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Deze leveringsvoorwaarden bestaan uit
Algemene bepalingen en een supplement
Bijzondere bepalingen. De algemene
bepalingen zijn op alle overeenkomsten van
toepassing onder aanvulling van bijzondere
voorwaarden al naar gelang de aard van de
diensten die geleverd worden, waaronder:
Assemblage & Montage
Atelier
Detachering
Digitaliseren
Facilitaire Diensten
Groen & Milieu
Koeriersdiensten
Mailingservice
Verpakken
In geval van strijdigheid prevaleren de
bijzondere voorwaarden.
Algemene bepalingen
1.1
Definities
opdrachtnemer De Binnenbaan: de besloten
vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, gevestigd te Zoetermeer,
vertegenwoordigd door de directeur/
bestuurder;
opdrachtgever: degene, tot wie de
aanbieding is gericht en die partij is bij de
hierna genoemde overeenkomst dan wel
van aanneming van werk;
dienst: werkzaamheden die door De
Binnenbaan in
opdracht van opdrachtgever worden
uitgevoerd.
overeenkomst: het door beide partijen
ondertekend document waarin de aanbieding en de overige condities zijn
vastgelegd;
productiemiddel: door opdrachtgever
beschikbaar gestelde roerende zaken ter
vervaardiging van of ter verwerking in de
dienst;
product: het eindresultaat van de
overeengekomen dienst.
Aanbieding
1.2
Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn
van toepassing op alle aanbiedingen en
overeenkomsten van De Binnenbaan met
een opdrachtgever tenzij daarvan bij
schriftelijke overeenkomst is afgeweken.
1.3.
Alle door De Binnenbaan gedane
aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn
vrijblijvend. En onder voorbehoud van
voldoende kredietwaardigheid van de
opdrachtgever. Toezending van aanbiedingen
en/of catalogi, prijslijsten e.d. verplichten De
Binnenbaan niet tot bevestiging van de
opdracht.
Overeenkomst
2.1.
Alle bij een aanbieding verstrekte
prijslijsten, catalogi, afbeeldingen,
tekeningen, maten, gewichten en alle
andere gegevens zijn zo nauwkeurig
mogelijk.
2.2.
Indien van geringe betekenis kunnen
afwijkingen tussen enerzijds het geleverde
werk en anderzijds het oorspronkelijke
ontwerp geen reden vormen voor
afkeuring, korting, ontbinding van de
overeenkomst of schadevergoeding,
indien zij van geringe betekenis zijn.
2.3
Indien een bepaling van deze Algemene
Leveringsvoorwaarden nietig is of
vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen volledig van kracht blijven en
zullen De Binnenbaan en Opdrachtgever in
overleg treden teneinde een nieuwe
bepaling ter vervanging van de nietige of
vernietigde bepaling overeen te komen,
waarbij zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de nietige of vernietigde
bepaling in acht zal worden genomen.

2.4
De Binnenbaan behoudt zich het recht voor
deze Algemene Leveringsvoorwaarden te
wijzigen. De Binnenbaan zal de
voorgenomen wijziging ten minste drie
maanden voordat de wijziging ingaat aan
Opdrachtgever mededelen. De gewijzigde
voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen van De Binnenbaan en
overeenkomsten tussen De Binnenbaan en
Opdrachtgever vanaf de ingangsdatum van
de wijziging.
Betaling, meerwerk
3.1
Alle in een aanbieding of overeenkomst
genoemde bedragen zijn exclusief de
geldende omzetbelasting en alle overige
heffingen die in verband met de uitvoering
van de overeenkomst verschuldigd zijn.
De door Opdrachtgever te betalen
bedragen worden met deze belastingen
en heffingen verhoogd.
3.2
Alle bedragen zijn verschuldigd op het
moment van verzending door De
Binnenbaan van de factuur ter zake de
betreffende levering of op het moment van
levering van de betreffende goederen en /
of diensten, welk moment eerder is en tenzij in
de anders is bepaald. De betaling is niet in
vatbaar voor verrekening, tenzij anders is
overeengekomen.
3.3
Elke factuur ten laste van opdrachtgever
krachtens een overeenkomst dient te
worden voldaan binnen veertien dagen na
factuurdatum.
3.4
Indien ten gevolge van wettelijke
voorschriften of enige andere
overheidsmaatregel de tarieven in de
overeenkomst na de totstandkoming
daarvan maar voor levering worden
gewijzigd, zullen de gewijzigde prijzen
door opdrachtgever verschuldigd zijn.
3.5
Een om andere reden dan hiervoor
genoemde verhoging of verlaging van
eenmalig verschuldigde bedragen, is niet van
toepassing indien de overeenkomst tot stand
is gekomen vóór de prijswijziging, mits de
levering plaatsvindt binnen 2 maanden na
ondertekening van de overeenkomst. Binnen
vijftien dagen na de bekendmaking van de
prijsverhoging door De Binnenbaan heeft
Opdrachtgever het recht de levering van de
goederen of diensten waarop de prijsverhoging
van toepassing is, zonder kosten te annuleren.
3.6
Wijzigingen van periodiek verschuldigde
bedragen, om hiervoor genoemde redenen,
worden van kracht 3 maanden na dagtekening
van de hierop betrekking hebbende schriftelijke
mededeling van De Binnenbaan.
Opdrachtgever neemt op zich
de gewijzigde vergoeding aan De
Binnenbaan te voldoen met ingang van de
hiervoor genoemde datum, onder
instandhouding van alle overige in de
overeenkomsten en deze Algemene
Leveringsvoorwaarden opgenomen
bepalingen, tenzij opdrachtgever de
overeenkomst niet langer in stand wil
houden. Opdrachtgever kan de
overeenkomst voor wat betreft de
onderdelen waarop de prijsverhoging
betrekking heeft beëindigen, hetzij op de
dag van ingaan van deze prijsverhoging,
hetzij op een later tijdstip. In het
laatstgenoemde geval zullen niettemin de
verhoogde prijzen verschuldigd zijn vanaf
de dag waarop de nieuwe prijzen van
kracht zijn geworden tot aan het moment
waarop de overeenkomst beëindigd is.
Bovendien zal na verloop van drie
maanden na het van kracht worden van
de nieuwe prijzen, de opzegtermijn van

drie maanden weer gelden.
3.7
Indien levering van goederen of diensten
wordt verhinderd of uitgesteld, ten gevolge
van een nalaten of handelen of op verzoek van
opdrachtgever, is De Binnenbaan
gerechtigd, onverlet haar overige rechten,
alle daardoor ontstane (extra) kosten
zoals van opslag, transport, arbeidsloon
en eventuele reparaties aan Opdrachtgever in
rekening te brengen. De verschuldigde
bedragen voor de betreffende levering blijven
opeisbaar op de dagen waarop de goederen of
diensten zonder dit handelen of nalaten of dat
verzoek geleverd zouden zijn.
3.8
Indien Opdrachtgever bij betaling niet
specificeert op welke factuur deze betaling
betrekking heeft, is De Binnenbaan
gerechtigd de betaling toe te wijzen aan
andere openstaande facturen, waar onder
rentenota’s.
3.9
Indien Opdrachtgever nalaat tijdig zijn
betalingsverplichting ingevolge een
overeenkomst te voldoen, is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in
verzuim. In geval van ontijdige
onvolledige betaling komen, naast
rente, tevens voor rekening van
opdrachtgever de incassokosten die
worden gesteld op minimaal vijftien
procent van de hoofdsom verhoogd met
rente en kosten.
3.10
Kostenbegrotingen en plannen worden,
tenzij anders is overeengekomen, niet
afzonderlijk in rekening gebracht. Indien De
Binnenbaan bij eventuele nabestellingen
nieuwe tekeningen, berekeningen,
beschrijvingen, modellen, gereedschappen
of mallen e.d. moet maken, worden de
kosten daarvoor in rekening gebracht.
Meerwerk
4.1
Als meerwerk wordt beschouwd al
hetgeen door De Binnenbaan in
overleg, al dan niet schriftelijk
vastgelegd, met Opdrachtgever tijdens
de uitvoering van de overeenkomst
boven de vastgelegde werkzaamheden
wordt gepresteerd. De Binnenbaan is
bevoegd om door haar verricht meerwerk
afzonderlijk in rekening te brengen,
zodra het bedrag daarvoor bekend is.
Voor de berekening en betaling van
meerwerk zijn de hiervoor in dit artikel
gegeven regels van overeenkomstige
toepassing.
Vertrouwelijke informatie
5.1
Elk van de partijen staat ervoor in dat
alle voor en na het aangaan van de
overeenkomst van de andere partij
ontvangen informatie van vertrouwelijke
aard geheim zal blijven, deze niet aan
derden bekend te maken of in gebruik
te geven en slechts te gebruiken voor
het doel waarvoor deze haar ter
beschikking is gesteld. Onder derden
worden ook begrepen alle personen
werkzaam in de organisatie van
Opdrachtgever of De Binnenbaan die
niet noodzakelijkerwijs de vertrouwelijke
informatie behoeven te gebruiken of
daarvan kennis hoeven te nemen.
Informatie zal in ieder geval als
vertrouwelijk gelden als deze door één
der partijen als zodanig is aangeduid.
Voorbehoud van eigendom en rechten en
retentierecht
6.1
Alle aan opdrachtgever geleverde
zaken en producten blijven eigendom
van De Binnenbaan totdat alle bedragen
die opdrachtgever verschuldigd is
krachtens een overeenkomst alsmede
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de eventuele rente en kosten van
invordering terzake, volledig aan De
Binnenbaan zijn voldaan.
6.2
Rechten worden tegen betaling van de
overeengekomen vergoeding aan
opdrachtgever verleend, of in
voorkomend geval overgedragen.
6.3
De door De Binnenbaan ter beschikking
gestelde of bij de uitvoering van de
opdracht gebruikte hulpmiddelen,
gereedschappen, onderdelen etc. blijven
eigendom van De Binnenbaan, tenzij is
overeenkomen dat deze zaken in
eigendom worden geleverd aan
opdrachtgever.
6.4
Opdrachtgever mag de zaken waarvan
de eigendom (nog) bij De Binnenbaan
berust, noch kosteloos, noch tegen betaling
aan een derde ter beschikking stellen,
geheel of gedeeltelijk verpanden, verkopen, in
gebruik geven, verhuren of uitlenen.
6.5
Indien Opdrachtgever het gebruik van
zaken, of diensten ten behoeve waarvan zaken
als hiervoor genoemd beschikbaar zijn gesteld,
waarvan de eigendom (nog) bij De Binnenbaan
berust, beëindigt, zal opdrachtgever deze
zaken terstond teruggeven aan De
Binnenbaan, terwijl De Binnenbaan
gerechtigd is deze zaken weer onverwijld tot
zich te nemen.
6.6
De Binnenbaan is gerechtigd haar
eventuele verplichting tot afgifte van de
zaken die eigendom zijn van opdrachtgever, op
te schorten totdat Opdrachtgever al hetgeen hij
aan De Binnenbaan voor de uitvoering van de
betreffende overeenkomst verschuldigd is
betaald heeft.
Risico en verzekering
7.1
Het risico van beschadiging of verlies van
de zaken die voorwerp zijn van een
overeenkomst gaat op Opdrachtgever
over op het moment waarop deze gereed
staan voor afname door opdrachtgever.
7.2
Opdrachtgever is verplicht vanaf de risicoovergang de financiële gevolgen van zijn
aansprakelijkheid jegens derden en De
Binnenbaan afdoende te verzekeren.
Opdrachtgever ziet af van elk recht op
regres en vrijwaart De Binnenbaan voor
regres van diens assuradeur jegens De
Binnenbaan.
7.3
Zolang De Binnenbaan, zaken van
Opdrachtgever onder zich heeft, tot het moment
dat de producten gereed staan voor afname
door Opdrachtgever, zal De Binnenbaan deze
verzekeren tegen verlies, diefstal en
beschadiging.
7.4
Indien Opdrachtgever goederen onder
zich heeft die eigendom zijn van De
Binnenbaan of aan De Binnenbaan of haar
toeleveranciers toekomen, zal Opdrachtgever
De Binnenbaan terstond informeren indien
daarop beslag is gelegd of dreigt te worden
gelegd.
Intellectuele eigendom
8.1
Alle rechten van intellectuele eigendom op
alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde
of door De Binnenbaan voor de uitvoering
van de overeenkomst gebruikte
programmatuur, of materialen en (resultaten)
van diensten, zoals analyses, ontwerpen,
documentatie, rapporten, offertes, alsmede
voorbereidend materiaal, berusten uitsluitend
bij De Binnenbaan, haar licentiegevers of
toeleveranciers. De Binnenbaan vrij- waart
Opdrachtgever tegen eventuele claims van
derden ter zake van een (beweerde) inbreuk
op een geldend recht van intellectuele
eigendom van deze derden op de

programmatuur, resultaten van diensten etc.
8.2
Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de
gebruiksrechten en bevoegdheden die
uitdrukkelijk schriftelijk worden toegekend
en overigens zal hij de hiervoor bedoelde
materialen niet verveelvoudigen of
daarvan kopieën vervaardigen.
8.3
Opdrachtgever draagt zorg dat aanduidingen
omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele
eigendom in of op de materialen vermeld
blijven.
8.4
De rechten van intellectuele eigendom die
rusten op zaken, van opdrachtgever of diens
opdrachtgever of toeleverancier en die
voorwerp zijn van een overeenkomst met De
Binnenbaan, blijven rusten bij opdrachtgever of
diens opdrachtgever of toeleverancier.
Opdrachtgever vrijwaart De Binnenbaan tegen
eventuele claims van derden ter zake van een
(beweerde) inbreuk op een geldend recht van
intellectuele eigendom van deze derden op de
zaken, documenten e.d.
8.5
Iedere andere aansprakelijkheid of
vrijwaringsverplichting van De Binnenbaan
wegens schending van rechten van
intellectuele eigendom van derden is
uitgesloten, daaronder begrepen
aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen
van De Binnenbaan voor inbreuken die
veroorzaakt worden door het gebruik van de
geleverde apparatuur, programmatuur en / of
materialen in een niet door De Binnenbaan
gemodificeerde vorm, in samenhang met niet
door De Binnenbaan geleverde zaken of
programmatuur, of op andere wijze dan
waarvoor de apparatuur, programmatuur en / of
materialen zijn ontwikkeld of bestemd.
Medewerking
9.1
Opdrachtgever is gehouden De Binnenbaan
steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering
van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke
gegevens of inlichtingen te verschaffen en alle
medewerking te verlenen. De Binnenbaan heeft
het recht de kosten, die ontstaan door niet of
niet tijdige nakoming van deze verplichting in
rekening te brengen bij Opdrachtgever.
9.2
Indien werknemers van De Binnenbaan
werkzaamheden verrichten op de locatie van
opdrachtgever zal opdrachtgever, tenzij en
voorzover De Binnenbaan deze zelf
beschikbaar stelt als dan expliciet aangegeven
in de overeenkomst, kosteloos zorgdragen voor
de voor die werknemers in redelijkheid
noodzakelijke faciliteiten zoals werkruimte,
gereedschappen, verbruiksartikelen etc.
Levering en termijnen
10.1
Alle door De Binnenbaan genoemde
leveringstermijnen zijn naar beste weten
vastgesteld op grond van de gegevens die
ten tijde van de overeenkomst aan De
Binnenbaan bekend waren en zij zullen zoveel
mogelijk in acht worden genomen;
opgegeven leveringstijden zijn echter nimmer
fatale termijnen.
10.2
Binnen redelijke grenzen vormt
overschrijding van de termijn voor levering geen
grond voor opdrachtgever tot ontbinding van de
overeenkomst of recht op schadevergoeding.
10.3
De dienst geldt ten aanzien van de levertijd als
geleverd wanneer het eindresultaat, indien
keuring in het bedrijf van De Binnenbaan is
overeengekomen, voor keuring en in de overige
gevallen voor verzending gereed is, een en
ander nadat de opdrachtgever daarvan
schriftelijk in kennis is gesteld. Indien de Dienst
voornamelijk een duurovereenkomst betreft,
geldt de Dienst als geleverd wanneer de
overeengekomen duur is verstreken.
Keuring en acceptatie

11.1
Het eindresultaat geldt als geaccepteerd
tenzij opdrachtgever binnen vijf (5)
werkdagen na levering schriftelijk en
gespecificeerd melding maakt van gegronde
klachten.
11.2
In geval van onbetekenende tekortkomingen,
met name die welke het voorziene gebruik van
het eindresultaat niet of nauwelijks
beïnvloeden, zal het eindresultaat
ongeacht deze tekortkomingen worden geacht
te zijn geaccepteerd. De Binnenbaan zal zulke
tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk
verhelpen.
11.3
Onverminderd de plicht van De Binnenbaan tot
nakoming van zijn garantieverplichtingen zal de
acceptatie volgens de voorgaande leden elke
vordering terzake van een tekortkoming in de
prestatie van De Binnenbaan, uitsluiten.
Uitvoering van de dienst
12.1
De Binnenbaan zal bij de uitvoering van de
diensten de zorg van een goed opdrachtnemer
in acht nemen en zorgdragen dat de door
hem onder zijn verantwoordelijkheid te
verrichten werkzaamheden met zorg en
vakkundig worden uitgevoerd.
12.2
Het is de verantwoordelijkheid van
opdrachtgever zich ervan te overtuigen dat de
wijze van uitvoering, de specificatie van de
projectomschrijving en van het eindresultaat
duidelijk zijn en geschikt zijn voor de eisen die
opdrachtgever stelt in het kader van de
uitvoering van zijn bedrijfsactiviteiten.
12.3
In het geval dat De Binnenbaan vaststelt dat de
door opdrachtgever gespecificeerde eisen en
wensen niet compleet of innerlijk tegenstrijdig
zijn, is De Binnenbaan gehouden daarover
overleg te plegen met opdrachtgever.
12.4
Indien onvoorziene omstandigheden leiden tot
substantiële wijziging van de uitvoering en
partijen bereiken geen overeenstemming over
de gewijzigde prijs of planning als gevolg
daarvan, is elk van beide partijen gerechtigd de
overeenkomst in kwestie te beëindigen zónder
dat de andere partij tot enige compensatie of
schadevergoeding gerechtigd is.
12.5
Aanpassingen in de omvang van de
werkzaamheden of in de specificaties zijn
alleen geldig indien deze schriftelijk overeen
zijn gekomen en door beide partijen zijn
ondertekend.
12.6
In geval de overeenkomst het uitvoeren van
een project betreft, heeft De Binnenbaan de
keuze om dag en uur te bepalen waarop de
werkzaam- heden worden verricht met, indien
de werkzaamheden ten kantore van
opdrachtgever worden verricht, in achtneming
van de bij opdrachtgever gebruikelijke
openingstijden.
12.7
Opdrachtgever is bekend dat de werkzaamheden worden verricht door werknemers die
door hun arbeidshandicap nog niet inzetbaar
zijn op de reguliere arbeidsmarkt en een
mindere productiviteit hebben.
Beëindiging
13.1
Nadat de ene partij in gebreke is gesteld en de
tekortkoming niet binnen een redelijke termijn
heeft hersteld én toerekenbaar tekort blijft
schieten, heeft de andere partij de bevoegdheid
de overeenkomst te ontbinden.
13.2
Opdrachtgever kan echter niet ontbinden als
bedoeld in het vorige lid totdat van een in fase
te voltooien levering de laatste heeft plaats
gevonden.
13.3
Indien opdrachtgever op het moment van
beëindiging van een overeenkomst, hetzij door
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opzegging hetzij door ontbinding als bedoeld in
13.1, reeds prestaties ter uitvoering van de
overeenkomst heeft ontvangen zullen deze
prestaties en de daarmee samenhangende
betalingsverplichtingen geen voorwerp van
ongedaanmaking zijn, tenzij De Binnenbaan ten
aanzien van deze prestaties in verzuim is.
Bedragen die De Binnenbaan vóór de
beëindiging heeft gefactureerd in verband
met hetgeen reeds ter uitvoering van de
overeenkomst is verricht of geleverd, blijven
met inachtneming van het in de
vorige volzin bepaalde onverminderd
verschuldigd en worden op het moment van
beëindiging direct opeisbaar.
13.4
Ieder der partijen kan de overeenkomst zonder
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met
onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk
beëindigen indien aan de wederpartij -al dan
niet voorlopig - surséance van betaling wordt
verleend, indien ten aanzien van de wederpartij
faillissement wordt aangevraagd of indien zijn
onderneming wordt geliquideerd of beëindigd,
anders dan ten behoeve van reconstructie of
samenvoeging van ondernemingen. De
beëindigende partij zal wegens deze
beëindiging nimmer tot schadevergoeding zijn
gehouden.
13.5
Opdrachtgever doet afstand van zijn recht
om de overeenkomst te allen tijde op te
zeggen als bedoeld in artikel 7: 408 lid 1 BW
en 7: 764 lid 1 BW.
13.6
Ieder der partijen zal de andere partij onverwijld
kennis geven van een eventuele beslaglegging
op de ingevolge een overeenkomst tussen
partijen, aan de andere partij ter beschikking
gestelde producten, materialen,
gereedschappen en dergelijke.
13.7
De bepalingen betreffende de verschuldigde
bedragen, vertrouwelijke informatie, niet
overname van personeel, beperking of
uitsluiting van aansprakelijkheid en toepasselijk
recht, opgenomen in deze Algemene
Leveringsvoorwaarden of een overeenkomst
blijven ook na beëindiging van de
betreffende overeenkomst de rechtsrelatie
tussen partijen beheersen voor zover
voortvloeiend uit of verband houdend
met de totstandkoming, uitvoering en
beëindiging van de overeenkomst.
Aansprakelijkheid De Binnenbaan
14.1
De Binnenbaan aanvaardt wettelijke
verplichtingen tot schadevergoeding voor zover
dit uit dit artikel 14 blijkt.
14.2
Onverlet artikel 14.3 en artikel 8.1 is de totale
aansprakelijkheid van De Binnenbaan wegens
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
de overeenkomst en uit hoofde van de
ontbinding van de overeenkomst beperkt tot
vergoeding van de directe schade tot maximaal
de netto factuurwaarde van de geleverde
diensten die het onderwerp zijn van de
vordering of daarmee rechtstreeks verband
houden. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk
een duurovereenkomst is met een looptijd van
één jaar of langer met periodiek vervallende
vergoedingen, dan wordt de verplichting tot
vergoeding van de schade beperkt tot het
totaal van de netto vergoedingen bedongen
voor het jaar waarin de schade is ontstaan. In
geen geval zal de totale vergoeding voor
directe schade echter meer bedragen dan €
50.000,00 (vijftigduizend Euro). Onder directe
schade wordt uitsluitend verstaan:
• De redelijke kosten die
opdrachtgever zou moeten maken om de
prestatie van De
Binnenbaan aan de overeenkomst te laten
beantwoorden.
Deze schade wordt echter niet vergoed indien
opdrachtgever
de overeenkomst heeft ontbonden;

• Redelijke kosten, gemaakt ter
vaststelling van de oorzaak en de omvang van
de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op
directe schade in de zin van deze voorwaarden;
• Redelijke kosten, gemaakt ter
voorkoming of beperking van de schade, voor
zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten
hebben geleid tot beperking van directe schade
in de zin van deze Algemene
Leveringsvoorwaarden.
14.3
De totale aansprakelijkheid van De Binnenbaan
voor schade door dood of lichamelijk letsel of
voor materiële beschadiging van zaken zal in
geen geval meer bedragen dan € 500.000
(vijfhonderdduizend Euro) per gebeurtenis,
waarbij een reeks van samenhangende
gebeurtenissen geldt
als één gebeurtenis
14.4
Aansprakelijkheid van De Binnenbaan voor
indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen, verlies van geld of
waardepapieren, door gebruik of
het niet kunnen gebruiken door Opdrachtgever
of derden van de eindresultaten en de
aansprakelijkheid
van De Binnenbaan voor andere directe schade
dan opgesomd in artikel 14.2 (zoals het
verloren gaan van gegevens of bestanden) is
uitgesloten
14.5
Buiten de in 14.2 en 14.3 genoemde
gevallen rust op De Binnenbaan geen enkele
aansprakelijkheid
voor schadevergoeding, ongeacht de grond
waarop een actie
tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
14.6
De aansprakelijkheid van De Binnenbaan voor
schade door opdrachtgever geleden
wegens toerekenbare tekortkoming van
De Binnenbaan in de nakoming van een
overeenkomst
ontstaat slechts indien opdrachtgever
De Binnenbaan onverwijld en deugdelijk
schriftelijk in gebreke stelt, stellende
daarbij een redelijke termijn ter zuivering
van de tekortkoming en De Binnenbaan ook na
die termijn toerekenbaar in de nakoming van
haar verplichtingen tekort blijft schieten.
De ingebrekestelling moet de
tekortkoming zodanig omschrijven dat
De Binnenbaan adequaat kan reageren.
14.7
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht
op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen één maand na het moment
waarop hij de schade heeft ontdekt of
redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk
bij De Binnenbaan meldt en binnen één jaar na
de melding een vordering terzake heeft
ingesteld.
14.8
Opdrachtgever vrijwaart De Binnenbaan voor
alle aanspraken van derden wegens het
gebruik of niet kunnen gebruiken van de
eindresultaten of wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in
een product of materiaal dat door
Opdrachtgever aan een derde is geleverd en
dat mede bestond uit door De Binnenbaan
geleverde materialen.
14.9
In alle gevallen geldt opdrachtgever als de
producent die in
de zin van artikel 6:185 BW het product in het
verkeer gebracht heeft zodat in voorkomende
gevallen de opdrachtgever het risico draagt
aangesproken te worden tot schadevergoeding
en De Binnenbaan vrijwaart van alle
aanspraken van derden terzake.
Overmacht
15.1

Onder overmacht aan de zijde van De
Binnenbaan wordt verstaan: elke van haar wil
onafhankelijke en/of onvoorziene
omstandigheid waardoor de nakoming van de
verbintenissen waarop deze Algemene
Voorwaarden van toepassing zijn,
blijvend, tijdelijk of gedeeltelijk, verhinderd
wordt.
15.2
Onder overmacht wordt eveneens, voorzover
niet reeds onder de in lid 1 gegeven
beschrijving, verstaan: werkstaking,
bedrijfsbezetting, extreme
weersomstandigheden, transportmoeilijkheden,
oproer, molest, brand, waterschade, defecten
aan machinerieën, alles zowel in ons bedrijf als
bij derden van wie De Binnenbaan de
benodigde materialen of grondstoffen geheel of
gedeeltelijk betrekt, alsmede tekortkomingen
van die derden, evenals bij opslag of
gedurende transport, al dan niet in eigen
beheer, en voorts door alle overige oorzaken,
buiten de schuld of risicosfeer van De
Binnenbaan ontstaan.,
15.3
Indien Opdrachtgever op het moment van
beëindiging van de
overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering
van de overeenkomst heeft ontvangen zullen
deze prestaties en de daarmee
samenhangende betalingsverplichtingen geen
voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij De
Binnenbaan ten aanzien van deze prestaties in
verzuim is. Bedragen die De Binnenbaan vóór
de beëindiging heeft gefactureerd in verband
met hetgeen reeds ter uitvoering van de
overeenkomst is verricht of geleverd, blijven
met inachtneming van het in de
vorige volzin bepaalde onverminderd
verschuldigd en worden op het moment van
beëindiging direct opeisbaar.
Milieuaspecten
16.1
De Binnenbaan zal, indien opgenomen in de
Overeenkomst, zorg dragen voor een
milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van
de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering
van haar werkzaamheden vrijkomen, voor
zover deze afval- c.q. reststoffen niet
verontreinigd zijn en/of van zulke aard zijn
dat een schoongrondverklaring zou worden
afgegeven voor deze afval- c.q. reststoffen.
16.2
Indien de afval- en/of reststoffen
materiaal betreffen welke verontreinigd is
en/of daarvoor geen schoongrondverklaring
zou kunnen worden afgegeven,
dan wel van bijzondere aard is, waardoor extra
kosten ontstaan voor het verwijderen van de
afval- en/of reststoffen op een milieuhygiënisch
verantwoorde wijze, komen alle kosten,
samenhangende met de verwijdering van
voornoemd materiaal, geheel voor rekening van
opdrachtgever.
Slotbepalingen
17.1
Deze Algemene Leveringsvoorwaarden,
alsmede de daarop gebaseerde overeenkomsten worden beheerst door
Nederlands recht. Onverminderd de
mogelijkheid tot het vragen van een voorlopige
voorziening in kort geding aan de President van
de bevoegde Arrondissementsrechtbank
zullen geschillen die mochten ontstaan naar
aanleiding van een overeenkomst, waarop de
onderhavige leveringsvoorwaarden geheel of
ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding
van nadere overeenkomsten welke een
uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, in
eerste instantie worden beslecht door de
bevoegde rechter te ´s-Gravenhage.
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17.2
Het is Opdrachtgever niet toegestaan om
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Binnenbaan een
overeenkomst geheel of gedeeltelijk over
te dragen aan een derde of rechten uit hoofde
van een overeenkomst te bezwaren, te
verhuren, in bruikleen te geven of (anderszins)
uit zijn beschikkingsmacht te brengen.
17.3
De Binnenbaan is gerechtigd om de uitvoering
van de diensten geheel of gedeeltelijk uit te
besteden aan derden.
17.4
Het door De Binnenbaan niet uitoefenen van
enig recht of niet aanwenden van enig
rechtsmiddel houdt geen afstand of verwerking
van recht in. Iedere vordering van partijen op
elkaar ter zake (de uitvoering) van een
overeenkomst, vervalt indien zij niet binnen
twee jaar na het redelijkerwijs bekend worden
van de oorzaak in rechte is aangespannen.
17.5
Electronische communicatie tussen partijen
wordt gelijkgesteld aan schriftelijke
communicatie, voor zover rechtens
toegestaan, mits in een electronisch
document een persoonlijke identificatieCode van de afzender is aangebracht.

