ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
STEVENS ENGINEERING
Artikel 1
Definities
In deze algemene voorwaarden (“voorwaarden”) wordt verstaan onder:

11.2

De gevolgen van het ontbreken of het niet-tijdig beschikbaar zijn van vereiste vergunningen, ontheffingen en soortgelijke
beschikkingen komen voor rekening van opdrachtgever. Onder dergelijke gevolgen worden begrepen boetes, wachttijden, extra
transporten, vertragingsschade etc.
Wanneer opdrachtnemer van opdrachtgever goedkeuring behoeft, bijvoorbeeld voor werktekeningen, dan dient opdrachtgever
binnen de door de opdrachtnemer gestelde termijn te reageren. Bij gebreke van tijdige reactie komen de gevolgen daarvan, zoals
extra kosten van opdrachtnemer en vertraging in de levering voor rekening van de opdrachtgever.

1.1

Opdrachtnemer; Stevens Engineering bv, o.a. filiaalhoudend te Emmen, haar rechtsopvolgers en alle met haar of met dergelijke
rechtsopvolgers gelieerde vennootschappen; verder te noemen “opdrachtnemer”.

11.3

1.2

Opdrachtgever; iedere natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten van opdrachtnemer afneemt, dan wel met wie
opdrachtnemer een overeenkomst aangaat, of met wie opdrachtnemer in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;
verder noemen “opdrachtgever”.

Artikel 12

1.3

Overeenkomst; iedere overeenkomst die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand komt, elke aanwijzing of aanvulling
daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.4

Producten; alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst alsmede de daaraan gelieerde diensten die opdrachtnemer ten
behoeve van opdrachtgever verricht.

1.5

Order; iedere opdracht van opdrachtgever, in welke vorm dan ook.

Artikel 2
2.1

Artikel 3

12.2

Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht.
Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

12.3

Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaal van het reeds verrekende en het nog te verrekenen minderwerk, het
reeds verrekende en nog te verrekenen meerwerk overtreft, heeft opdrachtnemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het
verschil van deze totalen, tenzij het verzoek tot minderwerk van opdrachtnemer afkomstig was.

Artikel 13

Indien de overeenkomst tussen partijen inhoudt dat opdrachtnemer uitsluitend adviserende werkzaamheden verricht zoals bedoeld
in De Nieuwe Regeling 2011 (“DNR 2011”) is op die overeenkomst DNR 2011 van toepassing. DNR 2011 maakt aldus deel uit van
deze voorwaarden. DNR 2011 is gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam.

3.2

Indien een overeenkomst meer omvat dan uitsluitend advisering (bijvoorbeeld omdat de overeenkomst mede inhoudt dat
opdrachtnemer roerende zaken aan opdrachtgever levert) dan is DNR 2011 alleen van toepassing op advieswerkzaamheden als
bedoeld in DNR 2011. DNR 2011 maakt aldus deel uit van deze voorwaarden. DNR 2011 is gedeponeerd ter griffie van de
Rechtbank Amsterdam.

3.3

Indien en voor zover de overeenkomst niet wordt bestreken door DNR 2011 gelden de onderstaande voorwaarden.

3.4

Bij tegenstrijdigheden tussen deze voorwaarden en DNR 2011 prevaleren deze voorwaarden.

Een werk wordt als opgeleverd beschouwd:
a. wanneer opdrachtnemer, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling aan opdrachtgever kennis heeft gegeven van de voltooiing van het
werk en opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. acht dagen nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever
heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen;
c. bij ingebruikneming van het werk door opdrachtgever, met dien verstande dat door de ingebruikneming van een gedeelte van
het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

13.2

Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen dertig dagen na oplevering zullen de oplevering niet in de weg staan.

13.3

Bij onthouding van goedkeuring aan het werk die de oplevering in de weg staat, is opdrachtgever verplicht hiervan aan
opdrachtnemer schriftelijk mededeling te doen, onder opgave van redenen.

13.4

Indien enig onderdeel buiten de schuld van opdrachtnemer niet tegelijkertijd met de oplevering kan worden geleverd zal de
oplevering toch kunnen geschieden. Ter zake van de betaling en de garantiebepalingen kan opdrachtnemer hier eventueel rekening
mee houden.

Offerte en prijsopgave
Artikel 14

4.1

Oplevering

13.1
Onderscheid aard overeenkomsten

3.1

Artikel 4

Alle overeengekomen wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg
van wijzigingen van het ontwerp of veroorzaakt doordat van geschatte hoeveelheden wordt afgeweken, behoren, wanneer daaruit
meerdere kosten ontstaan, als meerwerk beschouwd te worden en voor zover daaruit minder kosten ontstaan, als minderwerk.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen gehanteerd door
opdrachtgever worden door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen en buiten toepassing verklaard.

Wijzigingen aangenomen werk

12.1

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de
eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen etc., van de juistheid waarvan opdrachtnemer mag uitgaan. Opdrachtnemer
behoudt zich het recht voor indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet wordt gegeven aan opdrachtnemer, alle kos ten
die zijn gemaakt om de aanbieding te kunnen verstrekken in rekening te brengen aan opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

14.1

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van
de schuld van opdrachtnemer, is beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt
uitgekeerd.

4.2

De opgegeven prijzen luiden in euro exclusief omzetbelasting.

14.2

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring en derving van inkomsten en dergelijke), door welk e
oorzaak ook ontstaan.

4.3

Alle offertes worden bij wijze van inlichting gegeven en zijn derhalve niet bindend. Voorts zijn catalogi, prospectussen,
beschrijvingen, ontwerpen, afmetingen, grafieken, afbeeldingen etc. niet bindend.

14.3

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van
hulppersonen.

4.4

Het geven van installatieadviezen en ontwerpen alsmede de interpretatie van bestekken geschiedt naar beste weten.
Opdrachtnemer aanvaardt daarbij geen verantwoordelijkheid.

14.4

De door opdrachtnemer te vergoeden schade zal worden gematigd indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in
verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.

14.5

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens opdrachtnemer ter zake van
het gebruik van door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte tekeningen, monsters, modellen of modelplaten of andere zaken
en gegevens en opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.

4.5

Tenzij anders vermeld gelden offertes van opdrachtnemer gedurende 30 dagen na dagtekening.

Artikel 5
5.1

Ontwerpen en materialen van opdrachtgever

Opdrachtnemer aanvaardt bij aanbiedingen geen verantwoordelijkheid voor een door of namens opdrachtgever uitgewerkt ontwerp,
noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp. Voor de functionele geschiktheid van de door opdrachtgever
voorgeschreven materialen is opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid
van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van opdrachtgever is bestemd.

5.2

Voor de door opdrachtnemer zelf gemaakte ontwerpen neemt opdrachtnemer de verantwoordelijkheid op zich. Ten aanzien hiervan
verwijst opdrachtnemer naar de garantiebepalingen in artikel 15 en, voor zover van toepassing, DNR 2011.

5.3

In geval van opdracht neemt opdrachtnemer de ontwerpen die niet door of namens opdrachtnemer zijn gemaakt, alleen de
verantwoordelijkheid op zich voor de vervaardiging overeenkomstig de opdracht en voor de deugdelijkheid van de gebruikte
materialen voor zover deze materialen niet door opdrachtgever zijn voorgeschreven. Opdrachtgever is bevoegd niet door hem
voorgeschreven materialen vóór verwerking door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening
van opdrachtgever. Na verwerking van de materialen of onderdelen kan opdrachtgever zich er niet op beroepen dat het gebruikte
materiaal functioneel niet geschikt is, noch op andere gebreken in het materiaal die hij redelijkerwijs bij een onderzoek had kunnen
ontdekken.

5.4

Overeenkomsten, hoe ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door opdrachtnemer. Deze uitdrukkelijke
aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer.

6.2

Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van opdrachtnemer binden opdrachtnemer niet voor zover deze niet door
opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en
medewerkers die geen procuratie hebben.

6.3

Indien opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de
prijs en betalingscondities voor de prestaties, zal opdrachtgever opdrachtnemer daarvoor, met inachtneming van het bepaalde over
prijzen en betalingen, betalen conform de dan bij opdrachtnemer geldende tarieven.

Artikel 7

Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is
verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen etc. in bezit van opdrachtnemer zijn en
de overeengekomen (deel)betaling(en) zijn ontvangen.

8.2

De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat opdrachtnemer kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en
de nodige materialen tijdig zullen worden geleverd. Levertijden worden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Overschrijding van d e
levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding. De opdrachtgever is in geval van niettijdige levering niet gerechtigd tot annulering van de overeenkomst, noch tot weigering of terugzending, hetzij van het geheel, hetzij
van een gedeelte van het gekochte. Annulering, geheel of gedeeltelijk, van een overeenkomst, behoeft uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van opdrachtnemer. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
Wanneer de zaken na het verstrijken van de termijn door opdrachtgever niet zijn afgenomen of niet kunnen worden aangebracht in
het werk, staan de zaken ter beschikking van opdrachtgever en worden door opdrachtnemer voor rekening en risico van
opdrachtgever opgeslagen.

Artikel 9

Prijzen en prijswijzigingen

9.1

Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de leveringen Ex Works volgens ICC Incoterms 2010.

9.2

De overeengekomen prijzen zijn mede gebaseerd op de kosten van materialen en lonen geldend op de dag van offerte. Indien en
voor zover de termijn tussen de datum van offerte en de aflevering of oplevering een tijdvak van zes maanden overschrijdt en de
lonen, de prijzen van materialen etc. in die periode wijzigingen hebben ondergaan, wordt de overeengekomen prijs of de
overeengekomen aanneemsom evenredig gewijzigd.

9.3

De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die van de hoofdsom respectievelij k met
de laatste termijn van de hoofdsom.

9.4

Opdrachtnemer heeft het recht, ook bij reeds gesloten overeenkomsten, prijzen aan te passen, wanneer door wijziging in
valutaverhoudingen, belastingtarieven, grondstof- of vervoertoeslagen, of één van de andere kostprijsbestanddelen of wanneer zij
zelf met meer kosten wordt belast, de prijzen aan te passen.
Elke verandering van de factoren die op de prijs en op de genoemde extra kosten van opdrachtnemer van invloed zijn, welke
verandering het gevolg is van overheidsmaatregelen, kan opdrachtnemer doorberekenen aan opdrachtgever. Dit geldt tevens voor
prijzen van de lopende orders. Onder deze factoren zijn ondermeer begrepen in- en uitvoerrechten en overige heffingen en
belastingen.

Artikel 10
10.1

De in artikel 15.1 bedoelde gebreken zullen door opdrachtnemer worden weggenomen door reparatie of vervanging van het
gebrekkige onderdeel al dan niet in het bedrijf van opdrachtnemer of door toezending van een onderdeel ter vervanging, één en
ander steeds ter keuze van de opdrachtnemer. Indien de daarvoor door opdrachtnemer te maken kosten de kosten van het
toezenden van een onderdeel te boven gaan, (waaronder reis- en verblijfkosten, kosten van demontage en montage etc.) komen
deze meerdere kosten voor rekening van opdrachtgever.

15.3

Van garantie zijn uitgesloten gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:
a. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
b. normale slijtage;
c. montage-, installatie- en reparatiewerkzaamheden door opdrachtgever of derden;
d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
e. in overleg met opdrachtgever aangewende zaken;
f. zaken die door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt;
g. zaken, werkwijze en constructies die op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn toegepast;
h. zaken die door opdrachtgever aan opdrachtnemer zijn verstrekt;
i. door opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen voor zover die derde geen garantie aan opdrachtnemer heeft verstrekt.

15.4

De garantie geldt slechts indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer (zowel financieel als anderszins)
heeft voldaan.

Artikel 16

Betaling

16.1

Betalingscondities worden geregeld naar de aard en het belang van de levering of het uit te voeren werk. Tenzij anders is
overeengekomen gelden de volgende betalingscondities:
- 40% van de overeengekomen prijs bij opdracht (betaling binnen 30 dagen);
- 30% bij goedkeuring ontwerp (betaling binnen 30 dagen);
- 30% bij oplevering (betaling binnen 30 dagen)

16.2

Opdrachtnemer is gerechtigd alvorens te leveren of met de werkzaamheden aan te vangen of de levering of werkzaamheden te
continueren van opdrachtgever voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van opdrachtgever te
verlangen. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst als
ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht tot schadevergoeding, winstderving daaronder begrepen.

16.3

Opdrachtnemer is gerechtigd indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, de werkzaamheden op t e
schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.

16.4

Het recht van opdrachtgever om zijn eventuele vordering op opdrachtnemer te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin
is opdrachtgever gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schorten.

16.5

De gehele koopprijs of aanneemsom is onmiddellijk opeisbaar bij niet-tijdige betaling van een overeengekomen termijn op de
vervaldag, wanneer opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling ten aanzien van
opdrachtgever wordt verleend of opdrachtgever wordt ontbonden.

16.6

Bij niet-tijdige betaling door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever vertragingsschadevergoeding te
verlangen gelijk aan 1% per maand over de verschuldigde hoofdsom.

16.7

Opdrachtgever is voorts gehouden alle buitengerechtelijke incassokosten van opdrachtnemer te vergoeden die zijn ontstaan als
gevolg van de niet-tijdige betaling door opdrachtgever.

Levertijd

8.1

9.5

15.2

Rechten van intellectuele en industriële eigendom

Tenzij anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of
industriële eigendom op de door opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen,
programmatuur en offertes. Deze stukken blijven eigendom van opdrachtnemer en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet
worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt, ongeacht of opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn
gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan opdrachtnemer te retourneren op straffe van een boete
van € 1.000,- per dag.

Artikel 8

8.3

Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat opdrachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van het geleverde product als
voor de kwaliteit voor de daarvoor gebruikte en/of geleverde materialen. In geval van gebreken die niet reeds bij de oplevering
waarneembaar waren, dient opdrachtgever te bewijzen dat die gebreken binnen zes maanden na de oplevering zijn opgetreden en
het uitsluitende en directe gevolg zijn van een onjuistheid in de door opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel van gebrekkige
afwerking of gebruik van slecht materiaal.

Overeenkomsten

6.1

Garantie

15.1

Opdrachtnemer aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen die door opdrachtgever zelf ter beschikking zijn
gesteld.

Artikel 6

7.1

Artikel 15

Artikel 17

Reclamaties of klachten

17.1

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien opdrachtgever niet binnen bekwame tijd nadat
opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij opdrachtnemer ter zake schriftelijk heeft
geprotesteerd.

17.2

Onder bekwame tijd wordt verstaan acht dagen na oplevering van een werk of na aflevering van een zaak, of indien er geen
oplevering of aflevering heeft plaatsgevonden, binnen acht dagen nadat opdrachtgever een gebrek heeft ontdekt waarbij
opdrachtgever aan opdrachtnemer schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe opdrachtgever het gebrek
heeft geconstateerd.

17.3

Klachten over facturen dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.

17.4

Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die opdrachtgever ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien
opdrachtgever niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft
gesteld de gebreken te herstellen.

Artikel 18

Eigendomsvoorbehoud

18.1

Opdrachtnemer blijft eigenaar van alle geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever enige vordering van opdrachtnemer
niet heeft voldaan. Onder dergelijke vordering worden begrepen vorderingen ter zake van rente en kosten.

18.2

Opdrachtgever dient opdrachtnemer zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van opdrachtnemer rust op eerste verzoek aan
opdrachtnemer te verstrekken. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

Onuitvoerbaarheid

Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door opdrachtnemer niet kan worden nagekomen ten gevolge van
omstandigheden die opdrachtnemer bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft opdrachtnemer het
recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

Artikel 19

Ontbinding

10.2

Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien opdrachtnemer ten gevolge van
verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten was en buiten
de invloedsfeer van opdrachtnemer is gelegen, tijdelijk verhinderd is de verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer is alsdan niet in
verzuim.

19.1

Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde.
Alvorens opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot opdrachtnemer richt, zal opdrachtgever te allen tijde
opdrachtnemer eerst schriftelijk in verzuim stellen en een redelijke termijn gunnen om alsnog de verplichtingen na te komen dan wel
tekortkomingen te herstellen, waarbij opdrachtgever tekortkomingen nauwkeurig schriftelijk dient te melden.

10.3

Onder omstandigheden die redelijkerwijs niet te verwachten zijn en buiten de invloedsfeer van opdrachtnemer zijn gelegen, wordt
mede verstaan het niet voldoen door onze leveranciers en onderaannemers aan hun verplichtingen, brand, stakingen of
werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken materialen, import- of handelsverboden.

19.2

Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indi en
opdrachtgever zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

19.3
10.4

Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes
maanden onafgebroken heeft voortgeduurd. In dat geval wordt de overeenkomst ontbonden zonder dat opdrachtnemer of
opdrachtgever recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.

Indien opdrachtnemer instemt met ontbinding, zonder dat sprake is van verzuim, heeft opdrachtnemer steeds recht op vergoeding
van alle vermogensschade zoals kosten, winstderving en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval
van gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door opdrachtnemer
verrichte prestaties en heeft opdrachtnemer onverkort recht op betaling van de reeds door opdrachtnemer verrichte prestaties.

10.5

Als opdrachtnemer de verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen, heeft opdrachtnemer recht op een deel van de overeengekomen
prijs, op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

Artikel 11
11.1

Omvang en voortgang aangenomen werk

Opdrachtgever zorgt ervoor dat vergunningen, ontheffingen en soortgelijke beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te
voeren tijdig zullen zijn verkregen. De aan dergelijke vereisten verbonden kosten komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 20

Toepasselijk recht en forumkeuze

20.1

Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

20.2

Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Assen.

