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ALGEMENE VOORWAARDEN  

BUN ENGINEERING NEDERLAND B.V. GEVESTIGD TE MEERLO EN INGESCHREVEN IN DE KAMER VAN KOOPHANDEL 

ONDER NUMMER 70524033 

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 

• De navolgende algemene voorwaarden (hierna: de “Voorwaarden”) zijn, onder uitdrukkelijke afwijzing van 

andersluidende algemene voorwaarden van de klant (hierna: de “Klant”), van toepassing op alle offertes, algemene 

aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van BUN Engineering Nederland 

B.V. (hierna: de “Vennootschap”), tenzij hiervan op grond van een schriftelijke overeenkomst door partijen wordt 

afgeweken. Koper en de Vennootschap tezamen worden “Partijen” genoemd. 

 

• Naast en in aanvulling op deze Voorwaarden zijn op overeenkomsten tussen de Vennootschap en de Klant tevens de 

bijzondere voorwaarden als opgenomen in de overeenkomst tussen Partijen van toepassing. 

 

• Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen de Vennootschap en de Klant overeengekomen bijzondere voorwaarden 

in de overeenkomst, gaan de bijzondere bepalingen uit de overeenkomst voor. 

 

Artikel 2 - Totstandkoming van overeenkomsten 

2.1  Offertes van de Vennootschap voor de levering van goederen zijn gedurende één kalendermaand geldig te rekenen 

vanaf de datum van de offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door Partijen. De Klant moet uitdrukkelijk 

zijn aanvaarding meedelen aan de Vennootschap voor het verstrijken van deze termijn. Na het verstrijken van de termijn, 

vervalt het aanbod en is de Vennootschap niet meer gebonden aan de offerte. 

 

2.2  De inhoud van de overeenkomst wordt uitsluitend bepaald door de opdrachtbevestiging. De Klant is daarna niet 

langer gerechtigd deze te wijzigen of annuleren, tenzij de Vennootschap schriftelijk instemt met een dergelijke 

wijziging en/of annulering. 

 

2.3  De inhoud van de offerte met de eventueel daarbij behorende tekeningen, beschrijvingen en/of specificaties, is zo 

nauwkeurig mogelijk, maar is niet bindend voor de Vennootschap. 

 

Artikel 3 - Prijs 

3.1  Alle door de Vennootschap uitgegeven prijzen worden uitgedrukt in euro, exclusief BTW. Tenzij schriftelijk anders 

is overeengekomen tussen Partijen, zijn de prijzen inclusief eventuele invoerbelastingen, de inklaringskosten, de 

verpakkingskosten en de verzekeringskosten ter dekking van beschadiging en diefstal gedurende het transport. 

 

3.2  De prijzen hebben enkel betrekking op de levering van de goederen en diensten omschreven in de overeenkomst 

tussen Partijen, met uitsluiting van elk ander goed of elke andere prestatie. 

 

3.3  De Vennootschap staat niet in voor het lossen, de montage, de verbindingen en bekabeling, de inbedrijfstelling 

ervan en de opleiding van het personeel, tenzij die prestaties uitdrukkelijk voorzien zijn in haar offerte en in dat 

geval gebeurt dit overeenkomstig de voorwaarden voorzien in die offerte. 

 

3.4  De door de Vennootschap opgegeven prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de ten tijde van opgave geldende lonen, 

sociale werkgeverslasten, belastingen en andere dergelijke factoren. Indien na het sluiten van de overeenkomst een 

of meer van voornoemde factoren wijzigt, is de Vennootschap gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen en 

aan de Klant door te berekenen. De Klant is gehouden de prijsstijging op eerste verzoek van de Vennootschap te 

voldoen. 
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3.5 Indien de Vennootschap meerkosten en/of meerwerk moet dragen om redenen toerekenbaar aan de Klant, zal zij 

die meerkosten en/of het meerwerk als supplement mogen aanrekenen aan de overeengekomen prijs en/of tarieven. 

De Klant is gehouden de prijs van het meerwerk op eerste verzoek van de Vennootschap te voldoen. 

 

Artikel 4 - Leveringen overdracht van risico 

4.1  Levering vindt plaats op het moment dat de Vennootschap het goed aan Koper ter beschikking stelt op de 

bedrijfslocatie van Koper en aan Koper heeft medegedeeld dat de zaak aan hem ter beschikking staat. Tenzij 

schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen, draagt de Vennootschap tot het moment van levering het 

risico van onder meer opslag, laden, transport en lossen.  

 

4.2  De Vennootschap organiseert het transport en draagt de transportkosten. De Vennootschap organiseert het lossen 

en de installatie van het verkochte goed in de lokalen van de Klant in geval dit uitdrukkelijk is overeengekomen 

tussen Partijen. 

 

4.3  De Klant dient kosteloos alle medewerking te verlenen om de Vennootschap tot aflevering van het goed in staat te 

stellen. Indien de Klant zijn medewerking niet verleent en de Vennootschap daarom extra kosten moet maken, is de 

Vennootschap bevoegd om die kosten door te belasten aan de Klant en is de Klant gehouden die extra kosten op 

het eerste verzoek van de Vennootschap te voldoen.  

 

Artikel 5 - Leveringstermijnen en uitvoering 

5.1  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen, zijn de leveringstermijnen vermeld in de overeenkomst 

louter indicatief en niet-bindend. Het betreffen uitdrukkelijk geen fatale termijnen in de zin van artikel 6:83 BW. 

 

5.2  De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is 

bereikt, wanneer alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van 

de Klant, de Klant de overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen en aan de overige voorwaarden voor de 

uitvoering is voldaan. 

 

5.3  Als er sprake is van: 

• andere omstandigheden dan de Vennootschap bekend was toen zij de levertijd of uitvoeringsperiode opgaf, wordt 

de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die de Vennootschap, met inachtneming van de planning, 

nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren; 

• meerwerk, wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die de Vennootschap, met inachtneming 

van de planning, nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te 

verrichten; 

• opschorting van verplichtingen van de Vennootschap in de zin van artikel 12 van deze Voorwaarden, wordt 

de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die zij, met inachtneming van de planning, nodig heeft 

om de opdracht uit te voeren nadat de reden voor de opschorting is komen te vervallen. 

 

5.4  Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft de Klant in beginsel geen recht op schadevergoeding of 

ontbinding van de overeenkomst. De Vennootschap is slechts aansprakelijk voor de schade voor overschrijding van de 

levertijd of uitvoeringsperiode indien de vertraging belangrijk is en toerekenbaar is aan de Vennootschap, haar grove 

schuld kan worden verweten en pas nadat zij middels aangetekende post een ingebrekestelling heeft ontvangen, met 

daarin een redelijke termijn om alsnog na te komen. Indien de Klant een recht op schadevergoeding toekomt, kan die 

schadevergoeding nooit meer bedragen dan 5% van het totale bedrag van de offerte exclusief belastingen van het 

verkochte goed. 
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5.5  De Klant vrijwaart de Vennootschap voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrijding van de 

levertijd of uitvoeringsperiode. 

 

Artikel 6 - Betaling en klacht 

6.1  Behoudens andersluidend beding, zijn de facturen van de Vennootschap contant betaalbaar bij levering op de plaats 

van vestiging van de Vennootschap of door overschrijving op de bankrekening vermeld op de facturen, binnen de 

betalingstermijn zoals overeengekomen. De betalingskosten komen te allen tijde voor rekening van de Klant. 

 

6.2  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen gebeurt de betaling van het verkochte goed als volgt: 

 

• 30% van het totaalbedrag van de overeenkomst uit hoofde van voorschot bij de ondertekening van de 

overeenkomst of de aanvaarding van de offerte; 

• 60% uiterlijk op de dag van de levering van het goed,  

• de overige 10% van het totaal bedrag dient binnen dertig (30) dagen na de dag van levering te zijn voldaan.  

 

De bovengenoemde data, termijnen en perioden betreffen telkens fatale termijnen in zin van artikel 6:83 BW. 

 

6.3  Elke klacht of opmerking met betrekking tot één van de te betalen facturen moet binnen acht (8) kalenderdagen na 

ontvangst van de factuur bij de Vennootschap kenbaar worden gemaakt. Indien de Klant dit nalaat, is de Klant niet langer 

gerechtigd de inhoud van de factuur te betwisten. 

 

6.4  Ongeacht of de Vennootschap de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, zijn alle bedragen die de Klant 

uit hoofde van de overeenkomst aan haar verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar indien:  

 

• de Klant tekort schiet in de nakoming van één van zijn verplichtingen; 

• de Vennootschap op goede grond vreest dat de Klant één van zijn verplichtingen niet zal of kan nakomen;  

• het faillissement of de surseance van betaling van de Klant is aangevraagd; 

• de Koper in staat van faillissement wordt verklaard of de Koper surseance van betaling wordt verleend;  

• op een belangrijk deel van het vermogen van de Koper conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd (door 

een ander dan de Vennootschap); of 

• de Klant wordt ontbonden of geliquideerd, dan wel daartoe een voorstel is gedaan; 

 

6.5  De Klant is in geval van vertraging in de voldoening van de geldsom als genoemd in de factuur van rechtswege en zonder 

ingebrekestelling rente verschuldigd aan de Vennootschap met ingang van de dag volgend op de dag die is 

overeengekomen als uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop de Klant de geldsom heeft voldaan. De rente 

bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente indien deze hoger is. Bij de renteberekening wordt 

een gedeelte van de maand gezien als volle maand. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente 

wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. 

 

6.6  Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is de Klant aan de Vennootschap alle buitengerechtelijke kosten 

verschuldigd met een minimum van EUR 120,=. 

  

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud 

7.1  Het verkochte goed blijft eigendom van de Vennootschap tot de betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen, 

onder meer de prijs en de accessoires zoals de eventuele kosten, de contractuele boeten en de rente. Zolang er op het 
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geleverde goed een eigendomsvoorbehoud rust, mag de Klant deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet 

bezwaren of vervreemden. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking. 

 

7.2  Het eigendomsvoorbehoud wijzigt geenszins de overdracht van de risico’s naar de Klant bij levering in diens vestigingen 

overeenkomstig artikel 4. 

 

7.3  Indien de Klant nalaat, het gehele, uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedrag te voldoen, is de 

Vennootschap gerechtigd om, zonder gerechtelijke tussenkomst, de goederen terug te nemen en de overeenkomst 

te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding van de Vennootschap. In zulk geval is de Klant verplicht 

alle medewerking te verlenen. 

 

Artikel 8 - Goedkeuring van de verkochte goederen 

8.1  De Klant is verplicht het verkochte goed bij levering en voor plaatsing en/of inbedrijfstelling ervan aandachtig en 

grondig te onderzoeken en goed te keuren. 

 

8.2  Keurt de Klant het goed niet goed of worden gebreken aan het goed vastgesteld (zoals zichtbare schade, een 

ontbrekend element of verschil met de bestelling), dient de Klant dit uitdrukkelijk aan de transporteur te melden, 

door een vermelding op de leveringsbon. Bovendien dienen deze zichtbare gebreken schriftelijk kenbaar te worden 

gemaakt aan de Vennootschap binnen een termijn van acht (8) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van levering. 

Na het verstrijken van deze termijn, wordt de Klant geacht het verkochte goed te hebben goedgekeurd en worden 

latere klachten met betrekking tot de zichtbare gebreken niet meer aanvaard. 

 

8.3  Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de klachten voor zichtbare gebreken niet meer ontvankelijk zijn zodra het 

verkocht goed in gebruik is genomen. 

 

8.4 Indien de klacht van de Klant gegrond is, dient de Klant de Vennootschap in de gelegenheid te stellen het goed 

alsnog in de gewenste staat op te leveren conform artikel 9.4. 

 

Artikel 9 - Garantie 

9.1  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen, staat de Vennootschap voor een periode van twaalf (12) 

maanden na (op)levering van het goed in voor de kwaliteit van de door haar geleverde prestatie.  

 

9.2  Om beroep te kunnen doen op de garantie zoals opgenomen in artikel 9.1, moet de Klant al zijn contractuele 

verplichtingen ten aanzien van onze vennootschap hebben nageleefd en dient hij zich uitsluitend richten tot de 

Vennootschap om over te gaan tot de herstellingen en het onderhoud van de verkochte goederen. 

 

9.3  De Klant kan slechts een beroep doen op de garantie indien zij aan alle van de volgende voorwaarden heeft voldaan: 

 

• Het gebrek moet bestaan bij de levering en moet in belangrijke mate het goed ongeschikt maken voor het gebruik 

waarvoor het gewoonlijk bestemd is of voor een bijzonder gebruik uitdrukkelijk overeengekomen in de bijzondere 

verkoopvoorwaarden tussen Partijen. 

• Het gebruik mag niet het gevolg zijn van een normale slijtage; onoordeelkundig gebruik; niet of niet juist 

uitgevoerd onderhoud van een handeling of een fout begaan door de Klant of door een derde, van de toevoeging 

van accessoires die niet overeenstemmen met de technische specificaties, van het gebruik van het verkochte goed 

in abnormale omstandigheden, van een demontage of van een herstelling uitgevoerd door een onbevoegde 

persoon. 
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9.4  Indien het verkochte goed een gebrek heeft, zal de Vennootschap binnen een redelijke termijn de keuze maken of zij 

tot de kosteloze herstelling (arbeid en materiaal) of tot de vervanging van het defecte goed wenst over te gaan. De 

mogelijkheid tot ontbinding van de verkoop of een beroep op schadevergoeding wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

Artikel 10 - Aansprakelijkheidsbeperking   

10.1 De Vennootschap is slechts aansprakelijk voor schade indien er sprake is van grove schuld aan de zijde van de 

Vennootschap of een van haar leidinggevenden. 

 

10.2  Als redelijk handelend en bekwame koper is de Klant ertoe gehouden de Vennootschap volledig in te lichten over 

zijn behoeften met betrekking tot het goed dat hij wenst te kopen en over de bijzonderheden van zijn onderneming. 

De Vennootschap is daarom niet aansprakelijk indien de Klant schade lijdt omwille van weglatingen of vergissingen 

met betrekking tot de informatie die hij aan de Vennootschap heeft meegedeeld. 

 

10.3  Als redelijk handelend en bekwame koper neemt de Klant op eigen verantwoordelijkheid beslissingen met betrekking 

tot de keuze van het verkochte goed en de accessoires ervan, de daaraan aan te brengen wijzigingen, de integratie 

van het verkochte goed in een productieketen. Hij neemt eveneens op eigen verantwoordelijkheid de beslissingen 

resulterend uit de onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die hij uitvoerde. De Vennootschap is daarom niet 

verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor de prestaties van het verkochte goed in de door de Klant opgezette 

productie of problemen die de Klant ervaart als gevolg van zijn eigen beslissing en keuze voor dat specifieke goed.  

 

10.4 De verplichting van de Vennootschap tot het vergoeden van schade op grond van welke grondslag dan ook, is beperkt 

tot die schade waartegen de Vennootschap uit hoofde van een door of ten behoeve van haar gesloten verzekering 

is verzekerd. De omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende geval 

onder deze verzekering wordt uitbetaald. 

 

10.5  Indien de Vennootschap om welke reden dan ook geen beroep toekomt op artikel 10.4 van deze Voorwaarden, is de 

verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot niet meer dan 5% van de totale prijs exclusief belasting van 

het verkochte goed. Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is deze verplichting beperkt tot 

maximaal 5% (exclusief btw) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering. 

 

10.6 Indien de Vennootschap krachtens het bepaalde in dit artikel 10 aansprakelijk is, dan is de Vennootschap slechts 

gehouden tot vergoeding van de door de Klant geleden directe schade. Niet voor vergoeding in aanmerking komen:  

  

• enige schade aan personen; 

• opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van 

het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van 

de plaats waar wordt gewerkt; 

• indirecte en/of gevolgschade. Hieronder wordt onder meer (maar niet uitsluitend) verstaan winstderving, 

stagnatieschade, productieverlies, boetes, transportkosten of elke andere schade die rechtstreeks of 

onrechtstreeks voortvloeit uit gebreken aan de verkochte goederen. 

  

Artikel 11- Klachtplicht 

11.1  De Klant kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen als hij hierover niet binnen een termijn van maximum 

één kalendermaand nadat hij de gebreken en/of mankementen heeft vastgesteld of redelijkerwijze had moeten 
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vaststellen, schriftelijk bij de Vennootschap heeft geklaagd. De Klant verliest alle mogelijkheden, acties en 

(rechts)vorderingen met betrekking tot het gebrek in de prestatie indien hij niet tijdig klaagt.  

  

Artikel 12 - Overmacht 

12.1  Een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen kan aan de Vennootschap niet worden toegerekend, indien 

deze tekortkoming het gevolg is van overmacht. 

 

12.2  Onder overmacht wordt onder meer verstaan omstandigheden die het gevolg zijn van een gebeurtenis onafhankelijk 

van haar wil en dat redelijkerwijze niet van de Vennootschap kon worden verwacht dat zij hiermee rekening moest 

houden op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst of dat ze deze moest voorkomen of verhelpen, zelfs 

wanneer die gebeurtenis de uitvoering van de contractuele verbintenissen niet volledig onmogelijk, maar wel 

onredelijk bemoeilijken. Hieronder zullen mede (maar niet uitsluitend) zijn inbegrepen: de omstandigheid dat door 

de Vennootschap ingeschakelde derden zoals leveranciers en transporteurs, of andere partijen waarvan de 

Vennootschap afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, stakingen van de postdiensten of 

van de transportmiddelen, voertuigpech bij het transport, machinebreuk, weersomstandigheden, brand, 

faillissement of belangrijke vertragingen bij een leverancier, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en 

andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten en import- en 

handelsbeperkingen. 

 

12.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de Vennootschap opgeschort. Indien de periode 

waarin voor overmacht nakoming van de verplichtingen door de Vennootschap niet mogelijk is langer duurt dan zes 

(6) maanden, zijn Partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot 

schadevergoeding bestaat. 

 

Artikel 13 - Opschorting 

13.1  De Vennootschap is gerechtigd de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten na een schriftelijke 

ingebrekestelling indien de Klant in gebreke blijft één of meer van de op hem rustende verplichtingen tijdig, volledig 

of na behoren na te komen. 

 

13.2  De Klant heeft geen recht om zijn betalingsverplichting op te schorten. De Klant komt geen beroep op verrekening 

toe.  

 

Artikel 14 – Beëindiging van de overeenkomst 

14.1  De Klant is niet bevoegd de overeenkomst eenzijdig op te zeggen of te annuleren, tenzij de Vennootschap daarmee 

instemt. 

 

14.2 De Vennootschap is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande 

ingebrekestelling te ontbinden, door verzending van een aangetekende brief aan de Klant, indien:  

 

• de Klant tekortschiet in de nakoming van één van zijn verplichtingen; 

• de Vennootschap op goede grond vreest dat de Klant één van zijn verplichtingen niet zal of kan nakomen;  

• de Koper in staat van faillissement wordt verklaard of de Koper surseance van betaling wordt verleend; of 

• op een belangrijk deel van het vermogen van de Koper conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd (door 

een ander dan de Vennootschap). 
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14.3  Ingeval van ontbinding van de overeenkomst, is de Klant aan de Vennootschap een schadevergoeding verschuldigd 

die forfaitair bepaald wordt op een minimum van 20% van de verkoopprijs, onverminderd het recht van de 

Vennootschap om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van een grotere geleden schade. 

 

14.4  Ingeval van ontbinding van de overeenkomst wordt eveneens overeengekomen dat de Vennootschap het verkochte 

goed mag terugnemen waar het zich ook bevindt, zonder voorafgaande gerechtelijke vordering. 

 

Artikel 15 - Intellectuele eigendom 

15.1  Alle uit de Overeenkomst voortgekomen rechten van intellectueel eigendom, waaronder het octrooirecht, merkrecht, 

tekeningen- of modelrecht en auteursrecht – komen toe aan De Vennootschap. Voor zover de intellectuele 

eigendomsrechten slechts verkregen kunnen worden door middel van depot of registratie, is uitsluitend de 

Vennootschap bevoegd tot depot en/of registratie. 

 

15.2  De in het kader van deze overeenkomst tot stand gebrachte werken waarop mogelijkerwijs intellectueel 

eigendomsrechten rusten, blijven eigendom van de Vennootschap, ongeacht of deze aan de Klant ter beschikking 

zijn gesteld.  

 

15.3 Indien de Vennootschap software levert aan de Klant, ontvangt de Klant een niet-exclusieve gebruikerslicentie om 

gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten. De Klant is niet gerechtigd om zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de Vennootschap sublicenties op de intellectuele eigendomsrechten te verlenen aan 

derden of haar gebruiksrechten over te dragen aan derden. 

 

15.4 De Vennootschap heeft het recht om de gebruikerslicentie per direct in te trekken. De Vennootschap heeft het recht 

de Klant te verzoeken om het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten per direct te staken en voor zover van 

toepassing, teruggave van de intellectuele eigendomsrechten te vorderen, onder meer in geval de Klant geen 

bestelling plaatst. 

 

15.3 De Vennootschap is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt als gevolg van een inbreuk op intellectuele 

eigendomsrechten van derden. De Klant vrijwaart de Vennootschap voor elke aanspraak van derden met betrekking 

tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. 

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillen 

 

16.1  Op alle voorstellen, aanbiedingen, opdrachten en (overige) overeenkomsten tussen de Vennootschap en de Klant is 

uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

 

16.2  Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen de Vennootschap en de Klant 

waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door 

de rechtbank Limburg, locatie Roermond. 
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