
Algemene leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid LenGo Nederland BV, gevestigd te  
Eindhoven. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te 
’s-Hertogenbosch onder nummer 2/2008.

Artikel 1 Toepasselijkheid:
a.	Als	 opdrachtnemer	 als	 bedoeld	 in	 deze	 voorwaarden	 geldt	 LenGo		
Nederland	 BV	 danwel	 de	 daaraan	 gelieerde	 onderneming	 die	 verklaart	
deze	 voorwaarden	 te	 gebruiken.	 Tenzij	 uitdrukkelijk	 schriftelijk	 anders	 is		
overeengekomen,	zijn	deze	voorwaarden	van	toepassing	op	alle	rechtsbe-
trekkingen	met	opdrachtnemer.	Met	name	zijn	deze	voorwaarden	van	toe-
passing	op	alle	aanbiedingen	en	acceptaties	door	opdrachtnemer	gedaan	en	
op	alle	overeenkomsten,	de	totstandkoming	en	uitvoering	hiervan	hieronder	
begrepen	waarbij	opdrachtnemer	partij	is.	
b.	Uitdrukkelijk	slechts	indien	en	voor	zoveel	in	deze	voorwaarden	daarvan	
niet	 wordt	 afgeweken	 zijn	 daarenboven	 op	 alle	 rechtsbetrekkingen	 met	
opdrachtnemer	van	toepassing	de	t.t.v.	de	totstandkoming	van	de	rechts-
betrekking	met	opdrachtnemer	vigerende	BOVAG	voorwaarden	voor	lichte	
en	zware	bedrijfsauto’s,	een	exemplaar	van	welke	voorwaarden	op	eerste	
verzoek	van	de	koper/opdrachtgever	aan	hem	wordt	toegezonden.
c.	De	koper/opdrachtgever	van	opdrachtnemer	aanvaardt	de	toepasselijk-
heid	van	deze	voorwaarden	door	het	enkele	feit	van	zijn	opdracht.	Van	deze		
voorwaarden	afwijkende	voorwaarden	van	de	koper	of	opdrachtgever	worden		
door	 opdrachtnemer	 niet	 geaccepteerd	 en	 zijn	 niet	 van	 toepassing	 op		
de	 betreffende	 aanbieding,	 acceptatie	 of	 overeenkomst	 tenzij	 deze	 uit-	
drukkelijk	voor	een	specifieke	transactie	schriftelijk	geaccepteerd	zijn	door	
een	 statutair	 bestuurder	 van	 opdrachtnemer.	 Deze	 acceptatie	 brengt		
immers	met	zich	mee	dat	de	betreffende	voorwaarden	van	de	koper	of	
opdrachtgever	ook	op	andere	transacties	van	toepassing	zijn.	
d.	Aanbiedingen,	acceptaties	en	overeenkomsten	zijn	slechts	bindend	indien	
en	voorzover	deze	schriftelijk	door	opdrachtnemer	bevestigd	zijn.
e.	 Indien	 en	 voorzover	 aanbiedingen,	 acceptaties	 of	 overeenkomsten	 uit-
drukkelijk	en	rechtsgeldig	enige	van	deze	voorwaarden	afwijkende	bepaling	
bevatten	zonder	dat	de	toepassing	van	deze	voorwaarden	uitdrukkelijk	is	uit-
gesloten,	blijven	de	overige	bepalingen	van	deze	voorwaarden	onverminderd		
van	kracht.	Ditzelfde	geldt	voor	het	geval	enige	bepaling	van	de	voorwaarden		
nietig	wordt	geoordeeld	of	vernietigd	wordt.		
f.	 Indien	 een	 van	 de	 bedingen	 van	 deze	 voorwaarden	 nietig	 blijkt	 te	 zijn	
of	 vernietigd	dreigt	te	worden	kan	deze	door	opdrachtnemer	vervangen	
worden	door	een	beding	van	gelijke	of	gelijksoortige	strekking	dat	niet	met	
vernietiging	of	nietigheid	wordt	bedreigd.

Artikel 2 Aanbod en aanvaarding:
a.	Aanbiedingen	 door	 opdrachtnemer	 kunnen	 alleen	 in	 schriftelijk	 vorm		
bindend	plaatsvinden.
b.	Offertes,	aanbiedingen	en	verstrekking	van	informatie	zijdens	opdracht-
nemer	 zijn	 altijd	 vrijblijvend.	 Zij	 houden	 slechts	 een	 uitnodiging	 aan	 de		
koper/opdrachtgever	in	tot	het	doen	van	een	aanbod	dat	door	opdracht-	
nemer	uitdrukkelijk	geaccepteerd	dient	te	worden.
c.	Offertes,	 aanbiedingen	 en	 verstrekking	 van	 informatie	 vervallen	 na	14	
werkdagen.	Opdrachtnemer	heeft	het	recht	aanbiedingen	binnen	14	werk-
dagen	na	ontvangst	van	aanvaarding	door	koper/opdrachtgever	te	herroepen.	
wd.	 Indien	 na	 het	 aanvaarden	 van	 de	 order	 omstandigheden	 optreden	
die	van	invloed	op	de	kostprijs	zijn,	zoals	veranderingen	in	lonen,	koersen,		
invoerrechten,	 transportkosten,	 fiscale	 heffingen,	 fabrieksprijzen	 e.d.	 zal	
opdrachtnemer	gerechtigd	zijn	deze	prijswijzigingen	aan	de	koper	of	op-
drachtgever	 door	 te	 berekenen.	Opdrachtnemer	 zal	 de	 koper	 over	 deze	
prijswijzigingen	steeds	informeren.	
e.	Voor	 leveringen	 van	goederen,	 dan	wel	 reparaties,	waarvoor	naar	hun	
aard	 of	 omvang	 geen	 offerte	 of	 opdrachtbevestiging	 wordt	 verzonden,	
worden	de	afleveringsbon	en/of	de	factuur	tevens	als	opdrachtbevestiging	
beschouwd,	welke	ook	geacht	wordt	de	overeenkomst	juist	en	volledig	weer	
te	geven.
f.	 Afbeeldingen,	catalogi,	prospectussen,	maten,	gewichtsopgaven	en	verder		
door	opdrachtnemer	verstrekte	gegevens	zijn	niet	bindend.
g.		De	voorgaande	leden	zijn	ook	van	toepassing	op	aanvullingen	of	wijzigingen		
van	overeenkomsten	en	nadere	afspraken.

Artikel 3 Levertijden en leveringen:
a.		Opgegeven	levertijd	of	reparatieduur	is	nimmer	te	beschouwen	als	een	
fatale	 termijn.	 Bij	 overschrijding	 van	 de	 vermoedelijke	 termijn	 met	 drie	
maanden	 kan	 de	 koper/opdrachtgever	 de	 opdrachtnemer	 schriftelijk	 in		
gebreke	stellen.	 Indien	de	opdrachtnemer	drie	weken	na	deze	 ingebreke-
stelling	het	voertuig	nog	niet	heeft	afgeleverd,	heeft	de	koper/opdracht-	
gever	 het	 recht	 de	 overeenkomst	 zonder	 rechterlijke	 tussenkomst		
ontbonden	te	verklaren.	De	koper/opdrachtgever	heeft	 in	dat	geval	geen	
recht	op	schadevergoeding,	tenzij	de	niet-levering	te	wijten	 is	aan	grove	
schuld	of	opzet	van	de	opdrachtnemer.
b.	Wanneer	 een	 gedeelte	 van	 een	 bestelling	 gereed	 is,	 kan	 opdrachtne-
mer	 te	 harer	 keuze	 dit	 gedeelte	 leveren	 danwel	 eerst	 leveren	wanneer	
de	gehele	bestelling	gereed	is,	onverminderd	het	bepaalde	in	lid	a	van	dit	
artikel.
c.		Levering	geschiedt	af	de	betreffende	vestiging	van	opdrachtnemer.	De	
koper/opdrachtgever	zal	de	gekochte	of	bewerkte	zaak	daar	in	ontvangst	
nemen.
d.		Opdrachtnemer	heeft	aan	haar	leveringsplicht	voldaan	door	aanbieding	
van	het	gekochte	of	bewerkte	aan	de	koper/opdrachtgever	op	de	daartoe	
overeengekomen	datum.	Het	aanbod	tot	levering	wordt	met	levering	gelijk	
gesteld.
e.		Bij	weigering	van	in	ontvangstneming	van	het	gekochte	of	bewerkte	zal	
opdrachtnemer	deze	tot	30	dagen	na	aanbieding	opslaan.	De	kosten	van	
(retour-)	vracht,	opslag	en	andere	noodzakelijke	kosten	komen	voor	reke-
ning	van	de	koper/opdrachtgever.	Opdrachtnemer	zal	koper/opdrachtgever	
alsdan	schriftelijk	berichten	dat	deze	het	gekochte	of	gerepareerde	tegen	
directe	betaling	kan	 (doen)	afhalen.	Na	verstrijken	van	de	genoemde	ter-
mijn	van	30	dagen	is	opdrachtnemer	gerechtigd	het	gekochte	of	gerepa-
reerde	aan	een	derde	te	verkopen	of	hier	anderszins	over	te	beschikken.	
De	verplichting	van	de	koper/opdrachtgever	tot	betaling	van	de	koopsom	of	
reparatiesom	komt	hierdoor	niet	te	vervallen.	Deze	heeft	echter	recht	op	
de	eventuele	opbrengst	van	het	verkochte	tot	ten	hoogste	de	koopprijs/re-
paratieprijs	onder	aftrek	van	door	opdrachtnemer	gemaakte	kosten.
f.		Het	gekochte	of	gerepareerde	is	voor	risico	van	de	koper/opdrachtgever	
vanaf	het	ogenblik	dat	dit	voor	hem	bestemd	is,	ongeacht	of	die	bestem-
ming	geschiedt	door	opdrachtnemer	in	haar	onderneming	of	bij	het	verla-
ten	hiervan.	Het	genoemde	risico	is	in	elk	geval	voor	de	koper	na	aanbieding	
van	levering	door	opdrachtnemer.
g.		Indien,	om	welke	reden	dan	ook,	na	uitvoering	van	de	opdrachtnemer	op-
gedragen	werkzaamheden	en	kennisgeving	daarvan	aan	de	opdrachtgever,	
het	 betreffende	motorvoertuig	 cq.	 het	 bewerkte	 niet	 binnen	1	week	 na	
laatstbedoeld	tijdstip	 is	afgehaald,	 is	opdrachtnemer	gerechtigd	om	stal-
lingkosten	in	rekening	te	brengen	conform	het	bij	opdrachtnemer	geldende	
tarief.
h.		Vervangen	 materialen	 worden	 alleen	 dan	 ter	 beschikking	 van	 de	 op-
drachtgever	gesteld,	indien	dit	bij	de	reparatieopdracht	nadrukkelijk,	schrif-
telijk	 is	 verzocht.	 In	het	andere	geval	worden	deze	materialen	eigendom	
van	opdrachtnemer	zonder	dat	de	opdrachtgever	op	enigerlei	vergoeding	
terzake	aanspraak	kan	maken.
i.	 Indien	bij	verkoop	van	een	nieuw	motorrijtuig	tegen	 inruil	van	een	ge-
bruikt	motorrijtuig	de	koper	in	afwachting	van	de	levering	van	dat	nieuwe	
motorrijtuig	het	oude	motorrijtuig	blijft	gebruiken,	wordt	 laatstgenoemd	
motorrijtuig	eerst	eigendom	van	opdrachtnemer	nadat	de	feitelijke	levering	
daarvan	aan	haar	heeft	plaatsgevonden.	Tijdens	dit	voortgezet	gebruik	door	
koper/opdrachtgever	 zijn	 alle	 kosten,	waaronder	mede	 begrepen	 die	 van	
onderhoud	en	eventuele	schaden,	door	welke	oorzaak	dan	ook	ontstaan,	ook	
als	gevolg	van	verlies,	alsmede	daaronder	begrepen	enigerlei	onvoorziene	
waardevermindering	en	het	niet	(kunnen)	inleveren	van	de	volledige	kente-
kenbewijzen,	 voor	 rekening	 en	 risico	 van	 koper/opdrachtgever.	 Het	 risico	
m.b.t.	de	in	te	ruilen	wagen	gaat	eerst	over	op	opdrachtnemer	bij	feitelijke	
levering	 van	het	motorrijtuig,	met	 inbegrip	 van	de	 volledige	 kentekenbe-	
wijzen,	aan	opdrachtnemer.
j.	 De	opdrachtnemer	behoudt	zich	het	recht	voor	andere	dan	bestelde	zaken		
te	 leveren,	 mits	 deze	 dezelfde	 normale	 gebruikseigenschappen	 bezitten	
als	de	oorspronkelijk	bestelde	zaken,	alsmede	de	bijzondere	gebruikseigen-	
schappen	indien	en	voor	zover	overeengekomen.	Koper/opdrachtgever	heeft	
geen	 recht	 op	 schadevergoeding	 en/of	 ontbinding.	 Koper/opdrachtgever	
heeft	evenmin	het	recht	om	verplichtingen	 jegens	opdrachtnemer	op	te	
schorten.

Artikel 4 Annulering:
a.		Annulering	 is	 alleen	 mogelijk	 met	 uitdrukkelijke	 instemming	 van		
opdrachtnemer.	 Koper	 of	 opdrachtgever	 is,	 indien	 opdrachtnemer	 met		

annulering	 instemt,	verplicht	haar	alle	met	het	oog	op	de	uitvoering	van	
de	 overeenkomst	redelijkerwijs	 gemaakt	 kosten	 te	 vergoeden,	 dit	 onver-	
minderd	het	recht	van	opdrachtnemer	op	schadevergoeding	wegens	winst-
derving	en	de	overige	uit	de	betreffende	annulering	voortvloeiende	schade	
en	kosten.
b.		Voor	zover	opdrachtnemer	voor	haar	prestatie	afhankelijk	is	van	toeleve-
ranciers	en	zij	zich	neer	dient	te	leggen	bij	de	annulering	van	haar	orders	
door	een	of	meer	van	deze	leveranciers	is	zij	gerechtigd	tot	het	eveneens		
annuleren	 van	 de	 aan	 haar	 verstrekte	 opdrachten,	 zonder	 tot	 enige		
schadevergoeding	te	zijn	gehouden.

Artikel 5 Overmacht:
a.		Tijdens	 overmacht	 aan	 de	 zijde	 van	 opdrachtnemer	 worden	 haar		
leverings-	 en	 andere	 verplichtingen	 opgeschort	 voor	 de	 duur	 van	 de		
overmachtsituatie.
b.		Als	de	overmachtsituatie	 langer	dan	3	maanden	na	de	datum	waarop		
opdrachtnemer	 in	 gebreke	 zou	 zijn	 gekomen	 heeft	 geduurd	 zijn	 beide		
partijen	bevoegd	de	overeenkomst	te	ontbinden	zonder	dat	hieruit	enige	
verplichting	tot	schadevergoeding	ontstaat.
c.	 Indien	 opdrachtnemer	 bij	 het	 intreden	 van	 overmacht	 al	 gedeeltelijk		
aan	 haar	 verplichtingen	 heeft	 voldaan	 of	 alsnog	 gedeeltelijk	 aan	 haar		
verplichtingen	kan	voldoen	is	zij	gerechtigd	het	al	geleverde	af	te	leveren	
c.q.	uitgevoerde	of	uit	te	voeren	deel	afzonderlijk	te	 factureren	en	 is	de	
koper	of	opdrachtgever	gehouden	deze	factuur	te	voldoen	als	betrof	het	
een	afzonderlijke	overeenkomst.
d.		Onder	overmacht	in	de	zin	van	dit	artikel	wordt	naast	hetgeen	de	wet	
hieromtrent	 vermeld	 verstaan:	 oorlog	 of	 oorlogsgevaar,	 onverschillig	 of		
Nederland	 hier	 al	 dan	 niet	 rechtstreeks	 bij	 betrokken	 is,	 gehele	 of	 ge-	
deeltelijke	 mobilisatie,	 staat	 van	 beleg,	 oproer,	 sabotage,	 natuurrampen,	
overstroming,	 brand	 of	 andere	 vernietiging	 in	 fabrieken	 of	 magazijnen,		
ongevallen,	staking,	blokkade,	tekort	aan	arbeidskrachten,	tekort	aan	brand-
stoffen,	 grondstoffen	 of	 hulpmaterialen,	 transportproblemen,	 door	 het		
gezag	uitgevaardigde	verboden	of	opgelegde	beperkingen	en	annuleringen	
door	of	het	anderszins	niet	leveren	van	toeleveranciers.

Artikel 6 Aansprakelijkheid:
a.		Opdrachtnemer	 aanvaardt	 buiten	 overmacht	 alleen	 aansprakelijkheid	
voor	 door	 de	 koper	 of	 opdrachtgever	 geleden	 schade	 die	 het	 gevolg	 is	
van	toerekenbaar	tekortkoming	in	de	nakoming	van	haar	verbintenis	of	die	
anderszins	voortkomt	uit	de	wet	indien	en	voorzover	deze	aansprakelijkheid	
door	haar	verzekering	gedekt	wordt,	doch	niet	verder	dan	tot	het	bedrag	
van	 de	 door	 de	 verzekering	 terzake	 van	 deze	 schade	 gedane	 uitkering.	
Indien	niet	aan	het	in	artikel	10	vermelde	is	voldaan,	vervalt	elke	aanspra-
kelijkheid.
b.	 Indien	de	verzekeraar	om	enige	reden	niet	tot	een	uitkering	overgaat	of	
de	aansprakelijkheid	anderszins	niet	door	enige	verzekering	gedekt	is,	is	de	
aansprakelijkheid	te	allen	tijde	beperkt	tot	ten	hoogste	het	netto-factuur-
bedrag	van	de	betreffende	opdracht	of	de	betreffende	levering.
c.	De	 opdrachtnemer	 aanvaardt	 geen	 aansprakelijkheid	 voor	 door	 haar,	
op	verzoek	van	koper/opdrachtgever,	aan	derden	uitbestede	leveringen	en	
werkzaamheden.
d.	 Ingeval	 van	 een	 onrechtmatige	 daad	 van	 opdrachtnemer	 of	 van	 haar	
personeel	is	zij	slechts	aansprakelijk	voor	vergoeding	van	de	schade	door	
dood	of	lichamelijk	letsel.
e.	 In	 afwijking	 van	 het	 voorgaande	 aanvaardt	 opdrachtnemer	 geen	 aan-
sprakelijkheid	voor	schade	wegens	overschrijden	van	leveringstermijnen	als	
gevolg	van	gewijzigde	omstandigheden	en	schade	als	gevolg	van	gebrekkige	
medewerking	 of	 foutieve	 of	 onvolledige	 informatie	 van	materialen	 van	 de	
zijde	van	de	koper/opdrachtgever.
f.	 Opdrachtnemer	is	niet	aansprakelijk	wegens	schending	van	intellectuele	
eigendom	of	andere	rechten	van	derden	die	voortvloeien	uit	het	gebruik	van	
gegevens	welke	door	de	koper	of	opdrachtgever	ter	uitvoering	van	overeen-
komst	zijn	verstrekt.	Koper/opdrachtgever	vrijwaart	opdrachtnemer	voor	
aanspraken	van	derden	die	hierop	gebaseerd	zijn.
g.	Opdrachtnemer	 is	 nimmer	 aansprakelijk	 voor	 gevolgschade	 en	 dient	
te	allen	tijde	eerst	 in	staat	gesteld	te	worden	de	gestelde	gebreken	te		
herstellen.

Artikel 7 Garanties:
a.	Op	 levering	van	nieuwe	motorrijtuigen	en	op	gemonteerde	onderdelen	
zijn	uitdrukkelijk	slechts	die	garanties	van	toepassing	die	door	de	betrokken		
leverancier	van	opdrachtnemer	worden	verstrekt.	Garantie	op	eerder	door	
derden	 gebruikte	motorrijtuigen	 en	 onderdelen	wordt	 niet	 gegeven,	 be-	
houdens	indien	en	voorzoveel	schriftelijk	anders	overeengekomen.
b.	Opdrachtnemer	garandeert	door	haar,	of	in	haar	opdracht	door	derden,		
verrichte	werkzaamheden	gedurende	een	periode	van	1	maand	te	rekenen		
vanaf	aflevering	van	het	bewerkte	goed	aan	opdrachtgever,	zulks	met	een	
maximum	van	25.000	km,	mits	de	opdrachtgever	onmiddellijk	na	het	con-
stateren	van	het	gebrek	reclameert	en	opdrachtnemer	tijdig	in	de	gelegen-	
heid	wordt	gesteld	het	gebrek	te	verhelpen.
c.	Van	garantie	zijn	uitdrukkelijk	uitgesloten	gebreken	die	zijn	ontstaan	a.g.v.	
onoordeelkundig	gebruik,	c.q.	het	gebruik	niet	overeenkomstig	de	normale	
bestemming,	 alsmede	 gebreken	 die	 het	 gevolg	 zijn	 van	 buiten	 komende	
oorzaken,	 dan	 wel	 het	 gevolg	 van	 in	 verband	 met	 het	 feitelijke	 normale	
slijtage.
d.	De	 garantie	 vervalt	 indien	 koper/opdrachtgever	 en/of	 derden	 zonder	
schriftelijke	 toestemming	 van	 opdrachtnemer	 werkzaamheden	 hebben	
verricht	aan	het	betreffende	motorrijtuig	of	de	betreffende	onderdelen.
e.	 Enige	 garantieverplichting	 van	 opdrachtnemer	 vervalt	 indien	 en	 zodra	
koper/opdrachtgever	het	betreffende	motorrijtuig	dan	wel	de	betreffende	
onderdelen,	aan	derden	heeft	doorgeleverd.
f.	 Opdrachtnemer	 is	 op	 grond	 van	 haar	 garantieverplichting	 slechts		
gehouden	tot	herstel	van	het	geleverde.	

Artikel 8 Betalingen:
a.	Alle	reparaties	en	koopsommen	dienen	bij	aflevering	contant	te	worden	
voldaan,	behoudens	indien	en	voorzoveel	uitdrukkelijk	anders	overeengeko-
men.	Indien	is	overeengekomen	dat	eerst	na	facturering	wordt	betaald,	is	
koper/opdrachtgever	verplicht	de	op	de	factuur	vermelde	prijzen	zonder	
korting	zonder	aftrek	en	zonder	verrekening	te	voldoen	ten	kantore	van	
opdrachtnemer,	 dan	wel	 te	 storten	 op	 een	 door	 opdrachtnemer	 aan	 te	
wijzen	rekening,	binnen	30	dagen	na	factuurdatum.
b.	Door	de	koper	of	opdrachtgever	gedane	betalingen	strekken	steeds	op	
de	 eerste	 plaats	 ter	 aflossing	 van	 alle	 verschuldigde	 kosten,	 vervolgens	
van	de	 verschuldigde	 rente	 en	 tenslotte	 van	 opeisbare	 factuurbedragen	
in	de	volgorde	van	oud	naar	jong,	zelfs	als	de	koper	of	opdrachtgever	zou	
vermelden	 dat	 de	 betalingen	 op	 andere	 kosten,	 andere	 rente	 of	 andere	
factuurbedragen	betrekking	hebben.
c.	 Indien	in	gedeelten	wordt	geleverd,	 is	opdrachtnemer	niet	tot	verdere		
levering	 verplicht	 dan	 nadat	 de	 op	 de	 reeds	 gedane	 deelleveringen		
betrekking	hebbende	facturen	zijn	betaald,	onverminderd	het	bepaalde	 in		
de	overige	leden	van	dit	artikel.
d.	Bij	overschrijding	van	de	betalingstermijn	is	de	koper	of	opdrachtgever	
van	 rechtswege	 in	 verzuim	 door	 het	 enkel	 verstrijken	 van	 deze	 termijn	
zonder	 dat	 daartoe	 enige	 ingebrekestelling	 vereist	 is.	 Door	 niet	 tijdige		
voldoening	 is	 de	 gehele	 schuld,	 ook	 het	 niet	 vervallen	 deel	 daarvan,		
terstond	opeisbaar.
e.	 Indien	 de	 koper/opdrachtgever	 enig	 verschuldigd	 factuurbedrag	 niet		
tijdig	voldoet	is	hij	van	rechtswege	in	verzuim	en	is	hij	aan	opdrachtnemer	
een	contractuele	rente	verschuldigd	ter	grootte	van	1,25	%	per	maand	
van	het	factuurbedrag,	waarbij	een	deel	van	een	maand	zal	gelden	als	een	
volledige	maand.
f.		Buiten	het	verschuldigde	bedrag	is	opdrachtnemer	gerechtigd	om,	zodra	
koper/opdrachtgever	 in	verzuim	 is	als	 in	dit	artikel	onder	e	bedoeld,	van	
koper/opdrachtgever	 alle	 kosten	 te	 vorderen	 die	 door	 niet	 betaling	 zijn	
veroorzaakt,	zowel	gerechtelijke	als	buitengerechtelijke	inningkosten,	zulks	
onverminderd	de	verplichting	van	koper/opdrachtgever	tot	vergoeding	van	
de	volledige	geleden	en	te	lijden	schade	door	opdrachtnemer	als	gevolg	van	
het	verzuim	van	koper/opdrachtgever.
g.		Buitengerechtelijke	inningkosten	zijn	door	koper/opdrachtgever	verschul-
digd	 in	 elk	 geval	 waarin	 opdrachtnemer	 zich	 voor	 de	 invordering	 heeft	
verzekerd	van	de	hulp	van	een	derde.	Zij	bedragen	ten	minste	15%	van	
het	 te	 vorderen	 bedrag,	 zijnde	 het	 factuurbedrag	 vermeerderd	met	 de	
verschuldigde	rente,	met	een	minimum	van	€	250,--.	Indien	opdrachtnemer	
zelf	de	 incasso	ter	hand	heeft	genomen	bedragen	de	kosten	ten	minste	
7,5%	 van	 het	 factuurbedrag	 vermeerderd	 met	 de	 verschuldigde	 rente,	
zulks	met	een	minimum	van	€	250,--.
h.	Opdrachtnemer	 is	 niet	 gehouden	 aan	 te	 tonen	 dat	 zij	 in	 de	 uitgave	
aan	buitengerechtelijke	inningkosten	is	vervallen.	Indien	opdrachtnemer	het		
faillissement	van	de	koper	of	opdrachtgever	aanvraagt,	is	laatstgenoemde	

buiten	 het	 verschuldigde	 bedrag,	 en	 de	 daarop	 drukkende	 gerechtelijke	
en/of	 buitengerechtelijke	 kosten,	 tevens	de	 kosten	 van	de	 faillissements-
aanvrage	verschuldigd.	
	
Artikel 9 Zekerheidsstelling en vooruitbetaling:
a.	Opdrachtnemer	 is	 steeds	 gerechtigd	 zekerheidsstelling	 of	 vooruit-	
betaling	 van	 koper/opdrachtgever	 te	 verlangen	 alvorens	 tot	 levering	 of	
reparatie	over	te	gaan.	 Indien	de	koper/opdrachtgever	met	de	verlangde		
zekerheidsstelling	 of	 vooruitbetaling	 binnen	 10	 dagen	 na	 een	 daartoe		
strekkend	verzoek	van	opdrachtnemer	in	gebreke	blijft	vervallen	de	eventu-
eel	op	opdrachtnemer	rustende	verplichtingen,	onverminderd	het	recht	van	
opdrachtnemer	op	vergoeding	van	alle	schade,	kosten	en	interessen	door	
koper/opdrachtgever,	uitdrukkelijk	gederfde	winst	daaronder	begrepen.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud:
a.		Alle	 geleverde	 zaken	 blijven	 uitsluitend	 eigendom	 van	 opdrachtnemer	
tot	aan	het	moment	waarop	alle	vorderingen	betreffende	deze	of	eerdere		
leveranties	of	betreffende	werkzaamheden	in	verband	met	deze	leveranties	
door	de	koper	zijn	voldaan.
b.	Zolang	 de	 geleverde	 zaken	 nog	 niet	 volledig	 betaald	 zijn,	 is	 de	 koper/
opdrachtgever	niet	bevoegd	de	zaken	door	te	verkopen,	 te	 leveren	of	te	
verpanden	of	op	andere	wijze,	onder	welke	titel	ook,	al	dan	niet	om	niet	en	
al	dan	niet	in	gebruik,	aan	een	ander	over	te	dragen	of	te	zijner	beschikking	
te	stellen.	
c.	De	zaken	kunnen	terstond	door	opdrachtnemer	worden	teruggevorderd	
indien	de	koper	niet	aan	zijn	verplichtingen	heeft	voldaan	of	opdrachtnemer	
aanleiding	heeft	aan	te	nemen	dat	de	koper	niet	aan	zijn	verplichtingen	zal	
voldoen.	De	aan	de	terugname	verbonden	kosten	zullen	koper	in	rekening	
worden	gebracht.	Bij	de	terugname	zal	worden	gecrediteerd	op	basis	van	
de	waarde	die	de	zaken	bij	terugname	blijken	te	hebben,	onder	aftrek	van	
gemaakte	kosten	en	geleden	schade.	
d.	De	koper	is	verplicht	het	gekochte	te	verzekeren	gedurende	de	periode	
vanaf	het	moment	dat	de	koper	over	het	gekochte	kan	beschikken	tot	aan	
het	moment	dat	de	eigendom	door	hem	wordt	verkregen.
e.	Met	ondertekening	van	de	koopovereenkomst	cedeert	de	koper	voor	de	
periode	 waarin	 opdrachtnemer	 haar	 eigendomsvoorbehoud	 geldend	 kan	
maken	alle	rechten	uit	verzekeringspolissen	die	zij	gehouden	is	te	sluiten	
met	 betrekking	 tot	 schade	 aan,	 verlies	 of	 diefstal	 van	 het	 gekochte	 en	
andere	schade-uitkeringen	dan	wel	vorderingen	op	derden	met	betrekking	
tot	schade	aan	verlies	of	diefstal	van	het	gekochte	aan	opdrachtnemer.
f.	 Alles	 risico’s	 van	 gehele	 of	 gedeeltelijke	 beschadiging,	 tenietgaan	 of		
verlies	door	welke	oorzaak	dan	ook	van	het	gekochte	gedurende	de	periode	
dat	deze	het	gekochte	onder	zich	heeft,	zijn	voor	rekening	van	de	koper.

Artikel 11 Retentierecht/opschortingsrechten:
a.		Opdrachtnemer	is	gerechtigd	zaken	waaraan	zij	werkzaamheden	heeft	
verricht,	onder	zich	te	houden	totdat	de	opdrachtgever	het	terzake	voor	
deze	reparatie	verschuldigde	heeft	voldaan.	Dit	retentierecht	geldt	 in	de	
rechtsverhouding	 tussen	 opdrachtnemer	 en	 koper/opdrachtgever	 ook	
m.b.t.	 eerdere	 en	 latere	 vorderingen	 terzake	 van	 voor	 dezelfde	 koper/	
opdrachtgever	verrichte	werkzaamheden	en	terzake	aan	dezelfde	koper/
opdrachtgever	gedane	leveringen.
b.	Hetgeen	onder	a	in	dit	artikel	bepaald	geldt	uitdrukkelijk	onverkort	het	
beroep	 dat	 opdrachtnemer	 kan	 doen	 op	 overige	 haar	 door	 de	wet	 toe-	
gekende	opschortingsrechten.

Artikel 12 Reclames:
a.		Aan	reclames	met	betrekking	tot	door	opdrachtnemer	geleverde	onder-
delen	en/of	motorrijtuigen	die	door	koper/opdrachtgever	verwerkt	zijn	en/of	
aan	derden	zijn	doorgeleverd,	kunnen	koper/opdrachtgever,	respectievelijk		
de	 betrokken	 derde,	 jegens	 opdrachtnemer	 geen	 enkel	 recht	 ontlenen;		
opdrachtnemer	is	niet	tot	enige	garantie	terzake	deze	reclames	gehouden.	
b.		Reclames	met	betrekking	tot	zichtbare	gebreken	en	afwijkingen	en	met	
betrekking	tot	de	berekende	prijs	dienen	binnen	5	werkdagen	gemeld	te	
worden.
c.		Reclames	 met	 betrekking	 tot	 bij	 nauwgezet	 onderzoek	 onzichtbare		
gebreken	dienen	binnen	2	maanden	na	constatering,	doch	uiterlijk	binnen		
6	maanden	na	aflevering,	gemeld	te	worden.
d.		De	 voertuigen	 en	 materialen	 waarop	 de	 reclames	 betrekking	 hebben	
dienen	aan	opdrachtnemer	ter	bezichtiging	te	worden	gesteld	in	de	toe-
stand	waarin	 zij	 zich	 bevonden	 op	 het	 tijdstip	 dat	 de	 gebreken	werden	
geconstateerd.	
e.		Afkeuring	 van	 het	 geleverde	 kan	 alleen	 na	 herkeuring	 geschieden.		
Herkeuring	 wordt	 uitgevoerd	 door	 een	 onafhankelijk	 arbiter,	 aangesteld	
door	 beide	 partijen,	 die	 een	 voor	 beide	 partijen	 bindende	 beslissing	 zal		
geven.	 Indien	 partijen	 niet	 gezamenlijk	 tot	 aanwijzing	 van	 een	 arbiter		
kunnen	komen,	kan	elk	van	partijen	de	Sector	Kanton	van	de	Rechtbank	
’s-Hertogenbosch	 te	 Eindhoven	 verzoeken	 dit	 te	 doen.	De	 kosten	 van	 de	
bindende	beslissing	wordt	gedragen	door	de	in	het	ongelijk	gestelde	partij.	
f.		Indien	de	klacht	niet	gegrond	is,	zullen	alle	kosten	welke	opdrachtnemer	
voor	vervoer,	beoordeling,	opslag	en	dergelijke	heeft	moeten	maken,	aan	de	
koper	of	opdrachtgever	worden	doorberekend.
g.		Op	 de	 koper	 of	 opdrachtgever	 rust	 de	 bewijslast	 dat	 de	 goederen		
waarop	de	klacht	betrekking	heeft	dezelfde	zijn	als	die	welke	door	opdracht-
nemer	zijn	geleverd	of	bewerkt.	

Artikel 13 Ontbinding, opschorting, retentierecht, verrekening
a.	 Indien	koper/opdrachtgever	één	of	meer	van	zijn	verplichtingen	voort-
vloeiende	uit	deze	en	andere	tussen	partijen	gesloten	overeenkomsten	niet,	
niet	 tijdig	 of	 niet	 volledig	 nakomt,	 is	 opdrachtnemer	 gerechtigd	 zonder	
nadere	ingebrekestelling	of	rechterlijke	tussenkomst	en	zonder	gehouden	
te	zijn	tot	enige	schadevergoeding,	de	nakoming	van	de	betreffende	over-
eenkomst	geheel	of	gedeeltelijk	op	te	schorten	en/of	de	betreffende	over-
eenkomst	geheel	of	gedeeltelijk	te	ontbinden,	dit	onverminderd	alle	overige	
de	opdrachtnemer	toekomende	rechten.
b.	De	opdrachtnemer	is	te	allen	tijde	gerechtigd,	ook	tijdens	de	uitvoering		
van	 een	 overeenkomst,	 de	 nakoming	 van	 haar	 verplichtingen	 op	 te		
schorten	totdat	de	koper/opdrachtgever	op	verzoek	en	ten	genoegen	van	
de	opdrachtnemer	zekerheid	zoals	bedoeld	in	artikel	9	heeft	gesteld	voor	
de	nakoming	 van	al	 zijn	 verplichtingen	uit	deze	overeenkomst	en	andere	
tussen	partijen	gesloten	overeenkomsten.	 Indien	koper/opdrachtgever	dit	
nalaat	 binnen	10	 dagen,	 kan	 de	 opdrachtnemer	 per	 aangetekende	 brief	
zonder	rechterlijke	tussenkomst	ontbinden	en	is	de	koper/opdrachtgever	
verplicht	 de	 door	 opdrachtnemer	 reeds	 verrichte	 werkzaamheden	 te		
vergoeden.
c.	Reclames	van	welke	aard	dan	ook,	schorten	de	betalingsverplichting		van	
de	koper	of	opdrachtgever	niet	op	en	kunnen	slechts	schriftelijk	ter	kennis	
van	opdrachtnemer	worden	gebracht	binnen	de	in	artikel	12	omschreven	
termijnen.
d.	Koper/opdrachtgever	is	niet	bevoegd	tot	verrekening.
e.	Opdrachtnemer	 kan,	 naast	 de	 overige	 aan	 haar	 toekomende	 rechten,	
de	overeenkomst	met	koper/opdrachtgever	te	allen	tijde	en	zonder	nadere	
ingebrekestelling	of	rechterlijke	tussenkomst	en	zonder	schadeplichtigheid	
jegens	de	koper/opdrachtgever	per	direct	ontbinden	indien	koper/opdracht-
gever	niet	 in	staat	wordt	geacht	te	voldoen	aan	zijn	opeisbare	schulden,	
de	opeisbare	schulden	onbetaald	 laat,	 insolvent	wordt,	 indien	voor	koper/
opdrachtgever	 surséance	 van	 betaling	wordt	 aangevraagd,	 indien	 koper/
opdrachtgever	diens	bedrijf	staakt	en/of	beslag	op	diens	vermogen	wordt	
gelegd	dat	niet	binnen	30	dagen	na	datum	beslaglegging	zal	zijn	opgeheven		
of	 indien	 koper/opdrachtgever	 anderszins	 de	 beschikkingsbevoegdheid		
verliest	over	(een	deel	van)	diens	vermogen.	
f.	 Eventuele	 gebreken	 in	 de	 geleverde	 zaken	 geven	 geen	 grond	 tot		
ontbinding	van	de	overeenkomst,	tenzij	de	opdrachtnemer	er	na	herhaalde	
pogingen	 dan	 wel	 de	 door	 opdrachtnemer	 ingeschakelde	 fabrikant/leve-	
rancier	 er	 niet	 in	 slaagt	 om	 deze	 op	 de	 voet	 van	 de	 fabrieksgarantie-	
bepalingen/leveranciersgarantiebepalingen	te	verhelpen.	
g.	Door	 de	 ontbinding	 worden	 over	 en	 weer	 bestaande	 vorderingen		
onmiddellijk	 opeisbaar.	 De	 koper/opdrachtgever	 is	 aansprakelijk	 voor	 alle	
door	opdrachtnemer	geleden	schade.

Artikel 14 Geschillen:
a.	Alle	geschillen	voortvloeiende	uit	deze	overeenkomst	of	van	nadere	uit	
deze	 overeenkomst	 voortvloeiende	 overeenkomsten,	 zullen	 bij	 uitsluiting	
worden	berecht	door	de	Rechtbank	te	’s-Hertogenbosch,	voor	zover	zij	tot	
de	competentie	van	een	Rechtbank	behoren	en	de	wet	niet	bij	regels	van	
dwingend	recht	een	andere	Rechter	bevoegd	heeft	verklaard.
b.	Alle	geschillen	zullen	worden	berecht	naar	Nederlands	recht.




