachtgever ge-
acht wordt het geleverde te hebben aanvaard.

 

3. De opdrachtgever dient niet zichtbare gebreken binnen 3 dagen na
de ontdekking, doch uiterlijk binnen 6 maanden na aflevering, schrif-
telijk te melden aan opdrachtnemer.

 

4. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot
betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Compensatie
is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

5. Gordijnen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming
aan opdrachtnemer worden geretourneerd.

 

6. Indien de opdrachtgever zelf, dan wel door hem ingeschakelde per-
sonen (herstel)werkzaamheden aan de geleverde gordijnen hebben
verricht, vervalt ieder recht op reclame.
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HOOFDSTUK V

Geschillen

artikel 19
1. Over geschillen die rijzen tussen de opdrachtgever en de opdracht-

nemer zal
• bij wijze van bindend advies in hoogste instantie worden beslist

door drie scheidslieden. De opdrachtgever en de opdrachtnemer
benoemen ieder een scheidsman die gezamenlijk een derde
aanwijzen;

• bij uitsluiting bevoegd zijn de bevoegde rechter in arrondisse-
ment of kanton, waar de woon- of vestigingsplaats van de op-
drachtnemer zich bevindt.

 

2. Op elke overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of ge-
deeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands Recht van toepas-
sing, geldend voor het Koninkrijk in Europa.
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