ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN (V. 2021/01)
Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vinçotte Nederland B.V. statutair gevestigd te 4817 BL Breda,
Takkebijsters 8, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20065811 (hierna “Algemene Voorwaarden”
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Definities
Aanbieding: de door Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever verstrekte offerte en/of
prijsopgave met betrekking tot het verlenen
van diensten door Opdrachtnemer;
Opdrachtgever: degene die de overeenkomst
met Opdrachtnemer sluit;
Opdrachtnemer: Vincotte Nederland B.V. die
de Overeenkomst met Opdrachtgever aangaat;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die met
betrekking tot werkzaamheden te verrichten
door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever tot
stand komt, elke wijziging of aanvulling,
alsook alle (rechts)handelingen ter
voorbereiding en ter uitvoering van die
Overeenkomst;
Rapporten: de uitkomsten en resultaten van de
uitvoering van de opdracht aan
Opdrachtnemer.
Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van
toepassing op iedere Aanbieding,
Overeenkomst en alle overige communicatie en
(rechts)betrekkingen tussen Opdrachtnemer en
Opdrachtgever.
De toepasselijkheid van eventuele algemene of
andere voorwaarden van de Opdrachtgever
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen
van deze Algemene Voorwaarden, dan wel
bedingen die afwijken van deze Algemene
Voorwaarden zijn voor Opdrachtnemer
uitsluitend bindend indien deze uitdrukkelijk
en schriftelijk tussen partijen zijn
overeengekomen.
Een Opdrachtgever ten aanzien van wie deze
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn
geweest, wordt ook geacht akkoord te zijn met
het van toepassing zijn van deze Algemene
Voorwaarden op latere door Opdrachtnemer
uitgebrachte Aanbiedingen, op latere door
Opdrachtgever met Opdrachtnemer te sluiten
en gesloten Overeenkomsten alsook op alle
overige latere (rechts)betrekkingen tussen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
Mocht enige bepaling van deze Algemene
Voorwaarden naar het oordeel van de
bevoegde rechter niet van toepassing of in
strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal
uitsluitend die betreffende bepaling als niet
geschreven worden beschouwd en zullen deze
Algemene Voorwaarden voor het overige
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volledig van kracht blijven. In plaats van een
eventueel ongeldige bepaling heeft te gelden
een vergelijkbare bepaling die de bedoeling
van partijen het meest benadert.
Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid
wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden
aan te brengen. De wijzigingen treden in
werking op een door Opdrachtnemer
aangekondigd tijdstip.
De toepassing van de artikelen 7:404 en 7:407
lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Deze Algemene Voorwaarden worden geacht
onderdeel te zijn van de Overeenkomst.
Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte
naleving van deze Algemene Voorwaarden
verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen
daarvan niet van toepassing zijn, of dat
Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou
verliezen om in andere gevallen de stipte
naleving van de bepalingen van deze
Algemene Voorwaarden te verlangen.
Aanbiedingen
Elke Aanbieding is vrijblijvend en kan steeds
door Opdrachtnemer worden herroepen. Tenzij
anders overeengekomen hebben de
Aanbiedingen een geldigheidsduur van één
maand vanaf de dagtekening van de
Aanbieding.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is elke
Aanbieding gebaseerd op uitvoering van de
overeenkomst onder normale omstandigheden
en gedurende normale werkuren (op
werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur).
Indien de aanvaarding (al dan niet op
ondergeschikte punten) afwijkt van het in de
Aanbieding opgenomen aanbod, dan is
Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De
Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig
deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij
Opdrachtnemer anders aangeeft.
Overeenkomst
Een overeenkomst met een Opdrachtgever
komt tot stand op het moment dat een
schriftelijke bevestiging van Opdrachtgever
van een Aanbieding door Opdrachtnemer
wordt ontvangen, tenzij Opdrachtnemer zijn
Aanbieding binnen twee werkdagen na
ontvangst van genoemde aanvaarding herroept.
Indien op andere wijze opdracht wordt
verstrekt komt een Overeenkomst tot stand op
het moment dat een schriftelijke bevestiging
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van de opdracht door Opdrachtnemer wordt
verzonden of nadat Opdrachtnemer met de
feitelijke uitvoering van de opdracht is
begonnen.3.2 Mondelinge toezeggingen door
en afspraken met ondergeschikten binden
Opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover zij
door Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.
Als meerwerk (“Meerwerk”) wordt beschouwd
al hetgeen door Opdrachtnemer in overleg, al
dan niet schriftelijk vastgelegd, met de
Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de
overeenkomst boven de in de Overeenkomst of
de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk
vastgelegde werkzaamheden wordt
gepresteerd.
De Overeenkomst wordt steeds aangegaan voor
onbepaalde tijd, behoudens indien schriftelijk
anders overeengekomen.
Alle door Opdrachtnemer verstrekte
berekeningen, afbeeldingen, tekeningen, maaten gewichtopgaven, mededelingen omtrent
capaciteiten, resultaten en/of te verwachten
prestaties en dergelijke zijn voor
Opdrachtnemer niet bindend en zijn uitsluitend
bedoeld om een algemene voorstelling van
zaken te geven van de door Opdrachtnemer te
verlenen diensten.
Indien Opdrachtgever bij de aanvraag
documenten, gegevens, tekeningen en
dergelijke aan Opdrachtnemer verstrekt, mag
Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid
hiervan en zal Opdrachtnemer haar
Aanbieding hierop baseren en zo nodig
aanpassen.
Prijs
De door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn
opgegeven in euro en gelden, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen, steeds exclusief
omzetbelasting, overige op de verkoop en
levering vallende overheidslasten, reis- en
verblijfkosten, wachturen/ vertragingsuren
welke buiten de invloedsfeer van
Opdrachtnemer zijn ontstaan en niet
inbegrepen kosten, waaronder kosten ter zake
van door derden verrichte werkzaamheden of
leveringen..
Wijzigingen van salariskosten kunnen steeds in
prijzen en tarieven worden doorberekend.
Indien na de datum van totstandkoming van de
Overeenkomst één of meerdere
kostprijsfactoren een verhoging ondergaan ook al geschiedt dit als gevolg van

5.3

5.4

5.5

5.6

6.
6.1

6.2

7.
7.1

7.2

voorzienbare omstandigheden - is
Opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen
prijs dienovereenkomstig te verhogen.
Opdrachtnemer heeft het recht een
inflatiecorrectie toe te passen op de in de
Aanbieding vermelde tarieven vanaf 3
maanden na acceptatie van de Aanbieding.
Indien de verhoging van de prijzen en tarieven
meer dan 10% per jaar betreft heeft
Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te
ontbinden. De ontbinding dient in dat geval
onverwijld na kennisneming van de verhoging
door Opdrachtgever te geschieden.
Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij
anders is overeengekomen, niet afzonderlijk in
rekening gebracht.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is elke
Aanbieding gebaseerd op uitvoering van de
Overeenkomst onder normale omstandigheden
en gedurende normale werkuren.
Certificaten/Rapporten/Films e.d.
Alle door of in opdracht van Opdrachtnemer
vervaardigde rapporten, certificaten en films
etc. blijven eigendom van Opdrachtnemer
totdat de Opdrachtgever aan al zijn financiële
verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft
voldaan.
De in artikel 6.1 genoemde stukken zullen
nooit zonder schriftelijke toestemming van de
Opdrachtnemer ter kennis van derden worden
gebracht, worden gekopieerd of nagemaakt.
Uitvoering
Opdrachtnemer is gehouden de Overeenkomst,
die moet worden gezien als een
inspanningsverbintenis, naar beste vermogen
uit te voeren. Verdergaande verplichtingen zijn
er uitsluitend indien en voor zover dit
schriftelijk is overeengekomen.
Door Opdrachtnemer genoemde termijnen,
waaronder de termijnen voor het uitvoeren van
de Overeenkomst, zijn indicatief en hebben
niet te gelden als fatale termijnen. Indien de
uitvoering van de werkzaamheden langer duurt
dan de vooraf ingeschatte termijn, zal deze
extra tijd als vermeerdering van de
werkzaamheden van Opdrachtnemer en
daarmee als Meerwerk worden beschouwd. Bij
overschrijding van van een termijn dient de
Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve
schriftelijk in gebreke te stellen. De
Opdrachtgever dient Opdrachtnemer daarbij
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een redelijke termijn te bieden om alsnog
uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
Opdrachtnemer zal niet verplicht zijn
Meerwerk uit te voeren zolang de
Opdrachtgever niet een schriftelijke opdracht
tot het verrichten van het Meerwerk heeft
gegeven en zolang niet de door Opdrachtnemer
verlangde betaling of zekerheidsstelling is
verricht. Bij gebreke van specifieke afspraken
terzake zullen de werkzaamheden door
Opdrachtnemer worden uitgevoerd tegen
prijzen, die zijn gebaseerd op de dan bij
Opdrachtnemer voor dergelijke
werkzaamheden geldende tarieven.
Door Opdrachtnemer voor het uitvoeren van de
Overeenkomst of voorafgaande aan het
aangaan van de Overeenkomst ter beschikking
gestelde of door Opdrachtnemer goedgekeurde
tekeningen, modellen, specificaties, locaties,
instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke,
ongeacht de vorm, maken deel uit van de
Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.
Opdrachtnemer voert de overeengekomen
werkzaamheden mede uit op basis van de door
de Opdrachtgever tijdig verstrekte
(schriftelijke) informatie en op het
overeengekomen tijdstip/binnen de gestelde
tijdsduur. Indien deze informatie onjuist en/of
onvoldoende blijkt te zijn, heeft
Opdrachtnemer het recht, niet met uitvoering
van de Overeenkomst aan te vangen, dan wel
de uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten en komt alle daaruit voortvloeiende
schade - gevolgschade hieronder begrepen voor rekening van de Opdrachtgever.
Opdrachtgever draagt zorg voor het kosteloos
beschikbaar stellen van faciliteiten zoals
documenten, software, systemen,
hulppersoneel, hulpwerktuigen en materiaal
aan Opdrachtnemer, zodanig dat
Opdrachtnemer de te verrichten
werkzaamheden op het terrein van en/of aan
installaties van Opdrachtgever op een veilige
manier kan uitvoeren en zal Opdrachtnemer
wijzen op mogelijk gevaarlijke
omstandigheden.
Indien hulppersoneel, hulpwerktuigen en
materiaal niet aan de gangbare
veiligheidsvoorschriften voldoen, houdt
Opdrachtnemer zich het recht voor om de
uitvoering van haar werkzaamheden op te
schorten c.q. niet uit te voeren. Opdrachtgever
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is in dat geval gehouden om aan
Opdrachtnemer te vergoeden alle daaruit voor
Opdrachtnemer voortvloeiende kosten
(waaronder in ieder geval begrepen reiskosten
en reistijd) en schade.
Indien is overeengekomen dat de
Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd,
kan Opdrachtnemer de uitvoering van die
onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten
van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk
heeft goedgekeurd.
Indien de Overeenkomst betrekking heeft op
onderzoek aan monsters geldt dat
Opdrachtgever verantwoordelijk is voor de
selectie, representativiteit, aanduidingen van
codes, merk en productnamen en voor de
terbeschikkingstelling aan Opdrachtnemer van
de te onderzoeken monsters.
Opdrachtgever is niet bevoegd om de rechten
en verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst of daaruit voortvloeiende
Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk aan
derden over te dragen.
Door Opdrachtgever geconstateerde
tekortkomingen in de uitvoering van de
overeenkomst moeten binnen vijf werkdagen
dagen na de uitvoering schriftelijk en met een
duidelijke omschrijving worden medegedeeld
aan Opdrachtnemer, bij gebreke waarvan
Opdrachtnemer gerechtigd is om deze melding
niet in behandeling te nemen. Opdrachtgever
kan in ieder geval geen aanspraken meer
geldend maken indien de kennisgeving aan
Opdrachtnemer later plaatsvindt dan vijf
werkdagen na het moment waarop
Opdrachtgever de tekortkoming redelijkerwijze
had kunnen ontdekken.
Alle (rechts)handelingen en gedragingen die in
het kader van de totstandkoming, uitvoering en
wijziging van een Overeenkomst tussen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever door een
functionaris of werknemer van Opdrachtgever
worden verricht, worden geacht bevoegdelijk
namens Opdrachtgever te zijn verricht en
binden Opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich
er jegens Opdrachtnemer niet op beroepen dat
ter zake van deze handelingen of gedragingen
geen bevoegdheid aanwezig is om
Opdrachtgever rechtsgeldig te
vertegenwoordigen of te binden.
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle
noodzakelijke veiligheids- en
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voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden
gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn
genomen en worden gehandhaafd teneinde in
het kader van de werkzaamheden van
Opdrachtnemer aan de toepasselijke
overheidsvoorschriften te voldoen.
De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het
verkrijgen van toegangsvergunningen voor en
werkvergunningen op het werkterrein zoals
door overheidsinstanties, lokale autoriteiten of
andere organisaties verlangd kunnen worden.
Directe en voortdurende toegankelijkheid is
noodzakelijk voor het adequaat uitvoeren van
de werkzaamheden. Vertraging of wachttijd
buiten invloed van Opdrachtnemer wordt in
rekening gebracht op basis van de laatste
geldende tarieven van Opdrachtnemer.
Indien en voor zover hulpstukken niet behoren
tot de standaarduitrusting van Opdrachtnemer
zijn de kosten hiervan voor rekening van de
Opdrachtgever.
Naar gelang de aard van de werkzaamheden
van Opdrachtnemer, zorgt de Opdrachtgever in
ieder geval - voor eigen rekening en risico voor:
a) aansluiting, levering en
terbeschikkingstelling van water,
elektriciteit, verlichting en werkstellingen,
alsmede hijs- en transportmiddelen,
geschikt voor de uitvoering van de
werkzaamheden en in overeenstemming
met de wettelijke voorschriften.;
b) geschikte behuizing en/of alle krachtens
overheidsregelingen, de overeenkomst en
het gebruik vereiste voorzieningen voor
personeel van Opdrachtnemer; c)
toegangswegen tot de plaats van opstelling
die geschikt zijn voor het benodigde
transport;
c) een aangewezen plaats van opstelling die
geschikt is voor opslag en montage;
d) de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor
materiaal, gereedschap en andere zaken;
e) de prestaties of de aanwezigheid van een
afgevaardigde van de Opdrachtgever, o.a.
voor het bedienen dan wel het manipuleren
van het te onderzoeken object;
f) dat het te onderzoeken oppervlak (of
object) schoon en toegankelijk is. Indien dit
niet of onvoldoende het geval is, zijn de
kosten van de aanvullend te verrichten
werkzaamheden (zoals het verwijderen van
isolatie, verf, olie, corrosie, etc.) voor

rekening van de Opdrachtgever;
g) het kosteloos ter beschikking stellen van de
communicatiemiddelen (telefoon, fax e.d.)
die nodig zijn voor de goede uitvoering van
onze werkzaamheden.
7.18 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de
opgedragen werkzaamheden geheel of
gedeeltelijk aan derden uit te besteden. Indien
Opdrachtnemer gebruik maakt van het recht in
de vorige volzin, zullen deze Algemene
Voorwaarden ook van toepassing zijn ten
gunste van bedoelde derden, hun organen en
personeel.
8.
8.1

8.2

8.3

8.4

Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan iedere
omstandigheid van welke aard dan ook, niet
toerekenbaar aan de Opdrachtnemer, ongeacht
of die omstandigheid bij het aangaan van de
Overeenkomst voor Opdrachtnemer
voorzienbaar was, tengevolge waarvan de
normale uitvoering van de Overeenkomst
tijdelijk of blijvend redelijkerwijs niet van
Opdrachtnemer kan worden verwacht.
Onder overmacht in de zin van artikel 8.1
worden in elk geval gerekend: mobilisatie,
oorlog(sgevaar), overheidsmaatregelen,
pandemie, uitbraak (waaronder begrepen maar
niet beperkt tot COVID-19), werkstaking,
bedrijfsbezetting, staking van vervoer of
verkeersbelemmeringen, calamiteiten zoals
brand Opdrachtgever, overstroming, het niet,
niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door
derden van wie Opdrachtnemer voor de
uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is
aan hun verplichtingen jegens Opdrachtnemer
om welke reden dan ook behoudens verzuim
van Opdrachtnemer jegens deze derden, en
belemmerende weersomstandigheden.
Hetzelfde geldt, indien Opdrachtnemer
onverwacht zou worden geconfronteerd met
ziekte of ongeval van haar personeel en/of
derden, in wier vervanging op korte termijn in
redelijkheid niet kan worden voorzien.
Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op
overmacht te beroepen indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming
verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer de op
haar rustende verplichtingen had moeten
nakomen.
Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de
overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan of slechts
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gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan
voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde
dan wel uitvoerbare deel afzonderlijk te
factureren en is Opdrachtgever gehouden deze
factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijke opdracht.
9.
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Opschorting en ontbinding
In geval van verhindering tot uitvoering van de
overeenkomst ten gevolge van overmacht is
Opdrachtnemer gerechtigd om, zonder
rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de
uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te
schorten zonder dat Opdrachtnemer tot enige
schadevergoeding gehouden zal zijn.
Zowel in geval van opschorting als van
ontbinding krachtens lid 1, is Opdrachtnemer
gerechtigd terstond betaling te verlangen van
de gepresteerde werkzaamheden.
Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk
of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die
voor hem uit de met Opdrachtnemer gesloten
overeenkomst of uit een daarmee
samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan
wel indien goede grond bestaat voor de vrees
dat de Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn
om aan zijn contractuele verplichtingen jegens
Opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval
van faillissement, surseance van betaling,
stillegging, liquidatie of gedeeltelijke
overdracht - al dan niet tot zekerheid - van het
bedrijf van de Opdrachtgever, waaronder
begrepen de overdracht van een belangrijk deel
van zijn activa, is Opdrachtnemer gerechtigd
om zonder ingebrekestelling en zonder
rechterlijke tussenkomst de uitvoering van elk
dezer overeenkomsten geheel of ten dele te
ontbinden, zulks zonder dat Opdrachtnemer tot
enige schadevergoeding of garantie gehouden
zal zijn en onverminderd de hem verder
toekomende rechten.
In geval van ontbinding krachtens lid 3 wordt
de overeengekomen prijs onmiddellijk
opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane
termijnen.
De Opdrachtgever is niet gerechtigd om met
terugwerkende kracht ontbinding van de
overeenkomst te vorderen.

10. Facturering en Betaling
10.1 De facturen van Opdrachtnemer dienen zonder
enige aftrek, korting, opschorting of

10.2

10.3

10.4

10.5

verrekening te worden betaald op een door
Opdrachtnemer aan te wijzen rekening binnen
30 dagen na factuurdatum. Reclame op de
factuur dient door Opdrachtgever schriftelijk te
geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Na deze termijn vervalt het recht op
reclamering en geldt de factuur als
geaccepteerd. Door betaling van de
(slot)factuur wordt de uitvoering van de
opdracht geaccepteerd en is de opdracht
afgerond.
Indien de Opdrachtgever de facturen van
Opdrachtnemer niet binnen 30 dagen betaalt, is
hij van rechtswege (dus zonder dat enige
aanmaning of ingebrekestelling is vereist) in
verzuim.
Opdrachtgever is vanaf het moment van in
verzuim treden over het opeisbare bedrag een
vertragingsrente verschuldigd van 1% per
maand, tenzij de wettelijke (handels)rente
hoger is in welk geval de wettelijke
handelsrente geldt onverminderd de overige
rechten van Opdrachtnemer. Alle
(buiten)gerechtelijke kosten welke
Opdrachtnemer maakt ter verkrijging van
voldoening – zowel in als buiten rechte –
komen vanaf dat moment voor rekening van de
Opdrachtgever. In dat geval is de
Opdrachtgever een vergoeding voor
buitengerechtelijke kosten verschuldigd van
ten minste 15% van het openstaande bedrag,
met een minimum van € 500,00. Indien de
werkelijk door Opdrachtnemer gemaakte en te
maken kosten boven dit bedrag uitstijgen,
komen deze eveneens voor vergoeding in
aanmerking.
Indien Opdrachtnemer de vordering in een
gerechtelijke procedure, arbitrage of bindend
advies daaronder begrepen, aanhangig heeft
gemaakt, is Opdrachtgever gehouden de met de
procedure gemoeide daadwerkelijk gemaakte
kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.
Hieronder zijn begrepen de kosten van
advocaten, deurwaarders, adviseursalsmede het
aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde
honorarium en het vastrecht, ook indien deze
een eventuele proceskostenveroordeling op
grond van artikel 237 en verder van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te
boven gaan.
In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke
schuldsanering of surséance van betaling van
de Opdrachtgever zijn de vorderingen van
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Opdrachtnemer en de verplichtingen van de
Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer
onmiddellijk opeisbaar.
10.6 Indien de facturen van Opdrachtnemer niet
tijdig worden voldaan is Opdrachtnemer
gerechtigd de termijn van uitvoering op te
schorten met de tijd gedurende welke de
Opdrachtgever in gebreke is (geweest) met
tijdige betaling.
10.7 Zodra de Opdrachtgever ter zake één van de
facturen van Opdrachtnemer in verzuim is, zijn
alle overige openstaande reeds uitgebrachte en
toekomstige facturen van Opdrachtnemer
direct en ineens opeisbaar.
10.8 Indien is overeengekomen dat facturatie
plaatsvindt na concepttoezending, dienen
opmerkingen ten aanzien van de concepten
binnen 5 werkdagen door Opdrachtnemer te
zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de
concepten als geaccepteerd gelden.
10.9 Opdrachtnemer kan tussentijdse facturen
zenden en/of vooruitbetalingen verlangen en/of
verlangen dat Opdrachtgever een, ter
beoordeling van Opdrachtnemer, deugdelijke
zekerheid stelt voor bestaande en toekomstige
verplichtingen jegens Opdrachtnemer. De
kosten voor het vestigen van dergelijke
zekerheid zijn voor rekening van
Opdrachtgever.
10.10 Betalingen van of namens Opdrachtgever
komen steeds eerst in mindering op alle
verschuldigde rente en kosten en daarna in
mindering op opeisbare facturen die het langst
openstaan, ook indien Opdrachtgever stelt dat
de betaling betrekking heeft op een latere
factuur.
10.11 Ten aanzien van hetgeen Opdrachtnemer van
Opdrachtgever te vorderen heeft, betalingen en
verrekeningen is de administratie van
Opdrachtnemer steeds bindend.
10.12 Opdrachtgever is niet bevoegd om enige
betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer op
te schorten.
10.13 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven
eigendom van Opdrachtnemer totdat alle
vorderingen die Opdrachtnemer op
Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen volledig
zijn betaald. Opdrachtnemer heeft het recht de
zaken die in haar eigendom zijn gebleven terug
te nemen indien Opdrachtgever enige
verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt,
onverminderd de bevoegdheid van
Opdrachtnemer om ontbinding dan wel

nakoming van de Overeenkomst te vorderen.
Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de
gelegenheid te stellen om de zaken terug te
halen. In afwijking van artikel 21.1 van deze
Algemene Voorwaarden worden de
goederenrechtelijke gevolgen van het
eigendomsvoorbehoud beheerst door het recht
van het land op welk grondgebied de zaken
zich op het tijdstip van levering bevinden,
behalve indien het gaat om voor export
bestemde zaken. In geval de betreffende zaken
voor export bestemd zijn worden de
goederenrechtelijke gevolgen van dit
eigendomsvoorbehoud beheerst door het recht
van het land van bestemming voor zover op
grond van dat recht het eigendomsvoorbehoud
niet zijn werking verliest totdat de prijs
volledig is betaald.
11. Aansprakelijkheid
11.1 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer
jegens Opdrachtgever wordt hierbij uitgesloten.
11.2 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk in
geval van opzet of bewuste roekeloosheid van
Opdrachtnemer.
11.3 Indien Opdrachtnemer toch aansprakelijk
mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid
beperkt tot wat hierna in dit artikel is geregeld.
11.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor
directe of indirecte schade veroorzaakt als
gevolg van het verplicht opvolgen van
aanwijzingen door derden.
11.5 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is, is die
aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot
directe en materiele schade die het uitsluitend
gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in
de nakoming van de schriftelijk vastgelegde
verplichtingen uit de Overeenkomst door
Opdrachtnemer en Opdrachtgever,
Opdrachtnemer daarvoor tijdig in gebreke heeft
gesteld waarbij Opdrachtnemer in de
gelegenheid is gesteld het gebrek te herstellen.
11.6 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te
allen tijde beperkt tot de in dat specifieke geval
door de aansprakelijkheidsverzekeraar van
Opdrachtnemer uitgekeerde vergoeding. Indien
de verzekeraar – om welke reden dan ook geen vergoeding uitkeert, is de
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt
tot maximaal de vergoeding, die door
Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever in
rekening is gebracht in de 3 maanden direct
voorafgaande aan het ontstaan van de schade
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waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid zal in geen geval meer
bedragen dan € 45.000,-.
11.7 In geen geval is Opdrachtnemer aansprakelijk
voor enige vorm van indirecte of gevolgschade,
waaronder mede begrepen maar niet beperkt
tot vertragingsschade, omzet- of winstderving,
gemiste besparingen, bedrijfsstoringen, verlies
aan capaciteit of inzet van mensen of
productiemiddelen en bedrijfssluiting.
Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor
letselschade of immateriele schade.
11.8 Voor schade bij Opdrachtnemer door
verontreiniging in het aangeleverde materiaal
of door ondeugdelijke verpakking van aan te
leveren materialen alsmede de hierdoor
ontstane gevolgschade is de Opdrachtgever
volledig aansprakelijk.
11.9 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet
aansprakelijk voor inbreuk op rechten van
derden of wettelijke voorschriften geldend
buiten Nederland, tenzij die rechten en
voorschriften door Opdrachtgever voor het
sluiten van de overeenkomst schriftelijk aan
Opdrachtnemer zijn kenbaar gemaakt.
11.10 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor
schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
Opdrachtnemer is uitgegaan van door
Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige en/of niet tijdig verstrekte
gegevens.
11.11 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk wanneer:
a) het resultaat van door Opdrachtnemer
verrichte werkzaamheden afwijkt van het
resultaat dat de Opdrachtgever voor ogen
had;
b) de resultaten van door Opdrachtnemer
geleverde werkzaamheden bestaand uit
materialen, onderzoeksuitslagen,
beoordelingsresultaten, controleresultaten,
informatie of welke andere vorm dan ook
door de Opdrachtgever op onjuiste wijze
wordt gebruikt.
11.12 Indien Opdrachtnemer op verzoek van de
Opdrachtgever apparatuur e.d. van de
Opdrachtgever verplaatst of hanteert, is
Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor
enige schade die daarbij aan apparatuur of
anderszins ontstaat.
11.13 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor
het werk voor zover dat door Opdrachtnemer
zelf of onder zijn verantwoordelijkheid is
verricht en Opdrachtnemer staat met name niet

in voor van derden ontvangen gegevens indien
niet uitdrukkelijk is vermeld dat deze gegevens
door Opdrachtnemer zijn onderzocht en juist
zijn bevonden. Indien echter Opdrachtgever, of
een derde die optreedt als leverancier van
Opdrachtgever, van Opdrachtnemer afkomstige
adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen,
modellen, bestekken enz., al dan niet na eigen
onderzoek als deugdelijk accepteert, is
Opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor
eventuele schade als gevolg van de toepassing
van deze adviezen, ontwerpen enz.
11.14 Schade dient zo spoedig mogelijk doch
uiterlijk binnen 4 weken na ontstaan, door
Opdrachtgever schriftelijk bij Opdrachtnemer
gemeld te worden, op straffe van verval van het
recht op schadevergoeding en alle overige
aanspraken. Iedere aansprakelijkheid vervalt in
ieder geval drie maanden na levering van de
diensten waar de schade mee samenhangt.
11.15 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer ter zake van
schade, bij of als rechtstreeks gevolg van de
uitvoering van de opdracht ontstaan, vrijwaren
tegenover aanspraken van derden, ten aanzien
van wie Opdrachtnemer zich niet op deze
voorwaarden kan beroepen. Onder derden
wordt in dit verband ook verstaan personeel in
dienst van Opdrachtgever en andere personen,
waarvan Opdrachtgever bij de uitoefening van
zijn werkzaamheden gebruik maakt.
11.16 Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer
vervalt na verloop van twee jaren, te rekenen
vanaf de dag van beëindiging van de
Overeenkomst of een gedeelte van de
Overeenkomst tenzij Opdrachtgever binnen
deze termijnen een rechtsvordering tegen
Opdrachtnemer heeft ingesteld.
11.17 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen
alle aanspraken en schadevorderingen van
derden, ter zake van adviezen, certificaties,
Rapporten, ontwerpen, tekeningen enz.
afkomstig van Opdrachtnemer, wanneer deze
door Opdrachtgever al dan niet met
toestemming van Opdrachtnemer aan die
derden ter beschikking zijn gesteld.
11.18 Partijen zullen elkaar over en weer onverwijld
op de hoogte stellen in geval van schade en/of
in geval van aansprakelijkheidsstelling door
een derde, voor zover betrekking hebbend op
het bepaalde in de Overeenkomst en/of het
daaraan ten grondslag liggende vastgoed.
12.

Overnameverbod
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12.1 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming onzerzijds, is het de
Opdrachtgever niet toegestaan om personeel
van Opdrachtnemer in dienst te nemen, hetzij
rechtstreeks, hetzij via een derde, binnen twee
jaar nadat het betreffende personeelslid
laatstelijk in het kader van de uitvoering van
een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de
Opdrachtgever werkzaam is geweest. Onder
personeel wordt verstaan: iedereen die bij
Opdrachtnemer in dienst is of in dienst is
geweest, zowel vast als tijdelijk.
12.2 Bij overtreding van het in lid 1 vermelde
verbod verbeurt de Opdrachtgever ten gunste
van Opdrachtnemer een direct opeisbare boete
van € 25.000,00 per maand dat de overtreding
voortduurt, onverminderd het recht van
Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding
voor zover de geleden schade de verbeurde
boete overtreft.
13. Geheimhouding
13.1 Opdrachtgever zal de door Opdrachtnemer
uitgebrachte offerte en daarmee
samenhangende kennis en ideeën van
Opdrachtnemer uitsluitend gebruiken ter
evaluatie van zijn belang bij de verlening van
de opdracht. Het hier bepaalde is tevens van
toepassing op voorstellen tot wijziging,
aanvulling en/of uitbreiding van de
Overeenkomst.
13.2 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding
van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van de Overeenkomst van elkaar of uit
andere bron hebben verkregen. Informatie
zoals o.a. maar niet uitsluitend financiële,
operationele en technische informatie
verkregen door uitvoering van de
Overeenkomst, geldt als vertrouwelijk als dit
door de informatie verschaffende partij is
medegedeeld, of als dat voortvloeit uit de aard
van de informatie.
13.3 Opdrachtnemer zal Rapporten voortvloeiend
uit de uitvoering van de Overeenkomst niet ter
beschikking stellen aan derden.
13.4 De verplichtingen tot geheimhouding, bedoeld
in artikel 13 lid 2, 3 en 6, gelden niet voor
gegevens, informatie, respectievelijk
Rapporten die:
a) een algemeen karakter hebben, dat wil
zeggen die niet specifiek op de eigen
bedrijfsvoering en/of werkzaamheden van
Opdrachtgever betrekking hebben;

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

b) reeds in het bezit van partijen waren;
c) algemeen bekend zijn dan wel algemeen
bekend worden, zonder dat dit het gevolg
is van enig verwijtbaar handelen of nalaten
van Opdrachtnemer;
d) op rechtmatige wijze door Opdrachtnemer
zijn verkregen van een derde, dan wel uit
eigen onderzoek van Opdrachtnemer,
zonder dat daarbij op enigerlei wijze
gebruik is gemaakt van gegevens of
Rapporten, die niet toegankelijk zijn voor
derden;
e) op grond van uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van de Opdrachtgever als
niet vertrouwelijk worden aangemerkt;
f) krachtens de wet, of een daarop
gebaseerde regeling openbaar gemaakt
moeten worden;
g) publiekelijk verkrijgbaar zijn;
h) noodzakelijk zijn voor de verdediging van
de belangen van een partij in of buiten
rechte;
i) op verzoek van een gerechtelijke instantie
of (toezichthoudende) overheid aan derden
kenbaar dienen te worden gemaakt.
De verplichting tot geheimhouding bedoeld in
de leden 3 en 6 van dit artikel geldt niet:
a) indien en voor zover als gevolg van
bekendmaking door Opdrachtgever aan
derden, Opdrachtnemer het nodig oordeelt
om toelichting tegenover derden te geven;
b) indien geheimhouding in strijd is met
voorschriften bij of krachtens wet;
c) indien inzage wordt gevraagd ten behoeve
van interne en externe audits voor het
verlenen of verlengen van accreditaties
voor laboratorium- of inspectieactiviteiten en/of voor product- en/of
managementsysteem-certificatieschema’s;
d) indien gevaar voor mensen of zaken dreigt.
Voor zover mogelijk wordt over het
voorgaande voorafgaand overleg met
Opdrachtgever gepleegd.
Op verzoek van Opdrachtgever zal
Opdrachtnemer de naam van Opdrachtgever en
het feit dat het onderzoek is verricht
geheimhouden.
Bij toepassing van artikel 13.5, sub c bedingt
Opdrachtnemer van de auditors geheimhouding
van de ter inzage verstrekte informatie.
Bij toepassing van het bepaalde in artikel 7 lid
18 mogen derden die bij de uitvoering van de
Overeenkomst betrokken worden, in kennis
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worden gesteld van gegevens waarvoor
geheimhouding geldt. Opdrachtnemer bedingt
van die derden geheimhouding van de
verstrekte gegevens.
13.10 De beëindiging van de Overeenkomst ontslaat
de Opdrachtgever niet van de verplichtingen in
dit artikel.

betrekking tot bedoelde zaken treffen. Kosten
gemoeid met vernietiging of langere bewaring
dan voorgaand beschreven zijn voor rekening
van Opdrachtgever.
15.
15.1

14. Rapporten
14.1 Opdrachtgever heeft in het kader van de
bedrijfsuitoefening van de eigen onderneming
een volledig en vrij recht op gebruik van de
Rapporten, zoals door Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever verschaft, met inachtneming
van de artikelen 13 en 15.
14.2 Het in lid 1 van dit artikel bepaalde geldt met
dien verstande dat aan Opdrachtnemer te allen
tijde de intellectuele en industriële
eigendomsrechten van de Rapporten toekomen,
behoudens rechten van derden. Tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen heeft
uitsluitend Opdrachtnemer het recht om op zijn
naam en voor zijn rekening octrooi aan te
vragen voor een vinding, proces of product.
Opdrachtgever zal daaraan tegen een redelijke
vergoeding alle vereiste medewerking
verlenen.
14.3 Opdrachtnemer heeft het recht de Rapporten en
de kennis en ervaring die door de uitvoering
van de Overeenkomst wordt verkregen,
waaronder mede rekenmethodes,
programmatuur en experimentele werkwijzen
voortgekomen uit de uitvoering van de
Overeenkomst, voor zover ontwikkeling
daarvan niet direct met het geven van de
Opdracht is beoogd, kosteloos voor haar
bedrijfsvoering, vergelijkings-, referentie-,
statistische- of wetenschappelijke doeleinden
of ten behoeve van derden te (laten) gebruiken.
14.4 Opdrachtnemer zal zaken die in verband met
de Overeenkomst aan Opdrachtnemer ter
beschikking zijn gesteld of restanten daarvan,
waaronder monsters, bewaren gedurende twee
weken na de datum waarop alle Rapporten aan
Opdrachtgever zijn medegedeeld, tenzij dit
redelijkerwijs niet mogelijk is dan wel bij het
verlenen van de Opdracht anders is
overeengekomen. Indien niet binnen deze
periode door Opdrachtgever een regeling is
getroffen tot terugzending van bedoelde zaken
staat het Opdrachtnemer vrij de zaken te
vernietigen of kan Opdrachtnemer naar eigen
goeddunken andere maatregelen met

15.2

15.3

15.4

Eigendom, openbaarmaking en gebruik van
stukken
Resultaten, adviezen, ontwerpen, schetsen,
tekeningen, modellen, en dergelijke die zijn
gebruikt in de Aanbieding en/of voor de
uitvoering van de Overeenkomst en of in de
Rapporten zijn opgenomen, zijn en blijven het
eigendom van Opdrachtnemer.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Opdrachtnemer heeft Opdrachtgever niet
het recht stukken van Opdrachtnemer, zoals
Rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen,
tekeningen, modellen, en dergelijke
a) openbaar te maken dan wel ter inzage te
geven aan derden;
b) te (doen) gebruiken voor het instellen van
claims, het voeren van gerechtelijke
procedures, dan wel ten behoeve van
werving;
c) de naam van Opdrachtnemer in enigerlei
verbinding te gebruiken bij het openbaar
maken van een deel of gedeelten van een
door Opdrachtnemer uitgebracht stuk dan
wel voor de sub b. genoemde doelen.
Het bepaalde in lid 2 sub a. en c. van dit artikel
vindt geen toepassing op keurings-, test- en
inspectierapporten. Het is geoorloofd deze
Rapporten openbaar te maken, mits in zijn
geheel zonder enige toevoeging of weglating.
Voor afwijkingen van de voorwaarden of voor
publicatie in een andere dan de Nederlandse
taal, is voorafgaande toestemming van
Opdrachtnemer vereist.
Opdrachtgever is steeds verplicht om aan
Opdrachtnemer alle medewerking te verlenen
teneinde toelichting en commentaar, ook
tegenover derden, te geven, onder andere doch
niet uitsluitend indien:
a) Opdrachtgever Rapporten openbaar maakt
op een wijze waardoor een onjuiste
voorstelling van zaken, misverstanden en
dergelijke (kunnen) ontstaan;
b) Opdrachtgever verwijst naar door
Opdrachtnemer gehanteerde normen en
eisen, zoals keuringseisen.

16. Octrooi
16.1 Opdrachtnemer is niet verplicht tot het doen
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van onderzoek naar octrooirechten van derden.
Evenmin is Opdrachtnemer gehouden
onderzoek te doen naar de mogelijkheid van
octrooieren.
17. Einde van de Overeenkomst
17.1 Als einddatum van de Overeenkomst geldt,
tenzij anders overeengekomen, de dagtekening
van de eindfactuur van Opdrachtnemer.
17.2 Indien er geen factuur beschikbaar is, stelt
Opdrachtnemer in redelijkheid de datum vast
waarop de Overeenkomst geacht wordt
beëindigd te zijn.
18.
18.1

18.2

18.3

18.4

Beëindiging, onderbreking of verlenging van
de opdracht
Opdrachtgever is gehouden tot vergoeding aan
Opdrachtnemer van alle kosten en schade die
voortvloeien uit een wijziging, opzegging,
ontbinding, annulering, beëindiging of
onderbreking van een Overeenkomst door
Opdrachtgever.
Bij een wijziging, beëindiging, opzegging,
ontbinding, annulering of onderbreking van de
opdracht voorafgaand aan de uitvoering van de
Overeenkomst is Opdrachtgever, zonder dat
enige ingebrekestelling vereist is, de volgende
annuleringskosten direct opeisbaar
verschuldigd bij Opdrachtgever:
a) minder dan twee weken doch meer dan één
week voor aanvang van de uitvoering van
de Overeenkomst plaatsvindt: 60 procent
van de (verminderde) Opdrachtsom;
b) minder dan een week voor de aanvang van
de uitvoering van de Overeenkomst
plaatsvindt: 90 procent van de
(verminderde) Opdrachtsom.
Opdrachtnemer heeft het recht om, indien een
onderbreking door Opdrachtgever langer duurt
dan zes maanden, de Overeenkomst te
ontbinden, zonder enige schadevergoeding aan
Opdrachtgever verschuldigd te zijn. Als
begindatum van een onderbreking geldt de
dagtekening van het bericht van Opdrachtgever
of Opdrachtnemer waarin van de onderbreking
melding wordt gemaakt of waaruit de
onderbreking blijkt.
Bij vertraging of verlenging van met de
Overeenkomst samenhangende
werkzaamheden kan Opdrachtnemer extra
kosten in rekening brengen indien de
vertraging of verlenging niet aan
Opdrachtnemer is toe te rekenen.

19. Ontbinding
19.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of
niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke
voor hem uit de Overeenkomst mocht
voortvloeien, alsmede in het geval van
faillissement, surseance van betaling, liquidatie
of indien hij onder beheer, bewind of curatele
wordt gesteld, wordt Opdrachtgever, zonder
dat enige ingebrekestelling vereist is, geacht
van rechtswege in verzuim te zijn.
Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht,
zonder enige ingebrekestelling en zonder
rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te
schorten of de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat
Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding
gehouden is en onverminderd haar recht op
vergoeding van de schade die het gevolg is van
de wanprestatie en de opschorting of
ontbinding. In deze gevallen is elke vordering
die Opdrachtnemer op Opdrachtgever heeft per
direct opeisbaar.
19.2 Partijen gaan ervanuit dat alle over en weer
bestaande verbintenissen samenhangen in de
zin van artikel 6:52 BW.
19.3 Indien zich omstandigheden voordoen met
betrekking tot personen en/of materialen
waarvan Opdrachtnemer zich bij de uitvoering
van de overeenkomst bedient of zich pleegt te
bedienen, welke van dien aard zijn dat de
uitvoering van de overeenkomst onmogelijk
dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig
kostbaar wordt, dat naleving van de
overeenkomst in redelijkheid niet meer kan
worden gevergd, is Opdrachtnemer bevoegd de
overeenkomst te ontbinden zonder enige
schadeplichtigheid.
19.4 Opschorting, opzegging, ontbinding en/of
beëindiging in welke vorm dan ook laten de
betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever
voor reeds geleverde c.q. uitgevoerde
werkzaamheden onverlet. In een dergelijke
situatie is de vordering van Opdrachtnemer
m.b.t. hetgeen reeds geleverd c.q. door
Opdrachtnemer reeds is uitgevoerd,
onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer
de uitvoering van de Overeenkomst opschort,
behoudt hij zijn aanspraken op grond van de
wet en de Overeenkomst.
19.5 Ingeval van ontbinding van de Overeenkomst
worden eventueel reeds door de Opdrachtgever

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN (V. 2021/01)
Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vinçotte Nederland B.V. statutair gevestigd te 4817 BL Breda,
Takkebijsters 8, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20065811 (hierna “Algemene Voorwaarden”

aan Opdrachtnemer betaalde Vergoedingen
niet gerestitueerd.
20. Geschillen
20.1 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht
door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.
21. Toepasselijk recht
21.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze
voorwaarden geheel of gedeeltelijk van
toepassing zijn, is Nederlands recht van
toepassing, met uitsluiting van het Weens
Koopverdrag.

