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ALGEMENE HANDELS- EN INKOOPVOORWAARDEN
VAN KONINKLIJKE WAGENBORG B.V.

EN/OF GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN
GEDEPONEERD TER GRIFFIE

VAN DE RECHTBANK TE GRONINGEN
OP 16 NOVEMBER 2016

***********************************************************************

ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN

Artikel 1 DEFINITIES

a. “Wagenborg” in de zin van deze Handelsvoorwaarden is de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Koninklijke Wagenborg B.V. en/of gelieerde vennootschappen.

b. “Opdrachtgever” in de zin van deze Handelsvoorwaarden is de natuurlijke persoon of
rechtspersoon in wiens opdracht en/of te wiens behoeve werkzaamheden worden uitgevoerd
door Wagenborg als omschreven in deze Handelsvoorwaarden.

c.“Expeditie” in de zin van deze Handelsvoorwaarden is de overeenkomst waarbij Wagenborg
zich tegenover de Opdrachtgever verbindt tot het doen vervoeren van zaken alsmede iedere
andere vorm van dienstverlening die Wagenborg in dat verband verricht.

d.“Vervoer” in de zin van deze Handelsvoorwaarden is de overeenkomst waarbij Wagenborg
zich tegenover de Opdrachtgever verbindt zaken te vervoeren hetzij over de weg, hetzij over
binnenwater, hetzij per spoor, hetzij door de lucht, hetzij per enig ander medium.

e. “Gecombineerd vervoer” in de zin van deze Handelsvoorwaarden is de overeenkomst
waarbij Wagenborg zich tegenover de Opdrachtgever bij één en dezelfde overeenkomst
verbindt zaken met tenminste twee verschillende transportmedia te vervoeren.

f. “Sleepwerkzaamheden” in de zin van deze Handelsvoorwaarden is de overeenkomst
waarbij Wagenborg zich tegenover de Opdrachtgever verbindt tot het verlenen van de
volgende assistentie: gaande houden, afremmen, duwen, trekken, doen bewegen, begeleiden,
escorteren dan wel het zich hiervoor beschikbaar houden voor een schip en eventueel andere
tussen partijen overeengekomen dienstverlening ten behoeve van een schip met behulp van
één of meerdere sleepboten.

g. “Pontongebruik” in de zin van deze Handelsvoorwaarden is de overeenkomst waarbij
Wagenborg zich tegenover de Opdrachtgever verbindt tot het aan de Opdrachtgever ter
beschikking stellen van drijvende pontons waaronder mede begrepen dekschuiten.

h. “Cargadoorswerk” in de zin van deze Handelsvoorwaarden is de overeenkomst waarbij
Wagenborg zich tegenover de Opdrachtgever of derden verbindt de volgende diensten te
verrichten: “Diensten verricht in een onderneming, die als bedrijf uitoefent het voor reders,
vervoerders, tijdbevrachters of kapiteins van zeeschepen behandelen der scheepszaken, het
afleveren der inkomende lading en het in ontvangst nemen der uitgaande lading, waaronder te
begrijpen is alles dat door hem ter zake van of voor het scheepsbedrijf in de ruimste zin des
woords verricht moet worden met inbegrip van het optreden als douane-expediteur, alsmede
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het behandelen voor anderen, met name ontvangers en verschepers van lading, van alles dat
daarmee verband houdt in enig opzicht, benevens het verlenen van bemiddeling bij het sluiten
van overeenkomsten van bevrachting of vervrachting, andere vervoersovereenkomsten,
overeenkomsten m.b.t. het gebruik van containers en soortgelijke laadeenheden,
verzekeringsovereenkomsten en overeenkomsten van koop en verkoop, al dan niet als
makelaar, een en ander voor zover daarbij, direct of indirect, een zeeschip of ander
vervoermiddel betrokken is.”

i. “Hijswerk” in de zin van deze Handelsvoorwaarden is de overeenkomst waarbij Wagenborg
zich tegenover de Opdrachtgever verbindt om door middel van kranen en andere
hijsgereedschappen hijswerkzaamheden te verrichten een en ander in de ruimste zin des
woords alsmede het aan de Opdrachtgever ter beschikking stellen van kranen en
hijsgereedschappen zonder machinist/ bedieningspersoneel.

j. “Montagewerk” in de zin van deze Handelsvoorwaarden is de overeenkomst waarbij
Wagenborg zich tegenover de Opdrachtgever verbindt tot het monteren of demonteren van
door de Opdrachtgever aangewezen zaken waaronder begrepen verplaatsing van zaken als
aan- en afsleeën, vijzelen tot op/af fundatie al dan niet voorafgaand aan, dan wel volgend op
vervoer, alsmede het verzendklaar maken van zaken op de plaats van vertrek c.q. het
afbouwen daarvan ter destinatie, een en ander in de ruimste zin des woords.

k. “Opslag” in de zin van deze Handelsvoorwaarden is de overeenkomst waarbij Wagenborg
zich tegenover de Opdrachtgever verbindt om zaken gedurende een bij overeenkomst
bepaalde tijd in opslag te houden. Eventueel door Wagenborg te verrichten aan- en afvoer van
zaken waaronder begrepen ladingmanipulaties aan goederen in verband met de opslag vallen
niet onder het begrip “opslag” maar onder bijvoorbeeld “vervoer”, “hijswerk” dan wel
“montage”.

l. “Loodsgebruik” in de zin van deze Handelsvoorwaarden is de overeenkomst al of niet bij
wijze van huur, waarbij Wagenborg zich tegenover de Opdrachtgever verbindt tot het aan de
Opdrachtgever ter beschikking stellen van kale loods- en bedrijfsruimte.

m. Een “Verhuisovereenkomst” is de overeenkomst van goederenvervoer waarbij de
vervoerder (de Verhuizer) zich tegenover de afzender (de Opdrachtgever) verbindt te
vervoeren, hetzij uitsluitend in een gebouw of woning, hetzij uitsluitend ten dele in een
gebouw of woning en ten dele over de weg, hetzij uitsluitend over de weg. Vervoer langs
spoorstaven wordt niet als vervoer over de weg beschouwd.

n.“Totaal Projectuitvoering” in de zin van deze Handelsvoorwaarden is de overeenkomst
waarbij Wagenborg zich bij een en dezelfde overeenkomst tegenover de Opdrachtgever
verbindt tot advisering omtrent, dan wel begeleiding, dan wel het (doen) verrichten van al die
werkzaamheden nodig om een bepaald project (bijvoorbeeld all-in vervoer inclusief montage
van fundatie tot fundatie e.d. of een bedrijfsverhuizing) uit te voeren. Deze uitvoering van
projecten vindt plaats onder de regels van projectmanagement van Wagenborg, waarbij de
Opdrachtgever zich verbindt tot het geven van alle noodzakelijke informatie en begeleiding
om deze projecten uit te voeren.

p. In het kader van welke uit te voeren werkzaamheden dan ook door Wagenborg geldt voor
meer- en/of minderwerk dat zij slechts wordt uitgevoerd na schriftelijke bevestiging van de
Opdrachtgever. Indien het meer- en/of minderwerk van te voren schriftelijk wordt
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geaccordeerd door één van de werknemers van de Opdrachtgever dan kan de Opdrachtgever
zich nadien niet beroepen op het niet bevoegd zijn van zijn werknemer tot het geven van een
schriftelijke opdracht en tekenbevoegdheid van zijn werknemer.

Artikel 2 ALGEMENE BEPALINGEN

(Aanbiedingen)
a. Elk aanbod van Wagenborg is vrijblijvend.
b. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging van Wagenborg.

(Toepasselijkheid)
c. De onderhavige algemene handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Wagenborg
gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en de ter uitvoering van een en ander
verrichte feitelijke – en rechtshandelingen met uitdrukkelijke terzijdestelling van de door de
Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden.

d. Afwijkingen van deze Handelsvoorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover vooraf
schriftelijk door Wagenborg bevestigd.

(Prijzen)
e. Alle door Wagenborg vermelde prijzen zijn exclusief BTW en toegespitst op de situatie
zoals die geldt ten tijde van de aanbieding. In het geval van nadien intredende verhogingen
van één of meer kostprijsfactoren (inkoopprijzen, loonkosten, belastingen, sociale premies,
vrachtkosten waaronder begrepen brandstofprijzen, wijzigingen van wisselkoersen e.d.) is
Wagenborg gerechtigd de oorspronkelijke prijs dienovereenkomstig te verhogen.

(Verzekering)
f. Behoudens een door de Opdrachtgever daartoe gedaan verzoek en schriftelijke bevestiging
van Wagenborg, sluit Wagenborg geen goederen of soortgelijke verzekering af ten aanzien
van de zaken waaromtrent hij met de Opdrachtgever een overeenkomst sluit.

(Zekerheid)
g. Wagenborg is gerechtigd om alvorens te beginnen met de uitvoering van de aan haar
verstrekte opdracht alsmede in iedere stand van de werkzaamheden daarna, van de
Opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen voor de nakoming van diens
verplichtingen.

h. Zolang de Opdrachtgever niet de gevraagde zekerheid heeft gesteld, is Wagenborg
gerechtigd haar prestaties op te schorten onverminderd regelingen terzake van opschorting en
ontbinding van de overeenkomst die uit de wet voortvloeien en voortvloeien uit specifieke
algemene voorwaarden die in deze handelsvoorwaarden van toepassing zijn verklaard.

(Betaling)
i. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de Opdrachtgever gehouden de aan hem
verzonden facturen binnen 14 dagen te voldoen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn
is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en staan Wagenborg alle daaruit
voortvloeiende rechten en actiën ter beschikking. De Opdrachtgever is alsdan voorts
verschuldigd een boete van 10% over het uitstaande (factuur)bedrag en de Wettelijke
Handelsrente, over het uitstaande (factuur)bedrag en het bedrag van de boete, zoals bedoeld in
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de artt. 6:119a jo 120 lid 2 BW. De Opdrachtgever is, behoudens schriftelijke toestemming
van Wagenborg, niet gerechtigd facturen te verrekenen en schuldvergelijking toe te passen
met vorderingen uit welke hoofde dan ook.

(Retentie – en pandrecht)
j. Wagenborg heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentie- en pandrecht
op zaken, documenten en gelden die Wagenborg uit welke hoofde en met welke bestemming
ook onder zich heeft of zal krijgen voor alle vorderingen die Wagenborg ten laste van de
Opdrachtgever heeft of mocht krijgen.

k. Wagenborg is gerechtigd om het onder j. genoemde retentie- en/of pandrecht uit te oefenen
voor hetgeen Opdrachtgever nog aan Wagenborg verschuldigd mocht zijn in verband met
voorgaande opdrachten.

Artikel 3 AANSPRAKELIJKHEID

a. Alle handelingen en werkzaamheden waaronder begrepen het verstrekken van adviezen zijn
voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

b. Voor zo ver er uit hoofde van deze Handelsvoorwaarden, algemene voorwaarden als
genoemd in artikel 4 of anderszins enige aansprakelijkheid op Wagenborg zou rusten voor
wat betreft aan haar toevertrouwde zaken, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het
moment van de inontvangstneming tot aan het moment van aflevering aan de Opdrachtgever
of degene die deze daarvoor heeft aangewezen.

c. Niettegenstaande de aansprakelijkheidsregeling neergelegd in artikel 4 van deze
Handelsvoorwaarden of anderszins, is Wagenborg nimmer aansprakelijk voor schade in welke
vorm dan ook behoudens indien en voor zover de geleden schade is veroorzaakt door opzet of
grove schuld van Wagenborg zelf. Onder opzet en grove schuld van Wagenborg wordt
verstaan opzet of grove schuld van organen van Wagenborg of organen van aan haar gelieerde
vennootschappen en daarmee te vereenzelvigen leidinggevende functionarissen. Wagenborg
is bovendien nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade hoe dan ook
ontstaan.

d. De door Wagenborg te vergoeden schade wordt vastgesteld overeenkomstig de
aansprakelijkheidsregeling neergelegd in de in artikel 4 van deze Handelsvoorwaarden
genoemde algemene voorwaarden, wetten en verdragen. De schadevergoeding voor aan
Wagenborg toevertrouwde zaken zal echter nimmer meer bedragen dan de door de
Opdrachtgever te bewijzen factuurwaarde en zo deze niet is vast te stellen de marktwaarde
van de zaken ter destinatie. In elk geval is deze schadevergoeding beperkt tot Euro 450.000,00
tenzij dwingendrechtelijk anders is bepaald. Voor schade niet zijnde schade aan zaken die aan
Wagenborg zijn toevertrouwd, is Wagenborg nimmer verdergaand aansprakelijk dan tot het
factuurbedrag van de gesloten overeenkomst exclusief BTW met een maximum van Euro
450.000,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde schadeoorzaak.

e. Wagenborg is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van
derden, al dan niet zijnde “sub-contractors”.
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f. Enige rechtsvordering terzake van aansprakelijkheid, op welke grond zij ook steunt, kan
door de Opdrachtgever of een derde slechts worden ingesteld binnen de grenzen van de door
Wagenborg gesloten overeenkomst en de daarop toepasselijke Handelsvoorwaarden. Indien
ondergeschikten en “sub-contractors” van Wagenborg buiten overeenkomst mochten worden
aangesproken, is hierbij te hunnen behoeve bedongen dat zij zich op alle in deze
Handelsvoorwaarden opgenomen bedingen kunnen beroepen. Opdrachtgever zal Wagenborg,
haar ondergeschikten en “sub-contractors” op eerste verzoek van Wagenborg vrijwaren voor
buitencontractuele vorderingen.

g. Niettegenstaande hetgeen is bepaald omtrent verjaring en verval zoals genoemd in artikel 4
van deze Handelsvoorwaarden, vervalt elke vordering jegens Wagenborg door het enkele
verloop van een jaar.

Artikel 4 TOEPASSELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN, WETTEN EN
VERDRAGEN

a. Expeditie
Op expeditiewerkzaamheden van Wagenborg, als bedoeld in artikel 1 van deze
Handelsvoorwaarden, zijn van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden (FENEX)
als gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam,
laatste versie.

b. Vervoer
Voor zover geen dwingend recht van toepassing is (hetgeen met name het geval is voor
belading en na lossing van enig transportmiddel) is Wagenborg behoudens opzet of grove
schuld niet aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van de te vervoeren of vervoerde
zaken. Op vervoerwerkzaamheden van Wagenborg, welke gerangschikt zijn per
vervoersmedium, zijn de navolgende voorwaarden, wetten en verdragen van toepassing:

I. Wegvervoer
Op wegvervoer zijn van toepassing de Algemene Vervoers Condities (AVC), laatste versie
tenzij dwingend recht anders bepaalt.

Op grensoverschrijdend wegvervoer zijn van toepassing de bepalingen van het CMR verdrag
alsmede eventuele wijzigingen daarop voor zover deze voor Nederland in werking zijn
getreden en in aanvulling daarop voornoemde AVC .

Op wegvervoer van zaken (al dan niet grensoverschrijdend) dat moet plaatsvinden met een
ontheffing vanwege overschrijding van de normaal wettelijk toegestane afmetingen en/of
gewichten, zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden Voor Exceptioneel Transport
(AVET), gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, laatste
versie.

II. Vervoer over zee
Op het vervoer over zee zijn van toepassing de voorwaarden van het Uniform General Charter
(“GENCON”), laatste versie, als aanbevolen door Baltic International Maritime Council
(BIMCO). Indien al dan niet op verzoek van de Opdrachtgever voor het vervoer een
cognossement wordt uitgegeven, blijven met uitdrukkelijke terzijdestelling van
cognossementsvoorwaarden deze Handelsvoorwaarden onverkort van toepassing.
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III. Vervoer over binnenwateren
Op het vervoer over binnenwateren zijn van toepassing de Bevrachtingsvoorwaarden
gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbanken te Rotterdam en Amsterdam, laatste versie.

IV. Vervoer per spoor
Op het binnenlands vervoer per spoor zijn van toepassing de Spoorwegwet alsmede de daarop
gebaseerde reglementen waaronder begrepen het Algemeen Reglement Vervoer. Op
grensoverschrijdend vervoer per spoor is van toepassing het COTIF/CIM verdrag alsmede
eventuele wijzigingen daarop voor zover deze voor Nederland in werking zijn getreden.

V. Luchtvervoer
Op het vervoer door de lucht is van toepassing het Verdrag van Warschau van 1929 alsmede
eventuele wijzigingen daarop voor zover deze voor Nederland in werking zijn getreden.

VI. Gecombineerd vervoer
Op overeenkomsten van gecombineerd vervoer als bedoeld in artikel 1 van deze
Handelsvoorwaarden zijn op ieder deel van dat vervoer van toepassing de voorwaarden,
wetten en verdragen als genoemd in dit artikel. Voor zover geen dwingend recht van
toepassing is (hetgeen met name het geval is voor belading en na lossing van enige
transportmiddel) is Wagenborg behoudens opzet of grove schuld niet aansprakelijk voor
schade aan en/of verlies van de te vervoeren of vervoerde zaken.

c. Sleepwerkzaamheden
Op sleepwerkzaamheden zijn van toepassing de Nederlandse Havensleepcondities 2007 zoals
gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank Rotterdam, laatste versie.

d. Pontongebruik
Op pontongebruik zijn van toepassing de Dekschuiten Gebruiksvoorwaarden zoals
gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank Rotterdam, laatste versie.

e. Hijs- en montagewerkzaamheden
Op hijs- en montagewerk zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden Vereniging
Verticaal Transport gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam,
laatste versie.

Indien hijswerk geschiedt met behulp van één of meer drijvende bokken zijn mede
toepasselijk de Bokkengebruikvoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbanken te
Rotterdam, Amsterdam en Middelburg, laatste versie.

Indien de (hijs)werkzaamheden strekken tot belading of lossing van vervoersmiddelen
waaronder begrepen stuwage en controlewerkzaamheden zijn van toepassing de Rotterdamse
Stuwadoorscondities zoals gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 12
augustus 1976.
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f. Opslag
Op opslagwerkzaamheden als bedoeld in artikel 1 van de Handelsvoorwaarden zijn van
toepassing de Veemcondities Amsterdam-Rotterdam, gedeponeerd ter Griffie van de
Rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie.

Op opslag van verhuisgoederen/bedrijfsinventaris zijn van toepassing de Algemene
Voorwaarden Bewaarneming Verhuisgoederen 2015, laatste versie.

g. Loodsgebruik
Op loodsgebruik zijn van toepassing de bepalingen van Titel 4, Afdeling I van Boek 7 BW
voor zo ver daar in artikel 3 van deze Handelsvoorwaarden niet rechtsgeldig vanaf is
geweken.

h. Bedrijfsverhuizingen
Op bedrijfsverhuizingen zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor
Bedrijfsverhuizing, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam, laatste versie.

i. Totaal projectuitvoering
Op ieder specifiek onderdeel van de door Wagenborg uit te voeren werkzaamheden
voortvloeiend uit een overeenkomst als bedoeld in artikel 1j van deze Handelsvoorwaarden
zijn van toepassing die werkzaamheden, voorwaarden, wetten en verdragen als genoemd in
dit artikel.

j. Cargadoorswerk
Op cargadoorswerkzaamheden als bedoeld in artikel 1 van de Algemene Handelsvoorwaarden
zijn van toepassing de Algemene Nederlandse Cargadoors Voorwaarden gedeponeerd ter
Griffie van de Rechtbank te Rotterdam en de Kamer van Koophandel te Rotterdam, laatste
versie.

k. Overige werkzaamheden
Ten aanzien van overige handelingen en werkzaamheden die Wagenborg verricht zijn mede
van toepassing de in de betrokken bedrijfstak gebruikelijke voorwaarden, respectievelijk de
voorwaarden waarvan de toepasselijkheid is bedongen.

Artikel 5 AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTGEVER

De Opdrachtgever is jegens Wagenborg aansprakelijk voor schade (bijvoorbeeld aan
vervoermiddelen, hijswerktuigen) ten gevolge van de aan Wagenborg toevertrouwde zaken en
hun aard alsmede tengevolge van hun verpakking. Voorts is de Opdrachtgever jegens
Wagenborg aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste, onnauwkeurige en laattijdige
instructies, het niet (tijdig) ter beschikking stellen van zaken, detentie van vervoermiddelen
(behoudens schuld of nalatigheid van Wagenborg) en schuld of nalatigheid in het algemeen
van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten en/of door hem ingeschakelde derden.
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Artikel 6 VERSIES

Van deze Handelsvoorwaarden bestaat een Engelse en Duitse vertaling. Bij geschillen over de
interpretatie van deze Handelsvoorwaarden van welke aard dan ook, prevaleert de
Nederlandse tekst. Eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling of een deel
daarvan van deze Handelsvoorwaarden, laat de geldigheid van de overige bepalingen van
deze Handelsvoorwaarden onverlet.

Artikel 7 TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

Op elke overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Wagenborg is Nederlands recht van
toepassing.

In afwijking van hetgeen mocht zijn bepaald in de algemene voorwaarden als genoemd in
artikel 4 van deze Handelsvoorwaarden, zullen alle geschillen tussen de Opdrachtgever en
Wagenborg worden beslecht door de bevoegde Rechter te Groningen.
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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen
en overeenkomsten waarbij Koninklijke Wagenborg (nader te noemen "Wagenborg") optreedt
als koper van zaken en/of diensten, onder uitdrukkelijke verwerping van de algemene
voorwaarden van de wederpartij van Wagenborg (nader te noemen "Opdrachtnemer").

1.2 Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 2 TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST

2.1 Op een aanvraag van Wagenborg volgt een vaste aanbieding van de Opdrachtnemer.
Aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van tenminste drie maanden.

2.2 Indien een schriftelijke inkooporder volgt op een aanbieding van de Opdrachtnemer ofwel
na mondelinge overeenstemming, dan komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de
inkooporder door Wagenborg wordt verzonden en wel volgens de tekst van de inkooporder,
tenzij Opdrachtnemer binnen tien werkdagen na verzending bezwaar maakt. Alsdan zullen
partijen nader in overleg treden.

2.3 Indien een schriftelijke inkooporder wordt verzonden zonder een daaraan voorafgaande
aanbieding dan komt de overeenkomst tot stand, hetzij wanneer binnen tien werkdagen na
verzending de getekende kopie-inkooporder door Wagenborg wordt ontvangen, hetzij
wanneer binnen die termijn wordt geleverd, dan wel met de uitvoering van de overeenkomst
binnen die termijn een aanvang wordt gemaakt.

2.4 Door aanvaarding van de opdracht van Wagenborg, ook mondeling, en met de uitvoering
daarvan een aanvang te maken, erkent Opdrachtnemer dat deze inkoopvoorwaarden daarop
van toepassing zijn.

2.5 In voorkomende gevallen kan de procedure als bedoeld in de leden 1 tot en met 3 van dit
artikel ook geschieden door middel van fax- c.q. e-mailberichten of overig digitaal verkeer,
waarbij alsdan de fax- c.q. e-mailberichten en overig digitaal verkeer gelijk worden gesteld
met schriftelijke stukken.

2.6 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door
Wagenborg ter beschikking gestelde of door Wagenborg goedgekeurde specificaties,
instructies, keuringsvoorschriften, tekeningen, modellen, mallen en dergelijke, dan maken
deze deel uit van de overeenkomst.
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Artikel 3 PRIJZEN

3.1 De overeengekomen prijzen zijn totale netto eindprijzen. Zij zijn vast en niet
verrekenbaar, luiden in Euro’s, exclusief omzetbelasting, inclusief verpakking (indien nodig)
en zijn gebaseerd op de leveringsconditie "Delivered Duty Unpaid" (DDU) op de
overeengekomen plaats van levering.

Artikel 4 LEVERTIJD

4.1 De overeengekomen levertijd is van wezenlijke betekenis.

4.2 Zodra de Opdrachtnemer weet of behoort te weten dat hij zal tekortkomen in de tijdige of
juiste nakoming van de overeenkomst, geeft hij hiervan binnen 24 uur schriftelijk bericht aan
Wagenborg onder opgave van redenen.

4.3 Indien Wagenborg de Opdrachtnemer verzoekt de levering uit te stellen zal de
Opdrachtnemer de zaken deugdelijk verpakt en herkenbaar bestemd voor Wagenborg opslaan,
beveiligen en verzekeren. Wagenborg zal alsdan met de Opdrachtnemer een redelijke
vergoeding overeenkomen.

Artikel 5 LEVERING VAN ZAKEN

5.1 Voor de interpretatie van leveringscondities zijn van toepassing de "Incoterms", laatste
editie, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs.

5.2 Levering geschiedt DDU op de overeengekomen plaats van levering.

5.3 De Opdrachtnemer is verplicht de gevolgen van iedere tekortkoming in de nakoming van
zijn verplichtingen uit de overeenkomst zo beperkt mogelijk te houden. Alle kosten die
hiermee gemoeid zijn, zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

5.4 Iedere tekortkoming door de Opdrachtnemer in de nakoming van zijn verplichtingen uit
de overeenkomst laat het recht van Wagenborg overeenkomstig het bepaalde in artikel 21
onverlet.

5.5 Indien Wagenborg in een overeenkomst een boeteclausule hanteert, laat deze het recht van
Wagenborg tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding op grond van de
desbetreffende overeenkomst onverlet.

5.6 Inspectie, keuring, controle en/of beproeving van zaken overeenkomstig het bepaalde in
artikel 15 houdt levering noch acceptatie in.

5.7 Reserveonderdelen. Opdrachtnemer is verplicht gedurende een termijn van tenminste tien
jaar na de desbetreffende levering (reserve) onderdelen, componenten, speciaal gereedschap
en/of meetapparatuur van een zelfde kwaliteit voorradig te houden.
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Artikel 6 LEVERING VAN DOCUMENTATIE EN HULPMIDDELEN

6.1 De Opdrachtnemer is verplicht op eerste verzoek, doch uiterlijk bij de levering van de
zaken tevens alle bijbehorende hulpmiddelen als bedoeld in artikel 10 en alle bijbehorende
documentatie zoals tekeningen, kwaliteits-, keurings-, garantie- en classificatiecertificaten,
servicemanuals, instructieboeken en handleidingen te leveren.

Artikel 7 VERPAKKING

7.1 De zaken dienen behoorlijk te zijn verpakt (indien nodig) en gemerkt (conform de
voorschriften van Wagenborg) en dienen bij normaal vervoer de plaats van bestemming in
goede staat te bereiken. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door
onvoldoende verpakking.

De verpakking dient voorts (waar nodig) voorzien te zijn van speciale
behandelingsinstructies, welke minimaal aan de wettelijke eisen voldoen.

Wagenborg heeft te allen tijde de bevoegdheid verpakkingsmaterialen aan de
Opdrachtnemer te retourneren.

Retourzending van verpakkingsmaterialen geschiedt voor rekening en risico van de
Opdrachtnemer naar de door de Opdrachtnemer opgegeven plaats van bestemming.

Artikel 8 CONSERVERING

8.1 De zaken dienen in- en uitwendig zodanig geconserveerd te worden dat gedurende de
periode voor het ingaan van de garantietermijn, als bedoeld in artikel 16, geen schade kan
optreden welke op enigerlei wijze de levensduur van de zaken zou kunnen beïnvloeden.

Artikel 9 EIGENDOM

De eigendom van de zaken gaat over van de Opdrachtnemer op Wagenborg op het moment
van levering.

Wagenborg is bevoegd te verlangen dat de eigendom van de zaken en/of de hiervoor
bestemde materialen en onderdelen op een eerder tijdstip op hem zal overgaan. In dat geval
zal de Opdrachtnemer de zaken en/of de hiervoor bestemde materialen en onderdelen merken
als herkenbaar eigendom van Wagenborg en Wagenborg vrijwaren voor verlies, beschadiging
en uitoefening van rechten door derden.

Artikel 10 HULPMIDDELEN

Door Wagenborg ter beschikking gestelde dan wel voor rekening van Wagenborg door de
Opdrachtnemer aangeschafte of vervaardigde materialen, tekeningen, modellen, mallen,
schema's, computer software, instructies, specificaties en overige hulpmiddelen blijven
eigendom van Wagenborg c.q. worden eigendom van Wagenborg op het moment van
aanschaf of vervaardiging.
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De Opdrachtnemer is verplicht de in het vorige lid bedoelde hulpmiddelen te merken als
herkenbaar eigendom van Wagenborg, deze in goede staat te houden en voor zijn rekening te
verzekeren tegen alle risico's zolang de Opdrachtnemer ten aanzien van die hulpmiddelen als
houder optreedt.

Hulpmiddelen die door de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst worden
gebruikt, worden op eerste verzoek van Wagenborg ter goedkeuring aan Wagenborg
voorgelegd.

Verandering aan of afwijking van de door Wagenborg ter beschikking gestelde of
goedgekeurde hulpmiddelen is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring
van Wagenborg.

De Opdrachtnemer zal de hulpmiddelen niet (doen) aanwenden voor of in verband met enig
ander doel dan de levering aan Wagenborg, tenzij Wagenborg hiertoe vooraf schriftelijk
toestemming heeft verleend.

Artikel 11 GOEDKEURING, TOESTEMMING

11.1 De door Wagenborg ter zake van enig feit aan de Opdrachtnemer verleende goedkeuring
of toestemming, alsmede inspectie, keuring of beproeving als bedoeld in deze voorwaarden,
ontslaat de Opdrachtnemer niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

Artikel 12 WIJZIGINGEN

12.1 Wagenborg is bevoegd te verlangen dat de omvang en/of de hoedanigheid van de te
leveren zaken worden gewijzigd. Wagenborg is bevoegd modificaties aan te brengen in de
materialen, tekeningen, modellen, mallen, schema's, computersoftware, instructies,
specificaties en dergelijke met betrekking tot de te leveren zaken.

12.2 Indien zulks naar het oordeel van de Opdrachtnemer gevolgen heeft voor de
overeengekomen vaste prijs en/of levertijd zal hij, alvorens aan de wijziging gevolg te geven
Wagenborg hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch ten hoogste binnen 8 dagen na de
kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk informeren.
Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van Wagenborg onredelijk
zijn ten opzichte van de aard en de omvang van de wijziging, heeft Wagenborg het recht de
overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de
Opdrachtnemer, tenzij dit gelet op de omstandigheden kennelijk onredelijk zou zijn. Een
ontbinding op grond van dit lid geeft geen der partijen een recht op vergoeding van enigerlei
schade.

12.3 De Opdrachtnemer mag geen wijzigingen aanbrengen of uitvoeren zonder schriftelijke
order of toestemming van Wagenborg.
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Artikel 13 BETALING

13.1 Betaling vindt plaats binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur, indien niet anders
schriftelijk is overeengekomen, mits ontvangst en goedkeuring van de levering en ontvangst
van alle bijbehorende documentatie, kwaliteits-, garantie- en classificatiecertificaten, service
manuals, instructieboeken en handleidingen, als bedoeld in artikel 6, heeft plaatsgevonden.

13.2 Wagenborg is bevoegd om de bedragen die zij aan de Opdrachtnemer verschuldigd is, te
verrekenen met bedragen die Wagenborg te vorderen heeft van de Opdrachtnemer.

13.3 Betaling door Wagenborg houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.

13.4 Facturen die na twaalf maanden worden ingediend, hoeven door Wagenborg niet te
worden vergoed.

Artikel 14 KWALITEIT

14.1 De Opdrachtnemer garandeert:
dat de geleverde zaken en/of diensten beantwoorden aan de overeenkomst en dat geleverde
zaken vrij zijn van gebreken; dat de omschreven zaken volledig zijn en geschikt voor het doel
waarvoor deze bestemd zijn en vrij van ontwerp-, uitvoerings- en/of materiaalfouten; dat de
zaken geheel in overeenstemming zijn met de eisen vervat in de door Wagenborg verstrekte
informatie, welke eisen door opdrachtnemer door het aanvaarden van de order ook zijn
toegezegd; dat de zaken voldoen aan alle toepasselijke wettelijke eisen en overige
overheidsvoorschriften, inclusief eisen van de Europese Unie, alsmede aan de voorschriften
van classificatiebureaus en/of andere instanties en binnen de branche gehanteerde veiligheids-
en kwaliteitsnormen, alle zoals deze gelden op het moment van levering.

14.2 De Opdrachtnemer garandeert dat de toegepaste materialen nieuw en ongebruikt zijn,
van zeer recente productiedatum en/of speciaal voor de overeenkomst zijn vervaardigd.

14.3 De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de directe gevolgen van het niet voldoen aan de
verplichtingen die de in dit artikel genoemde garantie met zich meebrengt.

Artikel 15 INSPECTIE, KEURING, CONTROLE EN BEPROEVING

15.1 Wagenborg is immer bevoegd bij inspecties, keuringen, controles en beproevingen
aanwezig te zijn.

15.2 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van inspecties, keuringen,
controles en beproevingen van het desbetreffende classificatiebureau, inclusief de levering
van de door het classificatiebureau vereiste (deel)certificaten.

15.3 Inspecties, keuringen, controles en beproevingen door inspecteurs van Wagenborg of
door daartoe door Wagenborg of haar Opdrachtnemer(s) aangewezen personen of instanties,
kunnen plaatsvinden zowel voorafgaande aan de levering als tijdens of na de levering.

15.4 De Opdrachtnemer verleent hiertoe toegang tot de plaatsen waar de zaken worden
geproduceerd of zijn opgeslagen en verleent medewerking aan de gewenste inspecties,
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keuringen, controles en beproevingen en verstrekt voor zijn rekening de benodigde
documentatie en inlichtingen.

15.5 De Opdrachtnemer stelt Wagenborg tijdig (uiterlijk 10 werkdagen van tevoren) op de
hoogte van het tijdstip waarop inspecties, keuringen, controles en beproevingen zullen
plaatsvinden. Wagenborg zal binnen 5 werkdagen de Opdrachtnemer berichten of zij de
inspecties, keuringen, controles en beproevingen al dan niet zal bijwonen.

15.6 De kosten van inspecties, keuringen, controles en beproevingen zijn voor rekening van
de Opdrachtnemer.

15.7 Indien bij inspecties, keuringen, controles en beproevingen voor, tijdens of na de
levering de zaken geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd, zal Wagenborg dit aan de
Opdrachtnemer schriftelijk (doen) melden.

15.8 In geval van afkeuring van de zaken tijdens of na de levering, gaat het risico van de
afgekeurde zaken op de Opdrachtnemer over vanaf de datum van dagtekening van de in het
vorige lid bedoelde melding.

Artikel 16 GARANTIE OP ZAKEN EN GELEVERDE DIENSTEN

16.1 De garantietermijn geldt gedurende 18 maanden na levering, doch tenminste 12 maanden
na officiële datum van overdracht lokaal aan de eindgebruiker van het object waarvan de door
Opdrachtnemer geleverde zaken en/of diensten deel uitmaken.

16.2 Indien de Opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen zaken c.q.
onderdelen c.q. diensten daarvan opnieuw levert c.q. herstelt, geldt voor deze zaken c.q.
onderdelen c.q. diensten wederom een garantietermijn van 12 maanden na hernieuwde
inbedrijfstelling.

16.3 De garantietermijn van zaken zal automatisch worden verlengd met een periode, gelijk
aan de periode gedurende welke de zaken niet gebruiksklaar waren en/of diensten niet
behoorlijk zijn geleverd.

16.4 Wagenborg zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk informeren omtrent tekortkomingen
in door Opdrachtnemer geleverde zaken en/of diensten en een redelijke mogelijkheid bieden
tot inspectie door Opdrachtnemer.
Indien de zaken, ongeacht de resultaten van enige inspectie, keuring, controle en/of
beproeving, niet blijken te voldoen aan het bepaalde in artikel 14 en artikel 16 leden 1, 2 en 3
zal de Opdrachtnemer voor zijn rekening de zaken ter keuze van Wagenborg op eerste
aanzegging herstellen of vervangen.

16.5 In spoedeisende gevallen en daarnaast indien na overleg met de Opdrachtnemer
redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de Opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet naar
behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorg dragen, heeft Wagenborg het recht herstel
of vervanging voor rekening van de Opdrachtnemer zelf uit te voeren of door derden uit te
laten voeren. Een en ander laat de verplichtingen van de Opdrachtnemer uit de overeenkomst
onverlet; artikel 16 leden 2, 3 en 6 blijven onverminderd van kracht. Gedurende 60 dagen na
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zulk een herstel of vervanging heeft Opdrachtnemer het recht de desbetreffende zaken te
inspecteren.

16.6 Alle kosten ter voldoening aan de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer, als
bedoeld in dit artikel, zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.
Hiertoe behoren ook de extra kosten die Wagenborg moet maken als gevolg van het niet
voldoen aan de garantieverplichtingen door de Opdrachtnemer.

16.7 Retourzending van de vervangen zaken c.q. onderdelen door Wagenborg of haar
Opdrachtgever, geschiedt slechts op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtnemer, voor diens
rekening en risico. Wagenborg spant zich in dat aan een dergelijk verzoek zal worden
voldaan.

16.8 De garantieverplichting kan worden overgenomen door “fabrieksgarantie-voorwaarden",
mits deze uitdrukkelijk in de inkooporder zijn vermeld.

Artikel 17 GEHEIMHOUDING

17.1 De Opdrachtnemer garandeert de geheimhouding tegenover derden van alle
bedrijfsinformatie alsmede know-how in de ruimste zin van het woord, afkomstig van
Wagenborg die op enigerlei wijze te zijner kennis is gekomen of gebracht.

17.2 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Wagenborg enige vorm van publiciteit te geven aan de uitvoering van de
overeenkomst alsmede direct of indirect contact te onderhouden met opdrachtgever(s) van
Wagenborg. Aan de toestemming kunnen door Wagenborg voorwaarden worden verbonden.

17.3 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan op de overeenkomst betrekking hebbende
documenten zoals tekeningen, schema's en overige bedrijfsinformatie te vermenigvuldigen of
aan derden ter inzage te geven anders dan noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst en na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Wagenborg.

17.4 De Opdrachtnemer zal de in dit artikel genoemde verplichtingen tevens opleggen aan
zijn personeel dat bij de uitvoering van de overeenkomst wordt betrokken.

17.5 Wagenborg heeft het recht om in voorkomende gevallen personeel van de
Opdrachtnemer dat bij de uitvoering van de overeenkomst wordt betrokken,
geheimhoudingsverklaringen te laten ondertekenen.

Artikel 18 INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

18.1 De Opdrachtnemer garandeert dat het gebruik, daaronder begrepen doorverkoop, van de
door hem geleverde zaken, of van de door hem ten behoeve van Wagenborg gekochte of
vervaardigde hulpmiddelen geen inbreuk zal opleveren op octrooirechten, merkrechten,
modelrechten, auteursrechten of andere rechten van derden.
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18.2 De Opdrachtnemer vrijwaart Wagenborg voor aanspraken, die voortvloeien uit enigerlei
inbreuk op de in het vorige lid bedoelde rechten en hij zal Wagenborg alle schade vergoeden
die het gevolg is van enige inbreuk.

Artikel 19 OVERDRACHT

19.1 De Opdrachtnemer zal de rechten en verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst
voortvloeien noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Wagenborg.

19.2 De Opdrachtnemer zal de uitvoering van zijn verplichtingen uit de overeenkomst noch
geheel, noch gedeeltelijk aan derden uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Wagenborg.

19.3 Wagenborg heeft het recht toestemming te weigeren of hieraan voorwaarden te
verbinden.

Artikel 20 (PRODUCT)AANSPRAKELIJKHEID, VERZEKERING

20.1 De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor en vrijwaart alle schade die door Wagenborg of
door derden wordt geleden als gevolg van gebreken in zijn product en in door hem geleverde
zaken, waardoor deze niet de veiligheid bieden die men gerechtigd is te verwachten.

20.2 De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor en vrijwaart alle schade die door Wagenborg of
door derden wordt geleden als gevolg van handelen of nalaten van hemzelf, van zijn personeel
of van degenen die door hem bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

20.3 De Opdrachtnemer vrijwaart Wagenborg voor aanspraken van derden op vergoeding van
schade op grond van aansprakelijkheid als bedoeld in de vorige twee leden en zal op eerste
verzoek van Wagenborg een schikking treffen met die derden, dan wel zich in rechte, in plaats
van of gezamenlijk met Wagenborg (één en ander ter beoordeling door Wagenborg) verweren
tegen aanspraken als hiervoor bedoeld.

20.4 Voor de toepassing van dit artikel worden personeel en medewerkers van Wagenborg als
derden aangemerkt.

20.5 De Opdrachtnemer zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel
genoegzaam verzekeren, met uitsluiting van regres op Wagenborg en diens Opdrachtgevers.
Opdrachtnemer verleent Wagenborg desgewenst inzage in de polis.

Artikel 21 KETENAANSPRAKELIJKHEID

21.1. De Opdrachtnemer is gehouden zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht van premies
sociale verzekeringen en loonbelasting na te komen, voor zover deze direct of indirect
verband houden met het door hem aangenomen of aan hem opgedragen werk.
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21.2. De Opdrachtnemer dient op verzoek van Wagenborg verklaringen te tonen waaruit
zijn goede betalingsgedrag bij het UWV en zijn afdracht van loonbelasting aan de
belastingdienst blijkt.
21.3. De Opdrachtnemer vrijwaart Wagenborg voor alle aanspraken ter zake van de betaling
van premies sociale verzekeringen en loonbelasting die betrekking hebben op de
Opdrachtnemer zelf en de door hem ingeschakelde arbeidskrachten. Wagenborg is gerechtigd
eventuele aanspraken te verrekenen met al hetgeen zijn aan de Opdrachtnemer verschuldigd
mocht zijn.

Artikel 22 ONTBINDING

22.1 Wagenborg heeft te allen tijde de bevoegdheid de overeenkomst tussentijds geheel of
gedeeltelijk op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan de
Opdrachtnemer, onder opgave van redenen. Onmiddellijk na ontvangst van de schriftelijke
mededeling, staakt de Opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst, danwel staakt
Opdrachtnemer de werkzaamheden die niet meer behoeven te worden uitgevoerd. Wagenborg
en de Opdrachtnemer zullen overleg plegen over de gevolgen van een zodanige opzegging.
Daarbij is uitgangspunt dat Wagenborg een onder omstandigheden redelijke vergoeding voor
het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst verschuldigd is.

22.2 In geval van tekortkoming door de Opdrachtnemer in de nakoming van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien,
alsmede in geval van zijn faillissement, surséance van betaling en in geval van stillegging,
liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van de
Opdrachtnemer, is hij van rechtswege in verzuim. Alsdan heeft Wagenborg het recht de
overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of
gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven aan de Opdrachtnemer
en/of betalingsverplichtingen op te schorten en/of uitvoering van de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk aan derden op te dragen, zonder dat Wagenborg tot enige schadevergoeding
gehouden is en onverminderd Wagenborg verder toekomende rechten daaronder begrepen het
recht op volledige schadevergoeding en restitutie van de koopprijs.

22.3 Alle vorderingen, die Wagenborg in deze gevallen op de Opdrachtnemer mocht hebben
of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 23 FORCE MAJEURE

23.1 Een partij is niet gehouden tot het nakomen van haar verplichtingen uit de overeenkomst
voor zover zij bewijst dat:
- de verhindering tot nakoming te wijten is aan één of meer gebeurtenissen welke buiten de
invloedssfeer van de desbetreffende partij liggen;
en
- dat de desbetreffende gebeurtenis onvoorzienbaar was en de desbetreffende partij
redelijkerwijs ook geen rekening behoefde te houden dat een dergelijke gebeurtenis zou
kunnen voorvallen waardoor die partij in de nakoming van haar verplichtingen zou worden
verhinderd;
en
- dat de desbetreffende partij de gevolgen van de gebeurtenis ook niet had kunnen vermijden;
en
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- dat de desbetreffende partij de gevolgen ook niet voor haar rekening en risico heeft
genomen.

23.2 In de force majeure situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel moet de partij die
verhinderd is haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, dit binnen 24 uur
schriftelijk aan de andere partij mededelen.
Bovendien moet zij alle mogelijke inspanning verrichten de verhindering te boven te komen.
Mogelijke schade door de force majeure situatie moet tot het strikte minimum worden
beperkt. In geval één en ander zou worden nagelaten kan geen beroep meer worden gedaan op
force majeure.

23.3 In geval van force majeure aan de zijde van de Opdrachtnemer zal de Opdrachtnemer op
eerste verzoek van Wagenborg bewijzen dat de opgegeven redenen daadwerkelijk tot een niet
toerekenbare tekortkoming in de nakoming aanleiding zullen geven.
De Opdrachtnemer dient hiertoe een officiële verklaring af te geven, zo nodig bevestigd door
bevoegde autoriteiten.

23.4 Wagenborg heeft het recht het bewijs, als bedoeld in het vorige lid, voor rekening van de
Opdrachtnemer aan een tegenonderzoek te (laten) onderwerpen.

23.5 De Opdrachtnemer verleent hiertoe toegang tot de plaatsen waar de zaken worden
geproduceerd of zijn opgeslagen, verstrekt voor zijn rekening de benodigde documentatie en
inlichtingen en verleent alle medewerking aan het onderzoek, als bedoeld in het vorige lid.

23.6 In de force majeure situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel worden de verplichtingen
van beide partijen opgeschort voor de duur van de force majeure situatie, een en ander met
uitzondering van dat gedeelte van de verplichtingen die toch uitgevoerd kunnen worden.
Wagenborg is in een dergelijke situatie uitsluitend gehouden betalingen te verrichten voor de
verbintenissen (verplichtingen) uit de overeenkomst die (wel) zijn nagekomen.

23.7 Zodra de force majeure situatie een eind heeft genomen of zoveel eerder als technisch
mogelijk is, zal het productieschema, als bedoeld in artikel 4 van deze voorwaarden, worden
aangepast door middel van een wijziging zoals vermeld in artikel 12 van deze voorwaarden.
In beginsel zal de overeengekomen prijs niet worden gewijzigd, tenzij een en ander kennelijk
in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid.

23.8 Wagenborg en de Opdrachtnemer zullen elk de geleden schade en kosten die aan hun
zijden zijn voorgevallen voor hun eigen rekening nemen voor zover deze een gevolg zijn van
de force majeure situatie.

23.9 Indien de force majeure situatie in verband met de verplichtingen van Wagenborg ten
opzichte van haar Opdrachtgever onredelijk lang zou duren, heeft Wagenborg het recht de
overeenkomst te ontbinden. De kosten zullen door partijen worden gedragen overeenkomstig
het bepaalde in het vorige lid van dit artikel.
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Artikel 24 TOEPASSING MATERIALEN VOOR EXPORT

24.1 De Opdrachtnemer is verplicht te onderzoeken of de te leveren zaken, al dan niet
verwerkt, mogen worden geëxporteerd naar de door Wagenborg opgegeven eindbestemming.

24.2 Zodra de Opdrachtnemer constateert dat de te leveren zaken, als dan niet verwerkt, niet
mogen worden geëxporteerd naar de door Wagenborg opgegeven eindbestemming, zal de
Opdrachtnemer Wagenborg hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.

24.3 De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door Wagenborg of door derden
wordt geleden veroorzaakt door het niet, niet voldoende of niet naar behoren voldoen aan de
in het vorige lid bedoelde verplichting.

24.4 De Opdrachtnemer vrijwaart Wagenborg voor aanspraken van derden op vergoeding van
schade op grond van aansprakelijkheid als bedoeld in lid 3 van dit artikel en zal op eerste
verzoek van Wagenborg een schikking treffen met die derden, dan wel zich in rechte, in plaats
van of gezamenlijk met Wagenborg (een en ander ter beoordeling door Wagenborg) verweren
tegen aanspraken als hiervoor bedoeld.

Artikel 25 VERSIES

Van deze Inkoopvoorwaarden bestaat een Engelse en Duitse vertaling. Bij geschillen over de
interpretatie van deze Inkoopvoorwaarden van welke aard dan ook, prevaleert de Nederlandse
tekst. Eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling of een deel daarvan van
deze Inkoopvoorwaarden, laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze
Inkoopvoorwaarden onverlet.

Artikel 26 TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

Op elke overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en Wagenborg is Nederlands recht van
toepassing.

Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig
worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende
overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Wagenborg mochten ontstaan zullen worden
beslecht door de bevoegde Rechter te Groningen.


