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Artikel 1 Definities 

De hierna met een hoofdletter geschreven begrippen hebben de 
volgende betekenis: 

a. Opdrachtgever 
De wederpartij van Opdrachtnemer. 

b.  Opdrachtnemer 
Marenq B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Twentepoort 
Oost 61-05, 7609 RG te Almelo, KvK nummer 08107744, 
BTW nummer NL8108.34.108.B01 

c.  Overeenkomst 
De afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer be-
treffende de te leveren Zaken. 

d. Schriftelijk 
In deze Voorwaarden wordt elektronisch dataverkeer gelijk-
gesteld aan schriftelijke stukken. 

e. Voorwaarden 
Deze algemene voorwaarden. 

f.  Zaken 

Door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te leveren adviezen 
en/of stoffelijke objecten, inclusief onderdelen en bestandde-
len. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

a. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen 
en opdrachten en alle Overeenkomsten met betrekking tot 
de levering van Zaken door Opdrachtnemer aan Opdrachtge-
ver. 

b. Aanvullingen op of wijzigingen van deze Voorwaarden binden 
Opdrachtnemer slechts indien deze Schriftelijk en vooraf met 
Opdrachtnemer zijn overeengekomen. Naderhand gemaakte 
aanvullende of afwijkende afspraken zijn geheel vrijblijvend 
en juridisch niet bindend. 

c. Indien enige bepaling nietig is, blijven de overige bepalingen 
van kracht. 

 

Artikel 3 Totstandkoming 

a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, Opdrachtnemer heeft het 
recht deze te herroepen.  

b. De Overeenkomst komt tot stand wanneer Opdrachtnemer 
na ontvangst van de opdracht deze Schriftelijk bevestigt dan 
wel met de uitvoering begint. 

 

Artikel 4 Technische eisen 

a.  Indien door Opdrachtnemer een voorbeeld is getoond of ver-
strekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt 
bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leve-
ren Zaken kunnen van het voorbeeld afwijken, tenzij 
Schriftelijk is overeengekomen dat conform het getoonde of 
verstrekte wordt geleverd. 

b. De inhoud van aanbiedingen, specificatiesheets en dergelijke 
wordt door Opdrachtnemer met grote zorg samengesteld, 
doch bevat uitsluitend gegevens die Opdrachtnemer niet 
bindt en waarop niet onvoorwaardelijk mag worden afge-
gaan. 

c. Indien de te leveren Zaken buiten Nederland moeten worden 
gebruikt, is Opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor het 
voldoen aan eisen of normen die worden gesteld door wetten 
of bepalingen van dat land. 

 

Artikel 5 Wijzigingen 

a.  Opdrachtnemer is bevoegd Zaken te leveren die afwijken 
van hetgeen is overeengekomen, indien het wijzigingen be-
treft die vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke 

wettelijke voorschriften of die een verbetering betekenen. 
Wijzigingen anderzijds zullen slechts worden doorgevoerd in-
dien deze Schriftelijk tussen de partijen zijn afgestemd. 

b. Indien wijzigingen als resultaat van verandering van ontwerp 
en/of specificaties leiden tot verhoging of verlaging van de 
kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de 
overeengekomen prijs en levertijd Schriftelijk tussen de par-
tijen te worden overeengekomen. 

 

Artikel 6 Levering 

a. Een overeengekomen termijn en/of levertijd is uitdrukkelijk 
niet als fataal aan te merken. 

b. Alle risico’s ter zake van de door Opdrachtnemer te leveren 
Zaken gaan over op Opdrachtgever op het tijdstip van leve-
ring. 

c. Opdrachtgever is verplicht de overeengekomen Zaken af te 
nemen op het moment waarop ter beschikking dan wel be-
zorging plaatsvindt.  
Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het 
verstrekken van noodzakelijke leveringsinstructies zullen de 
daaruit voortvloeiende risico’s en kosten voor rekening van 
Opdrachtgever zijn. 

d. Het is de Opdrachtnemer toegestaan overeengekomen en af-
zonderlijk geprijsde Zaken in gedeelten te leveren. Indien de 
Zaken in gedeelten worden geleverd, is Opdrachtnemer be-
voegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. 

e. Het is de Opdrachtnemer toegestaan een afgerond totaal 

aantal met een variatie van 5% te leveren. 
f. Indien er gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaci-

teit van de Opdrachtgever, is Opdrachtnemer bevoegd de 
levering uit te stellen totdat Opdrachtgever zekerheid voor 
de betaling heeft verschaft. Opdrachtgever is aansprakelijk 
voor de door Opdrachtnemer te lijden schade. 

g. Reclamering naar aanleiding van de levering dient binnen 14 
dagen na levering te geschieden. 

 

Artikel 7 Eigendomsovergang 

a. Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van geleverde Za-
ken voor totdat Opdrachtgever aan al zijn overeengekomen 
verplichtingen en uitdrukkelijk niet die beperkt tot de over-
eenkomst tot levering van de Zaken, heeft voldaan. Alle 
kosten die samenhangen met het terugnemen van de Zaken 
zullen voor rekening van de Opdrachtgever zijn. 

b.  Het is Opdrachtgever toegestaan, de onder eigendomsvoor-
behoud geleverde Zaken in het kader van de normale 
bedrijfsuitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen 
en over te dragen. Zolang de eigendom van de geleverde 
Zaken niet op Opdrachtgever is overgegaan, mag deze de 
Zaken echter niet verpanden of aan een derde enig ander 
recht op verlenen. 

c. Indien Opdrachtgever in de nakoming van zijn betalingsver-
plichtingen jegens Opdrachtnemer tekortschiet of 
Opdrachtnemer goede grond geeft te vrezen dat hij in die 
verplichtingen zal tekortschieten, is Opdrachtnemer gerech-
tigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken terug 
te nemen. Na terugneming zal Opdrachtgever worden gecre-
diteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan 

zijn dan het factuurbedrag, verminderd met de kosten die 
samenhangen met het terugnemen. 

d. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrek-
king tot industriële en intellectuele eigendom welke hij 
gebruikt of heeft gebruikt, dan wel zijn ontstaan in het kader 
van de opdrachtuitvoering, voor zover deze uit de wet voort-
vloeien. 

 

Artikel 8  Overmacht 

a. Onder overmacht wordt onder meer en daartoe niet beperkt 
verstaan de omstandigheid en/of het niet tijdig kunnen vol-
doen aan verplichtingen door: 
Brand; aardbevingen; het weer; stroomstoring; ICT-storing; 
diefstal; verlies of verloren gaan van materialen of gereed-
schappen; werkonderbrekingen; ziekte; stakingen; 

wegblokkades; import- of handelsbeperkingen.  
Dit geldt ook indien voornoemde omstandigheden zich voor-
doen bij de door Opdrachtnemer ingeschakelde leveranciers 
en/of transporteurs. 

b.  Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplich-
tingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode, 
waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen voor 
Opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan twee 
maanden zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst zon-
der gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in 
dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
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c. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al 
gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts 
gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij ge-

rechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel 
afzonderlijk te factureren. De Opdrachtgever is gehouden 
deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke 
Overeenkomst. 

 

Artikel 9 Garantie 

a. Opdrachtnemer staat voor een periode van 12 maanden na 
levering (factuurdatum) in voor de goede uitvoering van de 
overeengekomen prestatie. 

b. Opdrachtnemer kan er voor kiezen de geleverde Zaken te 
vervangen, te herstellen of te vergoeden.  

c. Opdrachtgever moet Opdrachtnemer in alle gevallen de gele-
genheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of voor 
vervanging te zorgen. 

d. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn 
van:  
Normale slijtage; installatie/montage/reparatie of wijziging 
door Opdrachtgever of door derden; niet of onjuist uitge-
voerd onderhoud of gebruik/behandeling; gebreken aan of 
ongeschiktheid van door Opdrachtgever gebruikte materialen 
of hulpmiddelen; gebreken aan of ongeschiktheid van Zaken 
afkomstig van/voorgeschreven door Opdrachtgever; ont-
werpfouten door Opdrachtgever. 

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid  

a. De aansprakelijkheid voor door de Opdrachtgever of derden 

geleden schade, voortvloeiend of verband houdend met de 

uitvoering van de Overeenkomst, is beperkt tot het bedrag 

waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetref-

fende geval aanspraak geeft. 

b. Indien verzekeraar om enige reden niet tot uitkering over-

gaat, daaronder begrepen de situatie dat van verzekering 

geen sprake is, is de aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt 

tot het bedrag (zijnde de koopsom en/of overeengekomen 

vergoeding exclusief btw) voor de betreffende levering(en), 

werkzaamheden of diensten waaruit de schadeveroorza-

kende gebeurtenis is ontstaan. 

c. De aansprakelijkheidsbeperking bij lid a en b van dit artikel 

geldt niet in geval van opzet of grove schuld. 

d. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade als gevolg van gewijzigde omstandigheden, gebrek-
kige medewerking of ondeugdelijke informatie van de 
Opdrachtgever.  

e. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk wegens schending van 
octrooien, licenties of andere rechten van derden door het 
gebruik van gegevens, welke door fabrikant, distributeur of 
Opdrachtgever zijn verstrekt. Opdrachtgever vrijwaart Op-
drachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens 
dergelijke schendingen.  

f. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspra-
ken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg 
van een gebrek in een product dat door Opdrachtgever aan 
een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Op-
drachtnemer geleverde Zaken.  

g. Bij lid e en f van dit artikel is Opdrachtgever tevens gehou-
den alle verband houdende schade bij Opdrachtnemer 
waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden. 

 

Artikel 11  Prijs 

a. Vermelde prijzen zijn in Euro’s exclusief BTW en franco inclu-
sief rechten (DDP Nederland).  

b. Wanneer een stijging van kostprijsbepalende factoren is op-
getreden na het sluiten van de Overeenkomst, mag 
Opdrachtnemer deze doorberekenen aan Opdrachtgever. 

c. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging, zoals bedoeld in 
lid b van dit artikel, naar keuze van Opdrachtnemer op een 
van de onderstaande momenten te voldoen:  
Als de prijsstijging zich voordoet; tegelijk met betaling van 

de hoofdsom; bij de eerstvolgende overeengekomen beta-
lingstermijn. 

d. Indien deze prijsstijging, zoals bedoeld in lid b van dit arti-
kel, meer dan 10% bedraagt, heeft Opdrachtgever het recht 
de Overeenkomst te ontbinden.  

 

Artikel 12  Betaling 

a. Opdrachtgever dient binnen 30 dagen na factuurdatum te 
betalen, zonder toepassing van enige niet wettelijke com-
pensatie. 

b. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter 
afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervol-
gens opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al 
vermeldt Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft 
op een latere factuur. 

c.  Indien bij gebreke van betaling de termijn verstreken is zo-
als genoemd in de ingebrekestelling, is de Opdrachtgever in 
verzuim en is een wettelijke vertragingsrente verschuldigd.  

d.  Ongeacht of Opdrachtnemer de overeengekomen prestatie 
volledig heeft uitgevoerd, is alles wat Opdrachtgever uit 
hoofde van de Overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal 
zijn onmiddellijk opeisbaar bij:  
Een overschrijding van een betalingstermijn; een aanvraag 
van surseance van betaling of faillissement van Opdrachtge-
ver; een beslaglegging op eigendommen of vorderingen van 
Opdrachtgever; de ontbinding of liquidatie van Opdrachtge-
ver (vennootschap); het verzoek van de Opdrachtgever 
(natuurlijk persoon) tot wettelijke schuldsanering; het onder 
curatele worden gesteld of het overlijden van Opdrachtge-
ver; schending van octrooien, licenties of andere rechten van 
derden. 

e. Betwisting van een factuur dient binnen 14 dagen na fac-
tuurdatum te geschieden. 

 

Artikel 13 Ontbinding 

a. De Overeenkomst kan onder nader overeen te komen voor-
waarden en met wederzijds goedvinden ontbonden worden.  

b. Indien Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voortvloei-
end uit de Overeenkomst voldoet en evenmin gevolg geeft 
aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is 
Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst zonder rechter-
lijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren.  

c.  In de situatie beschreven in lid b van dit artikel is Opdracht-
gever aansprakelijk voor de door Opdrachtnemer geleden 
schade. Betalingsverplichtingen betrekking hebbend op reeds 
verrichte leveranties blijven in stand.  

d. Indien Opdrachtnemer bij toerekenbare tekortkoming van 
Opdrachtgever in de nakoming van zijn verbintenis tot ge-
rechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan 
voor rekening van Opdrachtgever. 

e.  Onverminderd de bestaande betalingsverplichtingen van Op-
drachtgever heeft Opdrachtnemer het recht de 
Overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst 
en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het 
tijdstip, waarop de Opdrachtgever de beschikkingsbevoegd-
heid over zijn vermogen of delen ervan verliest. In dat geval 
is Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Opdrachtnemer 
geleden schade. 

 

Artikel 14  Geschillen 

a. Op elke Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdracht-
gever is Nederlands recht van toepassing. 

b. In afwijking van de wettelijke regels voor bevoegdheid van 

de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de partijen, in 
geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de 
Rechtbank te Almelo. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd 
Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het 
toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. 

 

 




