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De doelstelling van deze voorwaarden is:  

a) Het zeker stellen dat de Overeenkomst voldoet aan de algemene wettelijke eisen van 

veiligheid en kwaliteit alsmede de verschillende wettelijke vereisten voor 

speeltoestellen en ondergrond, zoals vastgelegd in de WAS; 

b) Het bij voorkeur samenwerken met gerenommeerde en bekende partijen die 

aantoonbaar lid zijn van de Branchevereniging Spelen&Bewegen; kennispartner van 

Opdrachtgever; 

c) Het stellen van voorwaarden, waaronder de Overeenkomst plaatsvindt 
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Artikel 1 DEFINITIES 

Acceptatie: de finale acceptatie van de Goederen en/of de Diensten door 

Opdrachtgever na beantwoording van de Goederen en/of de 

Diensten aan de Specificaties, al dan niet na uitvoering van de 

Acceptatietests, ter keuze van Opdrachtgever;  

Acceptatietests: de tests door Opdrachtgever naar eigen inzicht bepaald, ter controle 

van de beantwoording van de Goederen en/of de Diensten aan de 

Specificaties;  

Aflevering/Oplevering: Bezitsverschaffing van de Overeenkomst. 

Derde: Een externe partij, niet zijnde een Opdrachtgever. 

Dienst(en): de door de Opdrachtnemer te leveren diensten, daaronder tevens 

begrepen doch niet beperkt tot (i) advisering; (ii) aanneming van 

werk en (iii) het in licentie geven en installeren van software;  

Documenten: alle gegevens, waaronder mede begrepen tekeningen, afbeeldingen, 

ontwerpen, modellen, berekeningen, werkwijzen, know-how, 

(internet)domeinnamen, data- en andere elektronische bestanden;  

Fondspartners: Fondsenwervende organisaties waarmee Opdrachtnemer 

samenwerkt. 

Goed(eren): de goederen die onder de Overeenkomst door de Opdrachtnemer 

worden verkocht en geleverd aan Opdrachtgever 

Hulppersonen: de ter uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtgever c.q. de 

Opdrachtnemer ingezette (i) medewerkers, al dan niet op basis van 

een Arbeidsovereenkomst met Opdrachtgever c.q. de 

Opdrachtnemer; (ii) onderaannemers; (ii) Opdrachtnemer; en (iv) 

andere (rechts)personen. 

Inspectie: Het al dan niet tussentijds onderzoeken en beoordelen van de 

Overeenkomst op deugdelijkheid en bruikbaarheid zoals in de 

Overeenkomst omschreven. 

Keuringscertificaat: Het document waaruit blijkt, dat door de bevoegde instanties de 

Overeenkomst voldoet aan de wettelijke eisen en normen, i.c. EN1176 

(speeltoestel) en EN1177 (ondergrond) (indien die ondergrond door 

de Opdrachtnemer is geleverd en geplaatst), die bestemd is voor 

vermaak of ontspanning, waarbij uitsluitend van zwaartekracht of 

fysieke kracht van de mens wordt gebruik gemaakt. 

LOS: De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid LOS, gevestigd te 

(3511MH) Utrecht, aan de Arthur van Schendelstraat 550, 

ingeschreven bij het Handelsregister onder het nummer: 40532341. 

LOS is dé branchevereniging voor speeltuinen, 

kindervakantieorganisaties en stads- en kinderboerderijen, gevestigd 

te Utrecht. 

Opdrachtgever: LOS en/of haar leden en andere organisaties die al dan niet met 

bemiddeling van LOS, al dan niet met subsidie van Fondspartners, 
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met Opdrachtnemer een Overeenkomst hebben  gesloten, alsmede 

degene aan wie Opdrachtnemer een offerte heeft uitgebracht. 

Opdrachtnemer: De partij met wie Opdrachtgever een Overeenkomst heeft gesloten, 

alsmede degene door wie aan Opdrachtnemer een offerte is 

afgegeven. 

Overeenkomst: De Overeenkomst(en) waarbij Opdrachtnemer zich jegens de 

Opdrachtgever verbindt tot het leveren van Goederen en/of 

verrichten van Diensten. 

Partijen: Opdrachtnemer en de Opdrachtgever. 

Schade: 

 

Uitvoeringstermijn: 

“de schade zoals bedoeld in artikel 6:95 BW; 

Als uitvoeringstermijn gelden alle  noodzakelijke werkzaamheden 

t.b.v. de realisatie van het project, zoals, maar niet gelimiteerd tot, 

engineering i.g.v. een niet standaard toestel, productie van het 

toestel, transport, montage, plaatsing en oplevering. 

Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 40532341. 

 

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID 

2.1. Deze Voorwaarden zijn opgesteld en gedeponeerd in december 2022.    

2.2. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en 

Overeenkomsten gesloten tussen Opdrachtnemer en haar Opdrachtgever(en).  

2.3. De door de Opdrachtnemer(of Derde) gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet 

van toepassing en worden door Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.4. Indien een situatie zich voordoet waarin deze Voorwaarden geen uitkomst bieden, dan 

zijn de afspraken uit de Overeenkomst bindend. Op het moment dat er geen sprake is 

van een Overeenkomst, gelden de schriftelijk gemaakte afspraken of verbintenissen.  

2.5. Voor zover de Overeenkomst bepalingen zou bevatten die in strijd zijn met de 

Voorwaarden, prevaleren die boven die van de Voorwaarden, zulks met dien 

verstande dat nimmer ten nadele van de Opdrachtgever van de Voorwaarden kan 

worden afgeweken; indien dat het geval mocht blijken te zijn, prevaleren de 

bepalingen van de Voorwaarden. 

2.6. Tegenstrijdigheden in de Overeenkomst en de bij de Overeenkomst behorende 

documenten zoals tekeningen, modellen en specificaties, die Opdrachtnemer ontdekt 

of behoort te ontdekken, zullen door hem onverwijld ter kennis worden gebracht van 

Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal daarbij de gevolgen van deze tegenstrijdigheden 

aangeven en de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeen- 

komst, voor zover noodzakelijk, opschorten totdat Opdrachtgever ter zake heeft 

beslist. 



 

 

Algemene Inkoopvoorwaarden LOS November 2022 Pagina  5 

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN LOS 2022  

2.7. Indien een bepaling uit deze Voorwaarden ongeldig, nietig of vernietigd is blijven de 

overige bepalingen van kracht. 

2.8. Afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk zijn en 

uitdrukkelijk door Opdrachtnemer worden aanvaard. De afwijkingen gelden slechts 

voor de enkele Overeenkomst waarop zij betrekking hebben. 

Artikel 3 KENNIS VAN HET WERKTERREIN VAN OPDRACHTGEVER  

3.1. Opdrachtnemer dient, voordat hij met de uitvoering van de Overeenkomst een 

aanvang maakt, zich op de hoogte te stellen van de omstandigheden op de terreinen 

en in de gebouwen van Opdrachtgever, waar door Opdrachtnemer werkzaamheden 

moeten worden verricht, teneinde vast te stellen of de vereiste ruimte aanwezig is. Bij 

constatering, dat er gebrek is aan voldoende ruimte, is Opdrachtnemer verplicht dit 

aan Opdrachtgever te melden. Bij constatering achteraf door Opdrachtnemer heeft 

deze het recht de Overeenkomst te ontbinden; Opdrachtnemer is alsdan verplicht 

voor eigen rekening en risico de uitvoering van de Overeenkomst ongedaan te maken.  

3.2. Indien ook Derden op de werkterreinen werken, zal Opdrachtnemer met hen zodanig 

samenwerken dat alle werkzaamheden voor alle meest efficiënte wijze zullen worden 

uitgevoerd.  

3.3. Kosten, die voortvloeien uit vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst, 

veroorzaakt door omstandigheden als in lid 2 van dit artikel bedoeld, zijn voor 

rekening van Opdrachtnemer.  

Artikel 4 AANBIEDINGEN/OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

4.1. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer 

kan haar offertes tot aanvaarding ervan nog herroepen, tenzij het aanbod een termijn 

bevat waarbinnen het aanbod kan worden aanvaard en die termijn nog niet is 

verstreken. Een offerte of aanbieding vervalt (ook) indien het product waarop de 

offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.  

4.2. Aanvullingen of wijzigingen op een aanbieding van Opdrachtnemer zijn eerst geldig, 

nadat deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard. 

4.3. Opdrachtnemer wordt geacht zich afdoende te hebben verzekerd voor 

bedrijfsaansprakelijkheid en dient aan te geven wanneer dit niet het geval is. Op 

verzoek van opdrachtgever dient opdrachtnemer de polis van zijn 

bedrijfsaansprakelijkheid te overleggen. 

4.4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte gegevens en 

deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is 

Opdrachtnemer gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen 

aan te passen. 
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4.5. De Overeenkomst met Opdrachtnemer komt pas tot stand, nadat Opdrachtnemer een 

Overeenkomst uitdrukkelijk (schriftelijk of anderszins) heeft aanvaard. 

Opdrachtnemer is pas gebonden vanaf de datum waarop zij de Overeenkomst heeft 

aanvaard.  

Indien de Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, 

bevestigt Opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de 

aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de 

Opdrachtgever is bevestigd, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst ontbinden. 

4.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het leveren van een 

gedeelte van de order of het verrichten van een gedeelte van de dienst tegen een 

Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

4.7. Opdrachtnemer is gebonden aan mondelinge afspraken, nadat zij deze schriftelijk aan 

de Opdrachtgever heeft bevestigd of zodra Opdrachtnemer- zonder tegenwerping van 

de Opdrachtgever- met de uitvoering van deze afspraken is begonnen. 

Artikel 5 PRIJZEN 

5.1. Alle prijzen worden vermeld in Euro’s en zijn exclusief btw, andere heffingen welke van 

overheidswege worden opgelegd en andere (on)kosten, tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen 

5.2. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht alle prijsverhogende factoren die zijn 

ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte, dan wel de totstandkoming van de 

Overeenkomst aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 

5.3. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in 

opdracht van de Opdrachtgever door Opdrachtnemer (of door haar ingeschakelde 

Derden) worden geleverd (‘meerwerk’), zullen indien en voor zover hiermee meer dan 

10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie aan de 

Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

5.4. De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk en daarmee 

tot afrekening op de wijze als in het vorige lid voorzien: 

(a) uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen, nadat deze 

door de Opdrachtgever is goedgekeurd; 

(b) eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de Opdrachtgever 

die ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet, niet volledig of 

onvoldoende duidelijk aan Opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt; 

(c) gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van Derden, die door 

Opdrachtnemer in redelijkheid niet waren te voorzien, dan wel waarop 

Opdrachtnemer beperkt of geen invloed kan uitoefenen; 
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5.5. De Opdrachtgever wordt alleen geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan 

verbonden kosten akkoord te zijn doormiddel van een schriftelijk akkoord. 

5.6. De prijzen omvatten alle kosten van de Overeenkomst, daarbij inbegrepen de kosten 

van af-en/of oplevering franco aan huis. In de prijs is de omzetbelasting niet 

inbegrepen. Franco levering aan huis is niet van toepassing op het naleveren van niet 

garantie onderdelen, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.  

5.7. Indien een mogelijkheid tot prijsherziening in de Overeenkomst is voorzien, zullen op 

straffe van nietigheid de redenen zijn vermeld, waaronder prijsherziening plaatsvindt 

alsmede de indexering van de prijs per tijdseenheid.  

5.8. Op orderniveau zal ten minste een korting worden toegepast op de orderprijs van een 

order op basis van onderstaande staffel. De order prijzen zijn exclusief 

montage/plaatsingskosten en BTW:  

(a) Bij een order van € 1.000,-- tot € 10.000,-- geldt een korting van ten minste 

6%  

(b) Bij een order van € 10.001,-- tot € 30.000,-- geldt een korting van ten minste 

10%  

(c) Bij orders groter dan € 30.000,-- geldt een korting van ten minste 12% 

Artikel 6 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 

6.1. Indien Opdrachtnemer gegevens nodig heeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering 

van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de 

Opdrachtgever deze juist en volledig aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft 

gesteld.  

6.2. Opdrachtnemer is steeds en onvoorwaardelijk gerechtigd op enig moment Derden in 

te schakelen ten behoeve van de werkzaamheden.  

6.3. Indien Opdrachtnemer een aanbetaling verlangt van de Opdrachtgever en deze 

aanbetaling nog niet door Opdrachtnemer ontvangen is, behoudt Opdrachtnemer 

zich het recht voor om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot op het 

moment dat de verlangde aanbetaling door Opdrachtnemer is ontvangen. 

6.4. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en 

het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 

6.5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering 

van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de 

Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft 

goedgekeurd. 

Artikel 7 DOCUMENTEN 
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7.1. Opdrachtnemer is verplicht bijbehorende (wettelijke) documenten voorafgaande aan 

of tegelijkertijd met de aflevering/oplevering van de order ter beschikking te stellen 

aan Opdrachtgever. Dit houdt tenminste in:  

(a) logboek;  

(b) gebruiksaanwijzing;  

(c) onderhoudsvoorschriften;  

(d) keuringscertificaat.  

7.2. Opdrachtgever is vrij in het verveelvoudigen en openbaar maken van deze 

documenten. 

Artikel 8 OVERDRACHT VAN VERPLICHTINGEN  

8.1. Opdrachtnemer kan een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst slechts met 

schriftelijke toestemming van Opdrachtgever overdragen. Aan deze toestemming 

kunnen nadere voorwaarden worden verbonden. Deze toestemming laat de niet 

overgedragen verplichtingen van Opdrachtnemer, voortvloeiende uit de 

Overeenkomst, onverlet.  

8.2. Bij overdracht van verplichtingen aan Derden, zijn de bepalingen van de Voorwaarden 

van Overeenkomstige toepassing op de betrokken Derden. 

Artikel 9 WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST 

9.1. Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst binden Opdrachtgever slechts voor 

zover zij door Opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd. Zonder daarmee in gebreke te 

komen, kan Opdrachtgever een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, 

indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben 

bijvoorbeeld voor de in dat kader uit te voeren werkzaamheden of te leveren 

Goederen.  

9.2. Opdrachtgever is tijdens de duur van de Overeenkomst te allen tijde bevoegd 

Opdrachtnemer schriftelijk opdracht te geven de omvang en/of de hoedanigheid van 

de Overeenkomst te wijzigen.  

9.3. Indien wijzigingen in de Overeenkomst leiden tot verhoging/verlaging van de kosten, 

dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de overeengekomen prijs schriftelijk 

tussen Partijen worden overeengekomen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever  

hieromtrent zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen acht dagen na de kennisgeving van 

de verlangde wijziging, schriftelijk informeren. 

Artikel 10 LEVERING 

10.1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Opdrachtgever in de Overeenkomst 

gesteld heeft, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
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10.2. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Opdrachtnemer 

tot het moment van levering aan de Opdrachtgever.  

10.3. Opdrachtgever heeft het recht de aflevering/oplevering, na overleg met 

Opdrachtnemer, uit te stellen voor ten hoogste één maand. Indien Opdrachtgever 

Opdrachtnemer verzoekt de aflevering/oplevering uit te stellen, zal Opdrachtnemer 

de Goederen voor eigen risico en rekening deugdelijk verpakt, afgescheiden en 

herkenbaar bestemd voor Opdrachtgever opslaan, beveiligen en verzekeren. 

10.4. De aflevering/oplevering geschiedt onder afgifte van een schriftelijk document voor 

oplevering. 

Artikel 11 ACCEPTATIE  

11.1. Indien en zodra de Opdrachtnemer meent dat het Goed en/of de Dienst aan de 

Specificaties voldoet, zal de Opdrachtnemer dit schriftelijk aan Opdrachtgever melden. 

Partijen stellen dan in onderling overleg het tijdstip vast van de Acceptatietest, bij 

gebreke waarvan Opdrachtgever dit tijdstip zal vaststellen en ten minste 7 dagen 

tevoren schriftelijk zal doorgeven aan de Opdrachtnemer. 

11.2. Ten behoeve van de Acceptatietest stelt de Opdrachtnemer het nodige materiaal en 

Hulppersonen ter beschikking. De Acceptatietest zal door Partijen gezamenlijk worden 

uitgevoerd en het resultaat zal worden opgenomen in een schriftelijk akkoord van 

oplevering.  

11.3. Acceptatie door Opdrachtgever zal uitsluitend plaatsvinden indien en zodra het Goed 

en/of de Dienst beantwoordt aan de Specificaties. Indien het Goed en/of de Dienst, 

naar de mening van Opdrachtgever, niet beantwoordt aan de Specificaties zal 

Opdrachtgever een lijst van werkzaamheden opstellen welke werkzaamheden door of 

namens de Opdrachtnemer voltooid dienen te worden, alvorens een nieuwe 

Acceptatietest kan plaatsvinden. In het geval van een nieuwe Acceptatietest zijn de 

artikelen 5.1 en 5.2 op de nieuwe Acceptatietest van overeenkomstige toepassing.  

11.4. Behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel heeft Acceptatie van het Goed c.q. de 

Dienst plaatsgevonden indien aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:  

(a)  het Goed c.q. de Dienst is geleverd; 

(b) de Opdrachtnemer heeft de na de Acceptatietest(s) door Opdrachtgever op 

de lijst weergegeven werkzaamheden op correcte wijze voltooid; 

(c)  het Goed c.q. de Dienst beantwoordt aan de Specificaties; en 

(d) Opdrachtgever heeft schriftelijk bevestigd dat het Goed c.q. de Dienst aan de 

Specificaties beantwoordt. 

11.5. Opdrachtgever kan ten aanzien van een Goed en/of Dienst kiezen geen Acceptatietests 

te laten plaatsvinden. In dat geval heeft de Acceptatie plaatsgevonden indien 
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Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd dat het Goed en/of de Dienst aan de 

Specificaties voldoet.  

11.6. De Opdrachtnemer dient uiterlijk bij de Acceptatie tevens alle bijbehorende 

hulpmiddelen (daaronder begrepen doch niet beperkt tot de Documentatie en 

computersoftware), de kwaliteits-, keurings-, garantie- en classificatiecertificaten, 

servicemanuals, instructieboeken en handleidingen aan te leveren aan 

Opdrachtgever. 

Artikel 12 TERMIJNEN (LEVERING | UITVOERING) 

12.1. De door Opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de Overeenkomst aan de 

Opdrachtgever opgegeven termijnen/levertijden hebben slechts een indicatieve 

strekking en zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen, tenzij bij het aangaan 

van de overeenkomst schriftelijk anders is bepaald. 

Artikel 13 EIGENDOM-, EN RISICO-OVERGANG  

13.1. De eigendom van Goederen gaat op Opdrachtgever over op het moment van de 

volledige betaling daarvan zonder enig voorbehoud en zonder het recht van reclame 

voor Opdrachtnemer (hiermee wordt beoogd het recht van reclame uit te sluiten).  

13.2. Indien zaken door of in opdracht van Opdrachtgever ter beschikken worden gesteld 

aan Opdrachtnemer ten behoeve van de Overeenkomst, blijven deze zaken eigendom 

van Opdrachtgever. Deze zaken zullen door Opdrachtnemer duidelijk gemerkt als 

eigendom van Opdrachtgever afgescheiden worden gehouden van zaken, die 

Opdrachtnemer of Derden toebehoren en voor rekening van Opdrachtnemer worden 

verzekerd.  

13.3. Het risico met betrekking tot de Goederen gaat over op Opdrachtgever op het 

moment, dat Opdrachtgever deze goederen na aflevering/oplevering heeft 

goedgekeurd Overeenkomstig Artikel 11.  

13.4. Bij constatering van een tekortkoming in de Overeenkomst, die een algehele afkeur 

inhoudt, zal Opdrachtgever dit melden aan Opdrachtnemer en de Goederen terug 

laten leveren aan Opdrachtnemer. Indien Opdrachtnemer niet binnen 20 werkdagen 

na ontvangst van de mededeling het geleverde heeft opgehaald bij Opdrachtgever, zal 

laatstgenoemde het geleverde aan Opdrachtnemer voor diens kosten retourneren.  

Artikel 14 VERPAKKINGS-, VERVANGEN- EN AFKOMENDE MATERIALEN  

14.1. Alle verpakkings-, vervangen- en afkomende materialen, in dit artikel nader aan te 

duiden als materiaal, blijven eigendom van Opdrachtnemer.  

14.2. Opdrachtnemer verplicht zich voor eigen rekening en risico het materiaal terug te 

nemen en te vernietigen, dan wel te recyclen of te hergebruiken.  
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14.3. Indien op verzoek van Opdrachtnemer het materiaal door Opdrachtgever wordt 

vernietigd en/of verwijderd, gebeurt zulks voor risico en rekening van Opdrachtnemer.  

14.4. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd het materiaal voor rekening en risico van 

Opdrachtnemer aan hem te retourneren. 

Artikel 15 BETALING 

15.1. Facturering zal plaatsvinden na aflevering/oplevering conform Artikel 11 van de 

Voorwaarden of Overeenkomstig het schriftelijk overeengekomen betalingsschema. 

15.2. Betaling, inclusief de omzetbelasting, zal plaatsvinden binnen 45 dagen na ontvangst 

van de factuur, mits de Goederen en Diensten en de factuur zijn geaccepteerd. 

Betaling vindt plaats in de valuta, zoals vastgesteld in de Overeenkomst. Afkeur van de 

Levering of factuur dient binnen veertien dagen schriftelijk aan Opdrachtnemer te 

worden gemeld. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen 

(artikel 6:83 sub a BW) , tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

15.3. Betaling door Opdrachtgever kan worden opgeschort in geval de levering of de factuur 

zijn afgekeurd en dit conform, lid 2, tijdig is gemeld.  

15.4. Opdrachtgever heeft het recht het bedrag van de factuur te verreken met bedragen, 

die Opdrachtnemer is verschuldigd aan Opdrachtgever mits hierover schriftelijk 

overeenstemming is geweest met Opdrachtnemer. Indien Opdrachtnemer bij een 

eindafrekening van een Overeenkomst een bedrag aan Opdrachtgever verschuldigd 

blijkt te zijn, is Opdrachtnemer binnen 30 dagen na het opmaken van de 

eindafrekening tot betaling gehouden.  

Artikel 16 VOORUITBETALING  

16.1. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, zal Opdrachtnemer, alvorens betaling 

plaatsvindt, zekerheid stellen ten bedrage van het voorschot in de vorm van een 

bankgarantie, afgegeven door een in Nederland erkende bankinstelling, of daarmee 

te vergelijken zekerheid, ter beoordeling van Opdrachtgever. Een bankgarantie is 

alleen relevant is bij voorschotten > €30.000,- en indien specifiek anders afgesproken 

tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 

16.2. De bankgarantie zal onvoorwaardelijk zijn voor de looptijd van de Overeenkomst en 

opeisbaar op de enkele mededeling van Opdrachtgever aan de bank, dat 

Opdrachtnemer in verzuim is.  

16.3. Opdrachtnemer zal zich van iedere actie onthouden, die de executie van de 

bankgarantie kan belemmeren of verhinderen.  

16.4. De kosten van de bankgarantie of zekerheid zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. 

Artikel 17 GARANTIES 

17.1. Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen, garandeert de Opdrachtnemer: 
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(a) dat de Goederen en (onderdelen van) het resultaat van de Diensten (i) vrij zijn 

van alle vormen van Bezwaring, (ii) beantwoorden aan de Specificaties, (iii) 

van goede kwaliteit zijn, (iv) vrij zijn van gebreken, (v) de eigenschappen 

bezitten die Opdrachtgever mocht verwachten, (vi) geschikt zijn voor het doel 

waarvoor ze zijn bestemd, (vii) geïnstalleerd zijn vrij van ontwerp-, materiaal- 

en productiefouten en dat de toegepaste materialen nieuw en ongebruikt 

zijn, van zeer recente productiedatum en/of speciaal ten behoeve van 

Opdrachtgever zijn vervaardigd, (viii) in overeenstemming zijn met alle 

toepasselijke wettelijke voorschriften en andere relevante regelingen en (ix) 

voor zover van toepassing, conform de wettelijke Europese richtlijnen 

voldoen aan de CE-markering respectievelijk aan de EG-verklaring van 

overeenstemming voor machines/veiligheidscomponenten of “verklaring 

van fabrikant”;  

(b) in geval een onderdeel van de Dienst uit software bestaat, dat de software (i) 

geen virussen bevat op het moment van levering; (ii) volledig en 

gebruiksklaar is, en dat, zelfs indien dit niet uitdrukkelijk is vermeld, alle 

toebehoren die vereist zijn voor de correcte werking onderdeel uitmaken van 

de levering; en  

(c) in geval de Diensten bestaan uit advisering, de juistheid en deugdelijkheid 

daarvan.  

(d) Garantie gaat in vanaf datum levering, c.q. installatie en vervalt bij 

doorverkoop. De garantie dekt alleen defecten in materiaal en constructie. 

Garantie is alleen van toepassing bij juiste installatie en onderhoud conform 

de voorschriften van Opdrachtnemer. Garantie dekt geen schade t.g.v. 

ongevallen, verkeerd onderhoud, slijtage, oneigenlijk gebruik, vandalisme, 

oppervlakte corrosie op metalen delen of cosmetische zaken zoals 

verkleuring. Voor producten van Derden, gelden de garantie bepalingen van 

betreffende partij. 

17.2. Indien een Goed en/of het resultaat van de Diensten binnen een periode van tien (10) 

jaar na de dag van de Acceptatie (“Garantietermijn”) enig gebrek vertoont, is de 

Opdrachtnemer verplicht om het gebrek kosteloos te herstellen dan wel het 

gebrekkige Goed en/of het gebrekkige (onderdeel van het) resultaat van de Diensten 

kosteloos te vervangen tegen dezelfde kwaliteit, ter keuze van Opdrachtgever op basis 

van de onderstaande vergoedingentabel met een in hoogte aflopende vergoeding, te 

weten:  

• 0 - 3e jaar   100% vergoeding 

• 4 – 5e jaar  75% vergoeding 

• 6 – 7e jaar  50% vergoeding 

• 8 – 10e jaar  25% vergoeding 
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Dit is onverminderd enig recht dat Opdrachtgever onder de Overeenkomst kan doen 

gelden. 

In spoedeisende gevallen en daarnaast indien na overleg met de Opdrachtnemer 

redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de Opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet 

naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorgdragen alsmede indien de 

Opdrachtnemer niet naar behoren voor herstel of vervanging heeft zorg gedragen, 

heeft Opdrachtgever het recht het terzake nodige op kosten van de Opdrachtnemer 

uit te (laten) voeren. Ten aanzien van de herstelde of vervangen Goederen of 

(onderdelen van) het resultaat van de Dienst begint de Garantietermijn opnieuw te 

lopen vanaf het tijdstip van ingebruikname na herstel of vervanging.  

17.3. De Garantietermijn wordt automatisch verlengd met een periode gelijk aan de periode 

gedurende welke van de Goederen en/of het resultaat van de Diensten, wegens aan 

de Opdrachtnemer toe te rekenen omstandigheid, niet het beoogde gebruik kon 

worden gemaakt.  

17.4. De Opdrachtnemer garandeert dat hij de Goederen die hij levert en - in geval van 

aanneming van werk en het in licentie geven en installeren van de software - het 

resultaat van de Dienst, gedurende ten minste twee (2) jaar vanaf de datum van 

Acceptatie te onderhouden.  

17.5. De Opdrachtnemer garandeert dat hij gedurende vijftien (15) jaar vanaf datum 

Acceptatie aan Opdrachtgever op verzoek en met inachtneming van redelijke 

leveringstermijnen en tegen redelijke prijzen alle reserveonderdelen en 

vervangingsonderdelen ter beschikking zal stellen die door Opdrachtgever voor de 

Goederen en het resultaat van de Diensten benodigd zijn.  

 

Artikel 18 INSPECTIE  

18.1. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de Goederen en Diensten zowel voor, tijdens 

als na de (af)levering te (doen) inspecteren.  

18.2. In het geval van een terugroepactie vanuit bv. de NVWA zal Opdrachtnemer 

Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger toegang verschaffen tot de plaats van 

productie, bewerking of opslag. Opdrachtnemer zal kosteloos zijn medewerking 

verschaffen aan de keuring.  

18.3. Indien een keuring als bedoeld in het eerste lid van dit artikel niet op het voorgenomen 

tijdstip kan plaatsvinden dan wel indien een keuring moet worden herhaald, komen 

de daaruit voor Opdrachtgever voortvloeiende kosten voor rekening van 

Opdrachtnemer.  

18.4. In geval van tekortkoming in de Overeenkomst zal Opdrachtnemer binnen 20 

werkdagen zorgdragen voor herstel of vervanging van de betreffende Goederen of 

Diensten. In het geval van gevaarlijke situatie waarop de kans op letselschade ontstaat 
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zal Opdrachtnemer binnen 1 dag zorgdragen voor herstel of vervanging van de 

Goederen of Diensten. 

18.5. Indien Opdrachtnemer niet aan de in lid 4 van dit artikel gestelde verplichting tot 

herstel of vervanging van de Goederen of Diensten voldoet, is Opdrachtgever 

gerechtigd de benodigde Goederen en Diensten van een derde af te nemen, dan wel 

zelf maatregelen te nemen of maatregelen door een derde te laten verrichten voor 

rekening en risico van Opdrachtnemer.  

18.6. Bij constatering van tekortkomingen in de Overeenkomst na aflevering/oplevering 

zullen de afgekeurde en vervangen mag Opdrachtgever de Overeenkomst te allen tijde 

ontbinden. 

18.7. Goedkeuring van inspectie laat de overige verplichtingen van Opdrachtnemer 

onverlet.  

Artikel 19 OVERMACHT  

19.1. Opdrachtgever is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de 

Opdrachtnemer, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid 

die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in 

het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

19.2. In geval van tijdelijke overmacht is Opdrachtgever gerechtigd de termijnen 

waarbinnen de Overeenkomst moet worden uitgevoerd, te verlengen met de tijd 

gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering 

langer dan twee maanden duurt, kan de Opdrachtnemer (gedeeltelijk) ontbinding van 

de Overeenkomst verlangen, zonder dat de Opdrachtnemer recht heeft op 

schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de 

Opdrachtgever ter zake van het reeds door Opdrachtnemer uitgevoerde deel van de 

Overeenkomst. 

19.3. In geval van blijvende overmacht is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst met 

de Opdrachtnemer door middel van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke 

tussenkomst te ontbinden. Opdrachtgever is ter zake jegens de Opdrachtnemer niet 

aansprakelijk voor enige door de Opdrachtnemer geleden schade, van welke aard en 

omvang dan ook. 

19.4. Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet limitatief – verstaan: oorlog en 

daarmee vergelijkbare situaties; overheidsmaatregelen, werkstakingen, 

belemmeringen door Derden; transportmoeilijkheden; door partijen onvoorziene 

technische complicaties; stagnatie door vorstverlet en andere weersinvloeden; brand, 

ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van Opdrachtgever welke niet 

voor risico van Opdrachtgever komen en de omstandigheid dat Opdrachtgever een 

prestatie van een Derde, die van belang is in verband met de door Opdrachtgever te 

leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt. 
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Artikel 20 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING  

20.1. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle Schade van (i) Opdrachtgever, (ii) de door 

Opdrachtgever ingezette Hulppersonen, (iii) de door de Opdrachtnemer ingezette 

Hulppersonen en (iv) Derden, voor zover deze Schade het gevolg is van een 

tekortkoming in de nakoming van een verbintenis voortvloeiende uit de 

Overeenkomst aan de zijde van de Opdrachtnemer. Derhalve wordt een tekortkoming 

in de nakoming van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer hem te allen tijde 

toegerekend, ook in geval de tekortkoming (a) niet te wijten zou zijn aan de schuld van 

de Opdrachtnemer en/of de door hem ingezette Hulppersonen of (b) volgens de wet 

en/of in het verkeer geldende opvattingen niet voor rekening van de Opdrachtnemer 

zou komen. Daarnaast is de Opdrachtnemer aansprakelijk voor alle Schade 

toegebracht aan personen/goederen van Opdrachtgever dan wel Derden, op welke 

wijze dan ook veroorzaakt door (i) de Opdrachtnemer zelf, (ii) de door hem ingezette 

Hulppersonen en/of zijn zaken; of (iii) in verband met een Goed en/of Dienst.  

20.2. De Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle Schade en stelt Opdrachtgever 

volledig schadeloos tegen aanspraken van de door de Opdrachtnemer ingezette 

Hulppersonen, de door Opdrachtgever ingezette Hulppersonen en Derden voor deze 

schade.  

20.3. De Opdrachtnemer zal, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, alle maatregelen 

treffen welke in redelijkheid van de Opdrachtnemer mogen worden verwacht, 

teneinde Schade te voorkomen of te beperken. Zulks ontheft de Opdrachtnemer niet 

van aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever.  

20.4. Opdrachtgever is nimmer aansprakelijk voor enige Schade die de Opdrachtnemer 

en/of de door de Opdrachtnemer ingezette Hulppersonen zullen lijden. Mocht in 

tegenstelling tot hetgeen Partijen in de vorige volzin zijn overeengekomen een 

aanvullende aansprakelijkheid van Opdrachtgever in rechte komen vast te staan, dan 

is de eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer en de 

door de Opdrachtnemer ingezette Hulppersonen die het gevolg is van een 

toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en/of 

onrechtmatige daad beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekering van 

Opdrachtgever uitkeert.  

20.5. Eventuele Schade dient door de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 

binnen twee maanden nadat deze redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, 

schriftelijk aan Opdrachtgever te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter 

kennis van Opdrachtgever is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking.  

20.6. Ingeval Opdrachtgever terzake door Derden buiten Overeenkomst wordt 

aangesproken is de Opdrachtnemer gehouden Opdrachtgever op eerste verzoek te 

vrijwaren voor alle Schade.  
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20.7. Indien door Opdrachtgever ingezette Hulppersonen buiten Overeenkomst mochten 

worden aangesproken terzake van de werkzaamheden waartoe zij door 

Opdrachtgever werden ingezet, is ter hunne behoeve bedongen dat zij zich op alle 

wettelijke en contractuele verweermiddelen (betreffende uitsluiting of beperking van 

aansprakelijkheid alsmede vrijwaring) kunnen beroepen waarop Opdrachtgever zich 

ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de Opdrachtnemer kan 

beroepen.  

20.8. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor Schade veroorzaakt (i) door de door haar 

ingezette Hulppersonen, indien deze Hulppersonen werkzaamheden verrichtten 

buiten het kader van de Overeenkomst; of (ii) met opzet of roekeloosheid en met de 

wetenschap dat die Schade daaruit zou ontstaan door de door haar ingezette 

Hulppersonen.  

Artikel 21 VERZEKERING 

21.1. De Opdrachtnemer zal zich terzake zijn aansprakelijkheid op grond van de wet en/of 

Overeenkomst jegens Opdrachtgever voldoende verzekeren. De Opdrachtnemer zal 

voorts alle op normale voorwaarden verzekerbare risico’s in zijn bedrijfsuitvoering 

verzekeren.  

21.2. De Opdrachtnemer zal tevens alle goederen en/of werken, die hij van Opdrachtgever 

onder zich krijgt uit hoofde van de Overeenkomst, verzekeren tegen alle schade, 

waaronder begrepen de schade als gevolg van onjuiste of onvoldoende bewerking, die 

aan goederen en/of werken kan worden toegebracht gedurende de tijd dat de 

Opdrachtnemer goederen onder zich heeft.  

21.3. De Opdrachtnemer verplicht zich om op eerste verzoek van Opdrachtgever 

bewijsstukken waaruit blijkt dat de verzekeringspremie wordt voldaan, te overleggen. 

Artikel 22 INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN  

22.1. De eigendom van zaken gaat op Opdrachtgever over op het moment van de volledige 

betaling daarvan zonder enig voorbehoud en zonder het recht van reclame voor 

Opdrachtnemer.  

22.2. Indien zaken door of in opdracht van Opdrachtgever worden aangeleverd aan 

Opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht, blijven deze zaken eigendom van 

Opdrachtgever. Deze zaken zullen door Opdrachtnemer duidelijk gemerkt als 

eigendom van Opdrachtgever afgescheiden worden gehouden van zaken, die 

Opdrachtnemer of derden toebehoren en voor rekening van Opdrachtnemer worden 

verzekerd. 

22.3. De eigendom van zaken of delen daarvan, waarin zaken die eigendom zijn van 

Opdrachtgever zijn verwerkt, gaat op hem over op het moment van inbouw dan wel 

assemblage daarvan. Lid 2 van dit artikel is overeenkomstig van toepassing. 



 

 

Algemene Inkoopvoorwaarden LOS November 2022 Pagina  17 

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN LOS 2022  

22.4. Het risico met betrekking tot de opdracht gaat over op Opdrachtgever op het moment, 

dat Opdrachtgever deze na aflevering/oplevering heeft goedgekeurd overeenkomstig 

artikel 13 van de AIV. 

22.5. Bij constatering van een tekortkoming in de opdracht, die een algehele afkeur inhoudt, 

zal de eigendom voor de zaken teruggaan naar Opdrachtnemer vanaf het moment 

van ontvangst van de mededeling daarvan. Indien Opdrachtnemer niet binnen 20 

werkdagen na ontvangst van de mededeling het geleverde heeft opgehaald bij 

Opdrachtgever, zal laatstgenoemde het geleverde aan Opdrachtnemer voor diens 

kosten retourneren. 

Artikel 23 OPSCHORTING EN ONTBINDING 

23.1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de 

Overeenkomst te ontbinden, indien:   

(a) de Opdrachtgever verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig 

nakomt;  

(b) de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid 

te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst 

en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.  

23.2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich 

omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat nakoming van de 

Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet 

langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden 

voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de 

Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.  

23.3. Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en 

zonder ingebrekestelling te ontbinden bij niet nakoming van enige verplichting door 

Opdrachtnemer of indien uitvoering van de Overeenkomst in gevaar wordt gebracht 

door omstandigheden aan de zijde van Opdrachtnemer, zoals een aanvraag voor 

surséance van betaling of faillissement. In geval van ontbinding op grond van dit lid, 

heeft Opdrachtgever het recht op vergoeding van alle materiële en immateriële 

schaden en interest. De immateriële schade wordt gesteld op tenminste 15% van het 

bedrag van de Overeenkomst inclusief omzetbelasting. De interest bedraagt de 

wettelijke rente.  

23.4. Onverminderd alle andere rechten kan de Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk ontbinden, indien door de Opdrachtnemer of een van zijn 

ondergeschikten of vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt aangeboden of 

verschaft aan een persoon, die deel uitmaakt van de organisatie van de Opdrachtgever 

of van de aanschaffende instantie dan wel aan een van hun ondergeschikten of 

vertegenwoordigers.  
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23.5. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer 

op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.  

Artikel 24 RECHTEN VAN DERDEN  

24.1. Indien de Overeenkomst aan Derden wordt overgedragen door Opdrachtgever, gaan 

alle rechten uit de Overeenkomst toekomend aan Opdrachtgever, over op deze 

Derden.  

Artikel 25 BOETE / UITSLUITING VAN DEELNAME AAN DE VOORWAARDEN  

25.1. Indien blijkt dat een Opdrachtnemer, bij één of meerdere Overeenkomsten, niet 

conform de Voorwaarden heeft geleverd, zal de desbetreffende Opdrachtnemer aan 

de desbetreffende Opdrachtgever een boete verschuldigd zijn ter grootte van tien 

procent (10%) van de aanneemsom met een minimum van vijfhonderd euro (€ 500,--

), onverminderd het recht van de desbetreffende Opdrachtnemer volledige 

schadevergoeding te verlangen, terwijl de desbetreffende Opdrachtnemer door LOS  

kan worden uitgesloten van deelname aan de Voorwaarden voor een periode van ten 

minste één jaar. 

Artikel 26 OPEISBAARHEID VAN VORDERINGEN  

26.1. Vorderingen, die Opdrachtgever toekomen uit hoofde van de Overeenkomst, zijn 

onmiddellijk en ten volle opeisbaar.  

Artikel 27 KLACHTENREGELING 

27.1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat 

de Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven 

worden ingediend bij Opdrachtnemer. 

27.2. Bij Opdrachtnemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen 

gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar 

langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Opdrachtnemer binnen de termijn van 14 

dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de 

Opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

27.3. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de 

klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat 

vatbaar is voor de geschillenregeling ex artikel 30 van deze Voorwaarden.  

Artikel 28 GESCHILLEN 

28.1. Bij geschillen tussen partijen zullen deze in eerste instantie goed en gemeen overleg 

voeren teneinde te komen tot een buitengerechtelijke oplossing daarvan. 
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28.2. Indien partijen er niet in slagen het geschil in onderling overleg op te lossen, heeft 

Opdrachtgever de keuze om het geschil voor te leggen aan de permanente 

geschillencommissie of aan de in het  geschil bevoegde rechter.  

28.3. De permanente geschillencommissie bestaat uit drie personen, waarvan 

Branchevereniging LOS en de Branchevereniging Spelen & Bewegen ieder één 

persoon aanwijzen, terwijl het derde lid (de voorzitter) wordt aangewezen door 

Opdrachtnemer en de Branchevereniging Spelen & Bewegen tezamen. 

28.4. De permanente geschillencommissie doet zo spoedig mogelijk uitspraak met gewone 

meerderheid van stemmen. 

28.5. De uitspraak van de permanente geschillencommissie wordt gegeven in de vorm van 

een voor partijen bindend advies. 

28.6. In het geval Opdrachtgever ervoor kiest om het geschil voor te leggen aan de in het 

geschil bevoegde rechter, is de rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtgever 

uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingendrechtelijk 

anders voorschrijft.  

 

28.7. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het 

Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien aan een verbintenis geheel of 

gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de 

rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.  

28.8. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.  

Artikel 29 SLOTBEPALING EN VINDPLAATS 

29.1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel 

onder nummer 40532341. 

29.2. Van toepassing zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn verklaard voor 

of bij het sluiten van de overeenkomst. 

 


