Algemene Voorwaarden Eurobord – Glass Elite v.o.f.
Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden worden definities gebruikt met de volgende betekenis:
Wederpartij: de natuurlijke- of rechtspersoon die met Gebruiker een overeenkomst sluit.
Gebruiker: Eurobord – Glass Elite v.o.f., degene die deze algemene voorwaarden gebruikt en
met Wederpartij een overeenkomst sluit.
Partijen: Gebruiker en Wederpartij
Opdracht of overeenkomst: de tussen Gebruiker en Wederpartij schriftelijk gesloten
overeenkomst tot door Gebruiker te leveren werkzaamheden, diensten en goederen.
Schriftelijk, schriftelijke of schriftelijke overeenkomst: hieronder wordt ook verstaan per
email
Artikel 2: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en
nakoming van alle tussen Wederpartij en Gebruiker gesloten overeenkomsten.
Afwijkingen hierop zijn pas dan van toepassing nadat schriftelijk door partijen
overeengekomen.
2. Zowel offertes als de acceptatie ervan vinden plaats onder de toepasselijkheid van deze
algemene voorwaarden.
3. Deze algemene voorwaarden zullen ten alle tijden prevaleren boven die welke door de
Wederpartij worden gehanteerd. Gebruiker verwerpt hierbij uitdrukkelijk de algemene
voorwaarden, inkoopvoorwaarden en verder alle door Wederpartij gestelde
voorwaarden die betrekking hebben op de overeenkomst met Gebruiker.
4. Indien Gebruiker met Wederpartij meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter
zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden,
ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard. Afwijkingen hierop zijn
pas dan van toepassing nadat schriftelijk door partijen overeengekomen. Indien een of
meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten
worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
Artikel 3: Offertes, opdrachten en overeenkomsten
1. Offertes blijven 30 dagen geldig vanaf de offertedatum tenzij anders op de offerte
vermeld.
2. Offertes vermelden alle overeengekomen werkzaamheden. Werkzaamheden welke niet
op offerte staan vermeldt bestaan uit meerwerk zoals omschreven onder artikel 6.
3. Een overeenkomst geldt eerst als gesloten door een van de volgende punten:
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a. Vanaf het moment van ondertekening van partijen van een daartoe opgestelde
overeenkomst,
b. Na ontvangst van de schriftelijke akkoordverklaring van Wederpartij van een door
Gebruiker gedaan aanbod,
c. Indien de acceptatie door Wederpartij voorbehouden of wijzigingen bevat ten
opzichte van de offerte, dan komt de overeenkomst pas tot stand indien Gebruiker
aan Wederpartij schriftelijk bericht met deze afwijkingen akkoord te gaan.
4. Afspraken zijn alleen dan bindend indien schriftelijk overeengekomen.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten.
6. In offertes en aanbiedingen vermelde bedragen zijn exclusief btw tenzij anders vermeldt.
Artikel 4: Aanlevering
1. Gebruiker laat Wederpartij tijdig weten op welk tijdstip en in welke hoeveelheden de te
bewerken zaken dienen te worden aangeleverd.
2. Weigering bij aanlevering:
a. Gebruiker is gerechtigd om zaken te weigeren die naar haar oordeel gevaar of schade
voor personen, goederen, opslagruimte, dan wel milieuhinder kunnen opleveren.
Ook indien reeds een overeenkomst met betrekking tot die zaken tot stand is
gekomen. Dit zonder ten gevolge van die weigering aangesproken te kunnen worden
tot vergoeding van kosten of schade van Wederpartij.
b. Gebruiker is gerechtigd om na controle de aangeleverde zaken te weigeren indien
deze niet aan de omschrijving van Wederpartij en/of de door Gebruiker gehanteerde
voorwaarden beantwoorden, onverminderd haar recht om reeds gemaakte kosten
en schade ten gevolge van gederfde winst op Wederpartij te verhalen.

Artikel 5: Staken van de werkzaamheden
1. Indien gebruiker tijdens de werkzaamheden opmerkt dat er m.b.t. het aangeleverde
werk redenen zijn om aan te nemen dat het gewenste eindresultaat hoogstwaarschijnlijk
niet kan worden behaald en dit was voor aanvang van de werkzaamheden niet zichtbaar,
duidelijk of bekend, is Gebruiker gerechtigd de werkzaamheden te beëindigen. In dit
geval zullen de tot dit moment van beëindiging gemaakte kosten door Wederpartij
worden betaald.
2. Besluit Gebruiker op verzoek van Wederpartij de werkzaamheden te hervatten dan
aanvaard Wederpartij zonder meer het eindresultaat en zal de overeengekomen prijs
voldoen.
3. Onder de in lid 1 genoemde redenen vallen o.a. maar niet uitsluitend de aanwezigheid
van niet duidelijk zichtbare stoffen op het te bewerken oppervlak, danwel door dit
oppervlak opgenomen stoffen waaronder siliconen, was, wax, oliën en vetten.
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Artikel 6: Meerwerk
1. Indien Gebruiker voor of tijdens de werkzaamheden opmerkt dat voor het beoogde
eindresultaat meer werk nodig is dan in beginsel overeengekomen, zal hij de
werkzaamheden onderbreken en dit aan Wederpartij mededelen. Pas nadat Wederpartij
heeft laten weten dat dit meerwerk tegen door Gebruiker aangeboden meerprijs zal
worden uitgevoerd, zal Gebruiker de werkzaamheden hervatten, dan wel aanvangen.
2. Overeengekomen leverdatum van het werk zal hierdoor mogelijk op een later tijdstip
plaatsvinden. Dit zonder door Wederpartij aangesproken te kunnen worden tot
vergoeding van kosten of schade van Wederpartij door deze op een later tijdstip door
Gebruiker vastgestelde leverdatum.
3. Besluit Wederpartij dit meerwerk niet uit te laten voeren dan haalt deze betreffende
zaken, eventueel in deels bewerkte toestand, zo spoedig mogelijk weer af. Reeds
gemaakte kosten zullen door Gebruiker in rekening worden gebracht.
Artikel 7: Annulering werkzaamheden en No Show:
1. Annuleren door Wederpartij is kosteloos mogelijk onder de volgende voorwaarden:
a. Schriftelijk tot twee weken voor aanleverdatum.
b. Schriftelijk tot twee weken voor afhaal- en/of demontagedatum van te behandelen
zaken door of namens Gebruiker.
2. Wordt een reeds tot stand gekomen overeenkomst door Wederpartij geannuleerd
binnen twee weken voor aanleverdatum, of komt de Wederpartij op het
overeengekomen aanlevermoment niet opdagen dan wordt door Gebruiker aan
Wederpartij een bedrag in rekening gebracht voor annuleringskosten van 75% van het
orderbedrag inclusief btw. met een minimum van € 145,00 inclusief btw. Annulering
dient schriftelijk te geschieden.
3. Indien Wederpartij binnen twee weken voor aanleverdatum, aan Gebruiker te kennen
geeft het werk op een later tijdstip aan te leveren dan overeengekomen, danwel dat het
werk op een later tijdstip door of namens Gebruiker dient te worden afgehaald
annuleert Wederpartij hiermee de gemaakte overeenkomst. Gebruiker kan hierdoor aan
Wederpartij een bedrag voor annuleringskosten in rekening brengen tot 75% van het
orderbedrag inclusief btw. met een minimum van € 145,00 inclusief btw.
Dit is niet van toepassing indien Wederpartij en Gebruiker tot een schriftelijk akkoord
komen over een nieuwe aanlever- en afleverdatum en een eventueel aangepast bedrag
voor annuleringskosten overeenkomstig de door Gebruiker te lijden schade.
Artikel 8: Aflevering
1. De overeengekomen leverdatum of -termijn is nooit fataal. Echter, Gebruiker zal ten alle
tijde trachten te leveren op het overeengekomen moment. Levering van zaken geschiedt
af adres Gebruiker tenzij anders overeengekomen. Wederpartij dient de zaken na
mededeling en in overleg met Gebruiker, direct na gereedkomen en binnen enkele
werkdagen af te nemen respectievelijk in ontvangst te nemen.
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2. De lid 1 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de
Gebruiker verhinderd is aan zijn verplichtingen te voldoen. De reden van deze
verhindering kan bestaan uit overmacht, molest, brand, waterschade,
overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie,
het niet of onvoldoende kunnen betrekken van nodige grondstoffen en materialen,
bedrijfsconflicten, personeelstekort alsmede andere redelijke oorzaken.
3. Indien door in lid 2 genoemde oorzaken de levering meer dan twee maanden wordt
vertraagd, zijn zowel de Gebruiker als de Wederpartij bevoegd de overeenkomst als
beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de Gebruiker slechts recht op vergoeding
van de door hem gemaakte kosten.
Artikel 9: Verpakking
1. Wederpartij draagt zorg voor verpakking van door of namens Wederpartij bij Gebruiker
af te halen goederen. Indien is afgesproken dat Gebruiker voor verpakkingsmaterialen
zorgdraagt, worden de kosten hiervan in de vorm van toeslag aan Wederpartij
doorberekend.
2. Ditzelfde geldt voor alle andere extra verpakkingswerkzaamheden en daarmee
samenhangende kosten die in opdracht van Wederpartij worden gemaakt.
3. Indien de afgeleverde zaken een bijzondere verpakking en/of verpakkingstechniek
vereisen, dient Wederpartij dit tijdig schriftelijk ter kennis van Gebruiker te brengen, bij
gebreke waarvan Gebruiker nooit aansprakelijk zal zijn voor verlies en/of schade ten
gevolge van eventueel gebrekkige verpakking.
Artikel 10: Transport
1. De door Gebruiker te bewerken en/of te behandelen materialen en voorwerpen worden
door en voor risico en rekening van de Wederpartij bij de werkplaats van Gebruiker
aangeleverd en weer opgehaald, tenzij anders overeengekomen.
2. Indien Gebruiker zorgdraagt voor het transport van goederen van Wederpartij dan zal dit
geschieden voor rekening en risico van de Wederpartij. Voor transportschade aan
goederen van Wederpartij, in welke vorm dan ook, zal Gebruiker niet door Wederpartij
aansprakelijk worden gesteld.
3. In het geval van lid 2 is de Wederpartij verplicht om voor eigen rekening, ten behoeve
van het transport een transportverzekering af te sluiten.
Artikel 11: Opslag
1. Indien om welke reden dan ook de Wederpartij niet in staat is het werk op het
overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, zal de Gebruiker, indien zijn
opslagmogelijkheden dat toelaten, de goederen bewaren en redelijke maatregelen
treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat deze door de Wederpartij in
ontvangst zijn genomen.
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2. De wederpartij is verplicht aan de Gebruiker de opslagkosten alsmede kosten verband
houdende met deze opslag te vergoeden. Dit vanaf het tijdstip dat de goederen klaar zijn
ter aflevering.
3. Bij gebrek aan opslagruimte zullen zaken door Gebruiker bij een derde partij in bewaring
worden gegeven tot deze door Wederpartij in ontvangst worden genomen.
4. Opslag van de goederen vindt plaats voor risico van Wederpartij. Mochten opgeslagen
goederen onverhoopt beschadigen of verloren gaan dan kan Gebruiker hiervoor door
Wederpartij niet aansprakelijk worden gesteld.
5. Indien Wederpartij niet binnen twee maanden afneemt, is Gebruiker gerechtigd de
zaken te vernietigen, dan wel te verkopen voor eigen gewin. De schade die Gebruiker
door vernietiging of verkoop lijdt komen voor rekening van Wederpartij.
Artkel 12: Betaling
1. De Wederpartij is verplicht zorg te dragen dat de overeengekomen prijs vóór aflevering
of oplevering op bankrekening van Gebruiker is bijgeschreven, danwel contant is voldaan
tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien levering reeds is geschied dan zal
betaling plaatsvinden binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders
overeengekomen. Gebruiker kan facturen aan Wederpartij doen toekomen via post,
email of overhandigen op schrift. Ook betaling van termijnen vindt plaats binnen 8 dagen
na factuurdatum tenzij anders overeengekomen.
2. Indien betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is
ontvangen, is Gebruiker gerechtigd aan opdrachtgever een rente ad. 2 % per maand van
het in rekening gebrachte factuurbedrag te berekenen, gerekend vanaf de dag van
verzending van de facturen.
3. De Wederpartij is niet bevoegd op deze prijs enig bedrag wegens een door hem gestelde
tegenvordering in mindering te brengen.
4. Prijsverhogingen voortvloeiende uit op verzoek van de Wederpartij verrichte
aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de
Wederpartij.
5. Gebruiker is ten alle tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen
alvorens tot (verdere) werkzaamheden over te gaan.
6. Voorbeeld-, kleur-, en referentiestalen die door Gebruiker op verzoek van Wederpartij
zijn gemaakt worden bij uitblijven van opdracht door Gebruiker in rekening gebracht en
zullen binnen 8 dagen na factuurdatum door Wederpartij zijn voldaan.
7. Indien de Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet en evenmin
gevolg geeft aan de in gebreke stelling met een termijn van één week is Gebruiker
bevoegd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te
beschouwen. In dat geval is de Wederpartij aansprakelijk voor de door de Gebruiker
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geleden schade waaronder winstderving, transportkosten, kosten van ingebrekestelling
en overige gemaakte kosten.
8. De Wederpartij die gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot opslag zoals bedoeld in
artikel 10, blijft verplicht om op het in het lid 1 van dit artikel vermelde tijdstip zijn
betaling te voldoen.
Artikel 13: Risico en retentie
1. Het risico voor door Gebruiker geleverde werkzaamheden en materialen gaat over op de
Wederpartij op het moment van aflevering.
2. De door de Wederpartij aan Gebruiker aangeleverde goederen verblijven bij de
Gebruiker voor risico van de Wederpartij.
3. De Gebruiker zal het te bewerken object naar goed vakmanschap bewerken en is alleen
verantwoordelijk voor de bewerking, maar niet voor het te bewerken object zelf.
4. Zolang de Wederpartij niet het volledige bedrag van de overeengekomen prijs met
eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor tot genoegen van Gebruiker
zekerheid heeft gesteld, behoudt de Gebruiker zich het recht voor om het werk onder
zich te houden. De Wederpartij is aansprakelijk voor de door de Gebruiker door deze
vertraagde aflevering te lijden schade en te maken kosten.
Artikel 14: Onderzoek en reclames
1. Wederpartij is gehouden het geleverde c.q. het uitgevoerde op het moment van
(op)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Wederpartij te onderzoeken of
kwaliteit en kwantiteit van het geleverde/uitgevoerde overeenstemt met hetgeen is
overeengekomen. Zichtbare gebreken aan de verpakking of de zaak dienen direct op de
pakbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan deugdelijk is geleverd.
2. Gebreken en afwijkingen welke direct bij levering niet zichtbaar konden zijn dienen per
email binnen 24 uur per email te worden gemeld, bij gebreke waarvan de levering c.q.
het uitgevoerde werk deugdelijk is geschied. Reclames over de factuur dienen schriftelijk
te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum.
3. Indien tijdig wordt gereclameerd m.b.t. de uitgevoerde werkzaamheden en de klacht is
door Gebruiker gegrond bevonden, zal Gebruiker de opdracht of een deel hiervan
opnieuw uitvoeren. Gebruiker is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de
grenzen van het in artikel 17 ‘Aansprakelijkheid’ bepaalde.
Artikel 15: Incassokosten
1. Indien Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte
voor rekening van Wederpartij met een minimum van € 350,00. Hieronder onder andere
begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder,
incassobureau, juridisch advies en bijstand en overige incassokosten. Indien Gebruiker
hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze
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voor vergoeding in aanmerking. Gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor
rekening van Wederpartij.
2. Hiernaast worden aan Wederpartij in rekening gebracht alle hiermee verband houdende
administratieve uren zoals gemaakt door Gebruiker, vermenigvuldigd met het uurtarief
van Gebruiker. Dit met een minimumbedrag van Euro 175,00 exclusief btw.
3. Uit het enkele feit dat Gebruiker zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de
gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten door Wederpartij.
Artikel 16: Garantie
1. De gebruiker garandeert dat de door hem te verrichten werkzaamheden naar goed
vakmanschap worden uitgevoerd.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt door Gebruiker geen enkele garantie
gegeven op materialen, werkzaamheden of diensten. Hieronder vallen o.a.:
a. Gebreken die het gevolg zijn van niet door of namens de Gebruiker uitgevoerde
onzorgvuldige behandeling- en of blootstelling van de zaak aan extreme
omstandigheden, dan wel het gevolg zijn van niet door de Gebruiker gemaakte
bewerkingsfouten.
b. Kleur-, structuur- en effect-verschillen tussen voorbeeldstalen, referentiestalen en de
naar voorbeeldstalen uitgevoerde werkzaamheden en afwerkingen. Voor
kleurverschil geldt een norm dat minder dan 5% kleurverschil geen reden is tot
garantie of reclamatie. Dit is tevens geldig voor verschil in overeengekomen
glansgraad van de afwerklaag.
Deze verschillen gelden voor de door Gebruiker afgewerkte voorwerpen en objecten
onderling, alsmede tussen de door Wederpartij aangeleverde kleurvoorbeelden,
referentiestalen, aangeleverde kleurnummers en het door Gebruiker geleverde werk.
c. In de catalogus/offerte/prijslijst vermelde zet-, druk- en schrijffouten.
d. Aantasting op enig moment van de door Gebruiker aangebrachte afwerklaag die is
ontstaan door een van buiten komende oorzaak.
e. Onthechting of opwerken van door Gebruiker aangebrachte laklaag of afwerklaag.
Dit geldt tevens voor opwerken en onthechten van reeds aanwezige lak- of
afwerklagen welke door Gebruiker opnieuw zijn afgewerkt of behandeld. Dit op enig
moment, dus zowel na korte- als langere tijd.
f. Verschil in verkleuring na korte of langere tijd van door Gebruiker aangebrachte
afwerkingen en laklagen van verschillende delen van objecten en van objecten
onderling die deel uitmaken van hetzelfde werk. Dit geldt zowel voor gespoten en
handmatig geschilderde zaken onderling, alsmede het verschil tussen werken
waarvan delen handmatig zijn geschilderd en delen zijn gespoten in gelijke kleur. Dit
geldt zowel voor uitgevoerde werkzaakheden in de werkplaats van Gebruiker
alsmede voor uitgevoerde werkzaamheden door of namens Gebruiker op een door
Wederpartij aangewezen locatie.
g. Het zichtbaar blijven of worden van naden en/of scheurtjes in de eindafwerking
nadat Gebruiker naar goed vakmanschap heeft getracht deze te voorkomen, tot een
minimum te beperken danwel zoveel als mogelijk te verwijderen.
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h. Op en in gespoten afwerklagen alsook handmatig aangebrachte afwerklagen met
roller of kwast, kunnen onregelmatigheden voorkomen waaronder stofdeeltjes. Deze
kunnen zichtbaar en voelbaar zijn in het geleverde eindresultaat. Dit is geen reden
voor garantie of reclamatie.
3. Ten aanzien van door de Gebruiker geleverde zaken geldt maximaal de garantietermijn
van betreffende leverancier of fabrikant van Gebruiker.
Artikel 17: Aansprakelijkheid
1. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit door
Wederpartij aangeleverde onjuiste- of onduidelijke gegevens, omschrijving van zaken of
tekeningen.
2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die ontstaan als
direct of indirect gevolg van daden of nalatigheden van de Wederpartij, zijn
ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn
gesteld.
3. Gebruiker is aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de Wederpartij en/of
derden, voor zover ontstaan door schuld van Gebruiker of van hen, die door Gebruiker te
werk zijn gesteld op de aan Gebruiker opgedragen werk(en). Dit voor de hoogte van het
bedrag zoals door eventuele verzekering van Gebruiker gedekt, danwel tot maximaal de
factuurwaarde van de door Gebruiker uit te voeren werkzaamheden.
Dit geldt zowel voor uitgevoerde werkzaakheden in de werkplaats van Gebruiker
alsmede voor uitgevoerde werkzaamheden door of namens Gebruiker op een door
Wederpartij aangewezen locatie.
4. De aansprakelijkheid van de Gebruiker is beperkt tot kosteloos herstel van ondeugdelijk
werk of voor een deel daarvan, een en ander ter beoordeling van de Gebruiker.
5. Gebruiker zal niet zijn gehouden geleden bedrijf- en/of gevolgschade van Wederpartij te
vergoeden.
6. Zodra zaken die voor uitvoering van de opdracht van Wederpartij benodigd zijn, op het
werk bij Gebruiker zijn aangevoerd draagt de Wederpartij de aansprakelijkheid voor alle
risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan deze zaken zoals in
geval van ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de
bevoegdheid van de Wederpartij aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden of
schuld aan de zijde van Gebruiker.
7. Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van Wederpartij een
overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van de overeenkomst – daartoe
bevoegd te zijn. Deze persoon is naast Wederpartij hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit
de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen
Artikel 18: Ontbinding
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1. Indien de Wederpartij op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor reeds in
gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in
het Burgerlijk Wetboek zal Gebruiker ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn
verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of
ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner
keuze.
2. Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder
rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst
niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om deze alsnog na
te komen. Gebruiker heeft voorts ingeval Wederpartij een of meer verplichtingen
niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten.
b. De Wederpartij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt
verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de
schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van
haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
c. De Wederpartij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt
ontbonden.
d. De Wederpartij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of indien het
sterke vermoeden bestaat dat Wederpartij van plan is Nederland te verlaten.
e. Gebruiker is indien hij op lid b van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig
bedrag verschuldigd door de Wederpartij op grond van door Gebruiker reeds
verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is
in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Gebruiker op
vergoeding van kosten, schade en interesten.
Artikel 19: Toepasselijk recht
Op deze voorwaarde, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze
voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlands recht van
toepassing. Geschillen die verband houden met of voortvloeien uit deze Algemene
Voorwaarden zullen uitsluitend door de bevoegd rechter in de vestingplaats van de
Gebruiker worden beslecht.
Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst herzien op 10 februari 2022.

------------------------

9

