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Algemene aanneming en inkoopvoorwaarden   
Van Tilburg Energie Design BV (V2017_0.1) 
 

Dit document bevat twee te onderscheiden Algemene Voorwaarden. Op aannemingsovereenkomsten 
zijn in beginsel slechts de 'Algemene Voorwaarden (Onder)Aanneming' van toepassing. Op 
koopovereenkomst zijn in beginsel slechts de 'Algemene Inkoopvoorwaarden' van toepassing.  

Voldoet een overeenkomst aan de omschrijving van beide hierna geregelde bijzondere 
rechtsverhoudingen, dan zijn de gegeven bepalingen naast elkaar van toepassing, tenzij de strekking 
daarvan zich tegen toepassing verzet. Voor zover zij in onderling verband niet goed verenigbaar zijn, 
gelden slechts de bepalingen voor de bijzondere rechtsverhouding die het nauwst met de 
omstandigheden van het geval samenhangt. 
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Algemene (onder)aannemingsvoorwaarden Van Tilburg 
Energie Design BV (V2017_0.1) 
1. De overeenkomst en voorwaarden 
1.1. De overeenkomst tussen Van Tilburg Energie Design B.V. en opdrachtnemer wordt schriftelijk 
gesloten, tenzij opdrachtnemer met de uitvoering van de werkzaamheden is gestart en niet binnen 8 
kalenderdagen bij Van Tilburg Energie Design B.V. heeft geprotesteerd tegen de inhoud van de 
(concept-)overeenkomst. 

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst en alle daaruit 
voortvloeiende overeenkomsten én prevaleren boven de algemene voorwaarden van opdrachtnemer, 
voor zover Van Tilburg Energie Design B.V. de toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk heeft 
afgewezen. 

1.3. De bepalingen en voorwaarden van de hoofdaannemingsovereenkomst (inclusief bijlagen) tussen 
Van Tilburg Energie Design B.V. en diens principaal, voor zover hiervan niet schriftelijk is afgeweken in 
de overeenkomst, maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst, waarbij in plaats van “Van 
Tilburg Energie Design B.V.” gelezen moet worden “opdrachtnemer” en in plaats van “principaal” 
gelezen moet worden “Van Tilburg Energie Design B.V.”. Van Tilburg Energie Design B.V. en 
opdrachtnemer hebben – wat het door opdrachtnemer uit te voeren onderdeel betreft – jegens elkaar 
dezelfde rechten, plichten, aansprakelijkheden en beperkingen (back-to-back) als de principaal en Van 
Tilburg Energie Design B.V. jegens elkaar hebben.  

1.4. Daar waar in de overeenkomst en deze voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’ dient daar 
mede onder te worden verstaan ‘langs elektronische weg’. 

 

2. Wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege  
2.1.Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang 
zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze 
voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.  

2.2.Indien aan Van Tilburg Energie Design B.V. uit hoofde van het overtreden of niet naleven van wet- 
en regelgeving een sanctie en/of boete wordt opgelegd, die is/zijn terug te voeren op een overtreding 
of niet naleving door opdrachtnemer, is Van Tilburg Energie Design B.V. gerechtigd de daaruit 
voortvloeiende schade op opdrachtnemer te verhalen en indien mogelijk te verrekenen met 
vorderingen van opdrachtnemer op Van Tilburg Energie Design B.V.. Als schade wordt onder meer 
aangemerkt: bestuurlijke boetes en dwangsommen alsmede schade als gevolg van stillegging of 
vertraging van het werk. Van een verrekening geeft Van Tilburg Energie Design B.V.schriftelijk kennis 
aan opdrachtnemer. 

 

3. Specifieke bepalingen betreffende onderaanneming 
3.1.Opdrachtnemer verstrekt voorafgaand aan of bij het sluiten van de overeenkomst: 

 een kopie van een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van 
de onderneming; 

 zijn loonheffingen- en btw-nummer; 
 een recente ‘Verklaring betalingsgedrag keten- en inlenersaansprakelijkheid’ (niet ouder dan 

één maand); 
 een afschrift van zijn G-rekening-overeenkomst. 
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3.2.Opdrachtnemer is gehouden zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht loonbelasting en sociale 
premies alsmede zijn verplichtingen op grond van de van toepassing zijnde Cao, voor zover direct en 
indirect verband houdend met het aan hem opgedragen werk, na te komen. Opdrachtnemer vrijwaart 
Van Tilburg Energie Design B.V. voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van het niet-
nakomen van deze verplichtingen. 

3.3.Opdrachtnemer verstrekt maandelijks een recente ‘Verklaring betalingsgedrag keten- en 
inlenersaansprakelijkheid’ (niet ouder dan één maand).  

3.4.Opdrachtnemer verstrekt wekelijks een mandagenregister aan Van Tilburg Energie Design B.V.. 
Van Tilburg Energie Design B.V. is te allen tijde bevoegd om de juistheid van het mandagenregister te 
controleren. Een mandagenregister dient volledig te worden ingevuld en bevat tenminste de volgende 
gegevens: 

 NAW-gegevens Van Tilburg Energie Design B.V. en opdrachtnemer; 
 datum; 
 nummer/kenmerk van de overeenkomst van onderaanneming; 
 projectnaam en plaats; 
 volledige namen, voorletters en BSN van de werknemers van opdrachtnemer; 
 weeknummer; 
 aantal gewerkte uren per werknemer en aantal gewerkte uren per week; 
 SV-loon. 

3.5. Het mandagenregister dient te worden ondertekend door opdrachtnemer, waarbij deze tevens 
verklaart dat: 

 de werknemers op voorgeschreven wijze in de administratie van opdrachtnemer worden 
verwerkt; 

 de werkelijk betaalde lonen aan de werknemers in overeenstemming zijn met de vereisten op 
grond van de Wet Minimumloon (WML) en (voor zover van toepassing) de Cao; 

 voor deze werknemers de wettelijk verschuldigde premies en belastingen worden afgedragen 
alsmede (voor zover van toepassing) de premies vanuit de Cao; 

 door opdrachtnemer geen andere werknemers of door hem ingeleend personeel op dit project 
worden ingezet, tenzij vooraf schriftelijke toestemming van Van Tilburg Energie Design B.V. is 
verkregen. 
 

4. Specifieke bepalingen betreffende ZZP 
4.1.Tussen Van Tilburg Energie Design B.V. en een zelfstandige zonder personeel (ZZP) ontstaat een 
overeenkomsten van opdracht. De opdrachtnemer garandeert dat hij is ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel en in fiscale zin als ondernemer kwalificeert. De 
opdrachtnemer verstrekt Van Tilburg Energie Design B.V. op eerste verzoek, en in elk geval voor 
aanvang van de werkzaamheden, alle gegevens en bescheiden die Van Tilburg Energie Design B.V. 
noodzakelijk acht om deze kwalificatie van de rechtsverhouding aan te tonen. 

4.2.Van Tilburg Energie Design B.V. kan, als bedoeld in artikel 7:408 BW, de overeenkomst te allen tijde 
opzeggen. Opdrachtnemer kan, behoudens gewichtige redenen, de overeenkomst slechts opzeggen, 
indien zij voor onbepaalde duur geldt en niet door volbrenging eindigt. Partijen verklaren dat zij 
uitdrukkelijk niet beogen om met elkaar een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW te 
sluiten, maar uitsluitend met elkaar wensen te werken op basis van een overeenkomst van opdracht. 

4.3.Voor zover opdrachtnemer werkzaamheden in onderaanneming uitvoert, wordt zijn taak in 
volledige onafhankelijkheid vervuld. Het staat Van Tilburg Energie Design B.V. vrij om ter zake van de 
opdracht aanwijzingen te geven als bedoeld in artikel 7:402 BW.  
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5. Verplichtingen van opdrachtnemer 
5.1.Opdrachtnemer is verplicht het werk naar de eisen van goed en deugdelijk werk en naar de 
bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Hij dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor 
schade aan personen, goederen of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt dan wel voorkomen.  

5.2. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de 
overeengekomen termijn verzekerd is. Opdrachtnemer conformeert zich daarbij aan de planning van 
Van Tilburg Energie Design B.V.. 

5.3.Indien door weersomstandigheden opdrachtnemer de vereiste kwaliteit niet kan leveren, en de 
werkzaamheden van opdrachtnemer hierdoor vertragen, verplicht opdrachtnemer zich de eerst 
volgende kalenderdag dat de weersomstandigheden de kwaliteit van het werk van opdrachtnemer niet 
meer beïnvloeden het werk terstond te hervatten. 

5.4.Opdrachtnemer stelt zich voor aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en 
leidingen en de locatie waar het werk zal worden uitgevoerd en houdt hiermee rekening bij de 
uitvoering van de werkzaamheden.  

5.5.Opdrachtnemer is voor het aangaan van de overeenkomst verplicht Van Tilburg Energie Design 
B.V. schriftelijk en nadrukkelijk te waarschuwen voor onjuistheden, onduidelijkheden en 
tegenstrijdigheden in de opdracht. Hetzelfde geldt in geval van gebreken en ongeschiktheid van zaken 
afkomstig van Van Tilburg Energie Design B.V., daaronder begrepen de grond waarop Van Tilburg 
Energie Design B.V. een werk laat uitvoeren, alsmede fouten of gebreken in door Van Tilburg Energie 
Design B.V. verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften. Bij 
gebreke van een nadrukkelijke schriftelijke waarschuwing is opdrachtnemer verantwoordelijk voor de 
gevolgen van het niet waarschuwen. 

5.6.Van Tilburg Energie Design B.V. is bevoegd om wijzigingen in de overeenkomst, het werk, het 
bestek, uitvoering van het werk en planning aan opdrachtnemer op te dragen. Opdrachtnemer is 
verplicht om een door Van Tilburg Energie Design B.V. opgedragen wijziging uit te voeren. Wijzigingen 
zullen aan opdrachtnemer schriftelijk worden opgedragen. 

5.7.Opdrachtnemer verklaart in bezit te zijn van het certificaat “VCA*” of “VCA**”. Indien 
opdrachtnemer ZZP’er is dient hij in het bezit te zijn van het “VOLVCA” diploma. Een kopie van het 
certificaat of diploma dient voor aanvang van de werkzaamheden in het bezit te zijn van Van Tilburg 
Energie Design B.V.. 

5.8.Opdrachtnemer houdt zich te allen tijde aan de Arbowet en –regelgeving, het V&G-plan, en aan de 
van toepassing zijnde bouwplaatsregels van Van Tilburg Energie Design B.V.. Opdrachtnemer 
informeert zijn werknemers en ingeschakelde hulppersonen over deze regels.  

5.9.Tenzij partijen anders zijn overeengekomen draagt opdrachtnemer zorg voor: 

 alle voor de uitvoering noodzakelijke zaken, zoals: opslag / afsluitbare ruimten, horizontaal 
transport, verticaal transport, hulpmiddelen, hulpwerken, aansluitpunten nutsvoorzieningen;  

 het schoonhouden van de werkplek en voor eigen rekening en risico verwijderen van zijn 
afval(stoffen) en verpakkingsmaterialen; 

 voor de vervaardiging van (werk)tekeningen met betrekking tot het aan opdrachtnemer 
opgedragen werk; 

 het verrichten van maatvoering. 

5.10. Indien opdrachtnemer weekrapporten dient te verzorgen, worden hierin onder meer 
aantekeningen opgenomen betreffende: 

 de vordering en de stand van het werk; 
 wijzigingen in de opdracht; 
 de gewerkte uren; 
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 onwerkbaar weer; 
 de aan- en afvoer van bouwstoffen; 
 de aan- en afvoer van hulpmiddelen. 

 

6. Non-concurrentie 
Opdrachtnemer zal zich onthouden van het rechtstreeks of door tussenkomst van derden, doen van 
prijsopgaven en/of aanbiedingen aan de principaal, daaronder begrepen die voor uitbreidingen en/of 
wijzigingen, betreffende het werk waarvoor door Van Tilburg Energie Design B.V. met principaal 
onderhandelingen worden gevoerd of een overeenkomst wordt/is aangegaan.  

 

7. Garantie(s) 
7.1.In de overeenkomst zijn de door opdrachtnemer te verstrekken garantie(s) omschreven, bij 
gebreke waarvan een garantietermijn van twee jaren na oplevering ten aanzien van alle onderdelen van 
het werk wordt geacht te zijn overeengekomen.  

7.2. Garantie-aanspraken van Van Tilburg Energie Design B.V. laten diens (rechts)vorderingen uit 
hoofde van artikel 17 van deze voorwaarden onverlet. 

7.3.Indien door een derde aan opdrachtnemer verdergaande garantie(s) zijn verstrekt dan die welke 
door opdrachtnemer aan Van Tilburg Energie Design B.V. zijn verstrekt, wordt de door opdrachtnemer 
verstrekte garantie(s) geacht die verdergaande garantie(s) te omvatten. Opdrachtnemer is verplicht 
Van Tilburg Energie Design B.V. hiervan schriftelijk in kennis te stellen. 

 

8. Levering 
8.1. De door opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te leveren zaken 
waarover Van Tilburg Energie Design B.V. niet de feitelijke macht heeft, geschiedt door 
bezitsverschaffing conform het bepaalde in artikel 3:115 sub a BW. De daartoe benodigde tweezijdige 
verklaring van opdrachtnemer en Van Tilburg Energie Design B.V. wordt afgelegd door ondertekening 
van de overeenkomst van onderaanneming. 

8.2. Levering geschiedt DDP (delivered duty paid) aan het overeengekomen (verzend)adres.  

8.3.Opdrachtnemer is gehouden om de zaken die hij in het kader van de uitvoering van de 
overeenkomst met Van Tilburg Energie Design B.V. onder zich heeft, of door een derde namens 
opdrachtnemer worden gehouden, zodanig af te scheiden en afgescheiden te houden, dat deze zaken 
op ieder moment individualiseerbaar zijn als zaken die door opdrachtnemer voor Van Tilburg Energie 
Design B.V. worden gehouden. 

8.4.Voor het overige zijn op de verkoop, levering en feitelijke verschaffing van toepassing de Algemene 
Inkoopvoorwaarden van Van Tilburg Energie Design B.V. 

 

9. Meer en minder werk  
9.1.Ten aanzien van meer en minder werk en de verrekening ervan gelden de bepalingen van de 
overeenkomst tussen Van Tilburg Energie Design B.V. en diens principaal, overeenkomstig artikel 1 lid 
3.  

9.2.In geval van door Van Tilburg Energie Design B.V. gewenste wijzigingen van de overeenkomst dan 
wel van de voorwaarden van uitvoering, kan opdrachtnemer slechts dan aanspraak maken op 
verhoging van de prijs wanneer hij: 
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 Van Tilburg Energie Design B.V. tijdig (voor de uitvoering van de wijzigingen) heeft gewezen 
op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging; én 

 de principaal een verhoging van de prijs heeft geaccepteerd en verrekend met Van Tilburg 
Energie Design B.V.; én 

 de wijziging tussen Van Tilburg Energie Design B.V. en opdrachtnemer schriftelijk is 
overeengekomen.  
 

10. Uitbesteding en inlening van personeel 
10.1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Tilburg Energie Design B.V. is het 
opdrachtnemer niet toegestaan het werk geheel of ten dele aan een ander over te dragen, uit te 
besteden (onderaanneming) of voor de uitvoering van het werk gebruik te maken van ter beschikking 
gestelde (ingeleende) arbeidskrachten. 

10.2. Indien opdrachtnemer na verkregen toestemming het werk geheel of ten dele overdraagt dan wel 
uitbesteedt aan een ander, is hij gehouden de in artikel 1 lid 1 bedoelde overeenkomst met inbegrip 
van deze algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op de rechtsverhouding tussen 
opdrachtnemer en de door hem ingeschakelde derde. Daarbij dient opdrachtnemer tevens te bedingen 
dat deze derden de in artikel 1 lid 1 bedoelde overeenkomst en deze algemene voorwaarden van 
toepassing verklaren op overeenkomsten met opdrachtnemers of ondernemingen die arbeidskrachten 
ter beschikking stellen (kettingbeding). 

10.3. Bij inschakeling van derden blijft opdrachtnemer jegens Van Tilburg Energie Design B.V. ten volle 
verantwoordelijk voor het werk. 

 

11. Keten- en inlenersaansprakelijkheid 
11.1. Het bepaalde in dit artikel vindt toepassing indien de Wet Ketenaansprakelijkheid (artikelen 34 en 
35 Invorderingswet 1990) op de overeenkomst van toepassing is. 

11.2. Opdrachtnemer is gehouden mee te werken aan het scheppen van waarborgen voor de inning 
van belastingen, premies en sociale lasten verband houdende met de te verrichten werkzaamheden en 
zal ervoor zorg dragen dat voor alle op het werk aanwezige arbeidskrachten zal worden voldaan aan 
alle wettelijke verplichtingen, waaronder de verplichting tot afdracht van premies sociale 
verzekeringen en loonbelasting. Opdrachtnemer zal Van Tilburg Energie Design B.V. ter zake vrijwaren 
voor aanspraken van derden. 

11.3. Opdrachtnemer is verplicht om daartoe: 

 alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van het werk op een 
inzichtelijke en toegankelijke wijze vast te leggen; 

 desgevraagd aan de bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken 
te verschaffen en mee te werken aan controles, audits of loonvalidatie; 

 desgevraagd aan Van Tilburg Energie Design B.V. toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken te verschaffen, voor zover Van Tilburg Energie Design B.V. dit noodzakelijk acht in 
verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande 
verrichte arbeid ten behoeve van de opdracht. 

11.4. Voor aanvang van de werkzaamheden verstrekt opdrachtnemer een overzicht van de 
medewerkers die op het werk worden ingezet met vermelding van hun volledige namen en BSN. Voor 
buitenlandse arbeidskrachten moet daar ook een kopie van het geldige identiteitsbewijs en, voor zover 
vereist, een kopie van de geldige verblijfs- en tewerkstellingsvergunning zijn bijgevoegd. 

11.5. Van Tilburg Energie Design B.V. heeft overeenkomstig het bepaalde in de ‘Uitvoeringsregeling 
verplicht gebruik BSN’, de bevoegdheid om de juistheid van het opgegeven BSN te controleren van 
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iedere persoon die vanwege opdrachtnemer werkzaamheden op de bouwplaats verricht. Deze 
personen dienen zich op het eerste verzoek van Van Tilburg Energie Design B.V. te legitimeren door 
het tonen van een geldig legitimatiebewijs waarop de nationaliteit en (indien van toepassing) de 
verblijfsstatus is vermeld.  

11.6. Van Tilburg Energie Design B.V. heeft steeds het recht de ter zake van het werk verschuldigde 
loonbelasting en sociale verzekeringspremies, waarvoor hij ingevolge artikel 35 van de 
Invorderingswet 1990 hoofdelijk aansprakelijk is, aan opdrachtnemer te betalen door storting op diens 
geblokkeerde rekening in de zin van de wet (de G-rekening). In geval artikel 34 van de Invorderingswet 
1990 van toepassing is heeft Van Tilburg Energie Design B.V. het recht de verschuldigde 
loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies te betalen door storting op de G-
rekening. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat een G-rekening beschikbaar is. 

11.7. Indien Van Tilburg Energie Design B.V. redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat door 
opdrachtnemer ter zake van het aan hem opgedragen werk een hoger bedrag aan loonbelasting en 
sociale verzekeringspremies verschuldigd zal zijn dan het percentage dat in de overeenkomst is 
vastgesteld, kan Van Tilburg Energie Design B.V. het op de G-rekening te storten bedrag/percentage 
wijzigen.  

11.8. Indien opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde 
uitbesteedt, alsmede indien hij voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van ter 
beschikking gestelde arbeidskrachten dienen de administratieve voorschriften conform de in lid 1 
bedoelde regelingen strikt te worden nageleefd. Opdrachtnemer vrijwaart Van Tilburg Energie Design 
B.V. voor aanspraken van derden als gevolg van het niet-naleven van deze voorschriften. 

11.9. Opdrachtnemer is verplicht erop toe te zien dat de door hem ingeschakelde ZZP’er voldoet aan 
de definities zoals geformuleerd in artikel 4 van deze voorwaarden en (voor zover van toepassing) in 
de Cao voor de Bouwnijverheid. Opdrachtnemer is gehouden er op toe te zien dat de feiten en 
omstandigheden waaronder de ZZP’er wordt ingeschakeld zodanig zijn dat de ZZP’er zelfstandig 
ondernemer in fiscale zin is. 

 

12. Facturen, betaling en rente 
12.1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt opdrachtnemer telkens bij of na het 
verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan Van Tilburg Energie Design 
B.V. toe.  

12.2. Een door opdrachtnemer in te dienen factuur dient te voldoen aan de eisen die de Wet op de 
Omzetbelasting 1968 daaraan stelt.  

12.3. Indien artikel(en) 34 en/of 35 van de Invorderingswet 1990 van toepassing is/zijn dient 
opdrachtnemer op de gedagtekende en genummerde factuur in ieder geval de volgende gegevens 
duidelijk en overzichtelijk te vermelden: 

 het contractnummer dat op het werk betrekking heeft; 
 het werk en de plaats(en) van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft;  
 het tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft; 
 de omvang van de loonsom opgenomen in het gefactureerde bedrag; 
 naam, adres en woonplaats van opdrachtnemer; 
 btw-nummer van opdrachtnemer; 
 een opgave of de verleggingsregeling (als bedoeld in artikel 24b Uitvoeringsbesluit 

Omzetbelasting 1968) al dan niet toepasselijk is; 
 het loonbelastingnummer van opdrachtnemer; 
 het nummer van de G-rekening van opdrachtnemer als bedoeld in artikel 8. 
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12.4. De facturen dienen vergezeld te gaan van door gemachtigde van Van Tilburg Energie Design B.V. 
voor akkoord getekend document waaruit blijkt dat de gefactureerde prestatie is geleverd en 
corresponderende mandagenregisters.  

12.5. Opdrachtnemer dient uiterlijk 14 kalenderdagen na de dag waarop het werk gereed is zijn 
eindafrekening bij Van Tilburg Energie Design B.V. in te dienen. 

12.6. Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft Van Tilburg Energie Design 
B.V. het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. Ditzelfde geldt voor het geval 
opdrachtnemer niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit artikel 3 van deze voorwaarden. 

12.7. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen zal Van Tilburg Energie Design B.V., met 
inachtneming van hetgeen bepaald in lid 8, een factuur van opdrachtnemer binnen 60 kalenderdagen 
na ontvangst daarvan voldoen, mits de factuur voldoet aan de eisen in de overeenkomst en deze 
voorwaarden. 

12.8. Van Tilburg Energie Design B.V. is enkel tot betaling aan opdrachtnemer gehouden indien en 
voor zover Van Tilburg Energie Design B.V. betaling heeft ontvangen van diens principaal. 

12.9. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:120 lid 2 BW is eventueel door Van Tilburg Energie 
Design B.V. verschuldigde (wettelijke) rente gelijk aan de herfinancieringsrente die door de Europese 
Centrale Bank is vastgesteld voor haar meest recente basisherfinancieringstransactie die heeft 
plaatsgevonden voor de eerste kalenderdag van het betreffende halfjaar, vermeerderd met één 
procentpunt. 

 

13. Uitvoeringsduur, termijnverlenging en gefixeerde schadevergoeding  
13.1. Opdrachtnemer zorgt er voor dat hij zijn werkzaamheden aanvangt op de in de overeenkomst 
bepaalde dag. 

13.2. Indien opdrachtnemer niet in staat is op de in de overeenkomst bepaalde dag zijn 
werkzaamheden aan te vangen, is hij verplicht Van Tilburg Energie Design B.V. zo vroeg mogelijk, doch 
uiterlijk vijf werkdagen, of zoveel werkdagen als door partijen is overeengekomen, voor de 
overeengekomen aanvangsdatum schriftelijk te waarschuwen.  

13.3. Opdrachtnemer heeft geen recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding.  

13.4. Indien de aanvang of de voortgang van het aan opdrachtnemer opgedragen werk wordt 
vertraagd door voor rekening van opdrachtnemer komende omstandigheden, dient de daaruit voor Van 
Tilburg Energie Design B.V. voortvloeiende schade, niet zijnde schade wegens overschrijding van de  

uitvoeringstermijn, door opdrachtnemer te worden vergoed.  

13.5. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn of -duur is opdrachtnemer aan Van Tilburg Energie 
Design B.V. een direct opeisbare gefixeerde schadevergoeding verschuldigd. De hoogte van deze 
vergoeding leggen partijen vast in de overeenkomst, bij gebreke waarvan de regeling geldt zoals 
vastgelegd in de voorwaarden tussen Van Tilburg Energie Design B.V. en diens principaal. In geval die 
laatstgenoemde regeling ontbreekt of in deze regeling tussen Van Tilburg Energie Design B.V. en diens 
principaal een gefixeerde schadevergoeding van minder dan € 250,00 per kalenderdag is opgenomen, 
bedraagt de vergoeding € 250,00 per kalenderdag. Van Tilburg Energie Design B.V. is gerechtigd deze 
gefixeerde schadevergoeding te verrekenen met al hetgeen hij aan opdrachtnemer is verschuldigd. 

13.6. De schadevergoeding wordt verbeurd enkel ten gevolge van het verschijnen van de bepaalde 
dag. Een ingebrekestelling is niet vereist.  

 



 
 
 
  

  Pagina 9 van 18 

14. Gereed zijn van het werk en oplevering 
14.1. De opneming geschiedt door Van Tilburg Energie Design B.V. en opdrachtnemer gezamenlijk. 
Indien het werk gereed is, leggen partijen dit vast in een proces verbaal, met vermelding van de 
geconstateerde tekortkomingen. Deze tekortkomingen zullen door opdrachtnemer zo spoedig 
mogelijk, doch binnen 5 werkdagen, worden hersteld. Het werk geldt als gereed op het tijdstip dat het 
proces verbaal door beide partijen is ondertekend. 

14.2. Het werk geldt als opgeleverd op het tijdstip waarop het werk tussen Van Tilburg Energie Design 
B.V. en diens principaal als opgeleverd geldt, tenzij het werk van opdrachtnemer op dat moment niet 
gereed is. Van Tilburg Energie Design B.V. zal opdrachtnemer schriftelijk in kennis stellen van de 
laatstbedoelde oplevering onder opgave van dan vastgestelde tekortkomingen in het werk. Deze 
tekortkomingen worden door opdrachtnemer zo spoedig mogelijk, doch binnen 10 werkdagen, 
hersteld. 

 

15. Schorsing en beëindiging van het werk in onvoltooide staat  
15.1. Van Tilburg Energie Design B.V. is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te 
schorsen. 

15.2. Gedurende de schorsing is opdrachtnemer verplicht:  

 in overleg met Van Tilburg Energie Design B.V. gepaste maatregelen te nemen ter voorkoming 
en beperking van schade aan het werk, bouwstoffen en hulpmiddelen; en 

 na te laten al hetgeen schade aan het werk, bouwstoffen en hulpmiddelen zou kunnen 
veroorzaken of latere voorzetting zou kunnen bemoeilijken.  

15.3. Van Tilburg Energie Design B.V. is te allen tijde bevoegd opdrachtnemer op te dragen het werk in 
onvoltooide staat te beëindigen. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op de aanneemsom naar rato 
van de stand van het werk, verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten en 
verminderd met het bedrag aan winst en risico over de niet uitgevoerde werkzaamheden. 
Opdrachtnemer zendt Van Tilburg Energie Design B.V. hiertoe een gespecificeerde eindafrekening, 
vergezeld van achterliggende stukken van hetgeen Van Tilburg Energie Design B.V. ingevolge de 
beëindiging van het werk in onvoltooide staat verschuldigd is. Indien de eindafrekening door Van 
Tilburg Energie Design B.V. akkoord wordt bevonden, deelt hij dat opdrachtnemer schriftelijk mede. 

 

16. Ontbinding 
16.1. Indien opdrachtnemer enige op hem rustende verplichting niet nakomt of Van Tilburg Energie 
Design B.V. gegronde redenen heeft om aan te nemen dat opdrachtnemer enige op hem rustende 
verplichting niet zal nakomen, is Van Tilburg Energie Design B.V. gerechtigd, zulks naar zijn keuze: 

 genoegzame zekerheid van opdrachtnemer te verlangen; of 
 de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of 

gedeeltelijk te ontbinden. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van Van Tilburg 
Energie Design B.V. op vergoeding van schade, kosten en rente. 

16.2. Onverminderd de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst op grond van de wet, heeft 
Van Tilburg Energie Design B.V. het recht de overeenkomst van onderaanneming zonder nadere 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden: 

 indien opdrachtnemer de bedrijfsuitoefening staakt dan wel de zeggenschap daarover aan 
een ander overdraagt, een aanvraag tot surséance van betaling indient, in staat van 
faillissement wordt verklaard, verzoekt om toelating tot de schuldsaneringsregeling, of  
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 indien het door de principaal aan Van Tilburg Energie Design B.V. opgedragen werk, welke 
mede het aan opdrachtnemer opgedragen werk omvat, in onvoltooide staat wordt beëindigd; 
of 

 indien de overeenkomst tussen Van Tilburg Energie Design B.V. en diens principaal, welke 
mede het aan opdrachtnemer opgedragen werk omvat, wordt geschorst, ontbonden of 
opgezegd. 

16.3. De bevoegdheid van opdrachtnemer om de overeenkomst buitengerechtelijk geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden is uitgesloten. 

 

17. Aansprakelijkheid voor oplevering 
17.1. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het werk en de uitvoering daarvan, met ingang van het 
tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk is opgeleverd.  

17.2. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet, komt 
schade aan het werk voor rekening van opdrachtnemer, tenzij deze schade het gevolg is van 
buitengewone omstandigheden waartegen opdrachtnemer in verband met de aard van het werk geen 
passende maatregelen hoefde te nemen.  

17.3. Na het ontstaan van schade aan het werk is opdrachtnemer verplicht de schade direct te melden 
én de nodige maatregelen tot beperking daarvan te treffen. Schade die is ontstaan ten gevolge van het 
niet-nakomen van deze verplichting, komt voor rekening van opdrachtnemer. 

17.4. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan met het werk in verband staande werken van 
Van Tilburg Energie Design B.V. en aan andere werken en eigendommen van Van Tilburg Energie 
Design B.V., voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht én te wijten is aan 
nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van opdrachtnemer, zijn eigen of ingeleende 
arbeidskrachten, zijn opdrachtnemers of zijn leveranciers.  

17.5. Opdrachtnemer vrijwaart Van Tilburg Energie Design B.V. tegen aanspraken van derden tot 
vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht én te wijten is 
aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van opdrachtnemer, zijn eigen of 
ingeleende arbeidskrachten, zijn opdrachtnemers of zijn leveranciers.  

 

18. Aansprakelijkheid na oplevering  
18.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn 
ontdekt, tenzij opdrachtnemer aannemelijk maakt dat deze gebreken niet aan hem zijn toe te rekenen. 

18.2. Van Tilburg Energie Design B.V. zal binnen een redelijke termijn, in ieder geval binnen vijf jaren na 
ontdekking van het gebrek mededeling doen aan opdrachtnemer.  

18.3. Voor wat betreft de duur van de aansprakelijkheid geldt hetgeen daarover tussen Van Tilburg 
Energie Design B.V. en diens principaal is overeengekomen. 

 

19. Cessie- en verpandingsverbod 
De overdraagbaarheid van vorderingen van opdrachtnemer op Van Tilburg Energie Design B.V., 
waaronder vorderingen die betrekking hebben op het in de aanneemsom begrepen bedrag aan 
loonbelasting en sociale premies (waarvoor Van Tilburg Energie Design B.V. ingevolge de keten- of 
inlenersaansprakelijkheid aansprakelijk is), en de bevoegdheid van opdrachtnemer om deze 
vorderingen te bezwaren en/of te vervreemden zijn - ook in goederenrechtelijke zin - uitgesloten als 
bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW. 
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20. Toepasselijk recht en geschillen 
20.1. Op de overeenkomst van onderaanneming en overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, is 
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

20.2. Elk geschil tussen Van Tilburg Energie Design B.V. en opdrachtnemer zal met uitsluiting van de 
gewone rechter worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de statuten van de Stichting Raad van 
Arbitrage voor de Bouw, zoals die luiden drie maanden voor de dag waarop de overeenkomst is 
gesloten. 

20.3. Op verzoek van de meest gerede partij zal de voorzitter van het scheidsgerecht worden benoemd 
uit een der leden-jurist van de Raad van Arbitrage voor de Bouw. 

20.4. Opdrachtnemer is verplicht ter zake van de overeenkomst in Nederland domicilie te hebben voor 
zover hij niet reeds in Nederland is gevestigd. 
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Algemene inkoopvoorwaarden Van Tilburg Energie Design  
(V2017_0.1) 
1. Gebondenheid 
1.1.Van Tilburg Energie Design B.V. verzoekt aan de leverancier hem onder opgave van een technische 
specificatie, gewenste aantallen, levertijd en leverplaats, een offerte te doen voor de door de 
leverancier aan Van Tilburg Energie Design B.V. onder toepasselijkverklaring van deze algemene 
inkoopvoorwaarden te leveren goederen. 

1.2. De koopovereenkomst komt tot stand, indien door Van Tilburg Energie Design B.V. een order bij de 
leverancier wordt geplaatst, en deze order door de leverancier aan Van Tilburg Energie Design B.V. is 
bevestigd. 

1.3.Van Tilburg Energie Design B.V. kan aan de leverancier het gebruik van een bepaald formulier voor 
de orderbevestiging en een termijn, waarbinnen deze bij Van Tilburg Energie Design B.V. moet zijn 
terugontvangen, voorschrijven.  

 

2. Wijzigingen 
2.1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene inkoopvoorwaarden 
zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk of elektronisch tussen Van Tilburg Energie Design 
B.V. en leverancier zijn overeengekomen. 

2.2.Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende 
wijziging in de koopprijs schriftelijk of elektronisch tussen partijen te worden overeengekomen. 

 

3. Kwaliteit en omschrijving 
Met inachtneming van hetgeen overigens in de order en een daarbij behorende technische specificatie 
is bepaald, dienen de te leveren goederen: 

 met betrekking tot hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit in overeenstemming te zijn met 
hetgeen in de order is vermeld; 

 van degelijke materialen te zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering te zijn; 
 in alle opzichten gelijk te zijn aan de monsters of modellen, die door Van Tilburg Energie 

Design B.V. en/of de leverancier ter beschikking zijn gesteld of verstrekt; 
 de prestaties (capaciteit, rendement, snelheid, afwerking enz.) te leveren, zoals in de order 

omschreven; 
 geheel geschikt te zijn voor het aan de leverancier kenbaar gemaakte doel. 

 

4. Inspectie en beproeving 
4.1.Vóór verzending zal de leverancier, indien zulks bij de betrokken goederen gebruikelijk is, 
zorgvuldig onderzoeken en beproeven, of de goederen in overeenstemming zijn met hetgeen is 
overeengekomen. Indien Van Tilburg Energie Design B.V. dit verlangt, zal de leverancier hem tijdig 
bericht zenden omtrent tijdstip en plaats van zo'n beproeving om hem in staat te stellen hierbij 
aanwezig te zijn. De leverancier zal voorts aan Van Tilburg Energie Design B.V. op diens verzoek een 
gewaarmerkt afschrift van zijn inspectie- en beproevingsrapporten verstrekken. Indien Van Tilburg 
Energie Design B.V. zulks verlangt en dit tijdig aan de leverancier heeft medegedeeld, dient deze 
inspectie en beproeving voor rekening van Van Tilburg Energie Design B.V. te geschieden door een 
door Van Tilburg Energie Design B.V. op te geven onafhankelijk onderzoekinstituut. 
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4.2.Van Tilburg Energie Design B.V. heeft het recht de goederen tijdens de fabricage, bewerking en 
opslag te inspecteren, voor zover zulks mogelijk is zonder schending van octrooien, licenties, geheime 
procedés en knowhow van de leverancier. Als Van Tilburg Energie Design B.V. dit recht uitoefent, zal 
de leverancier zorgen of doen zorgen voor zodanige faciliteiten, als redelijkerwijze door Van Tilburg 
Energie Design B.V. daarvoor kunnen worden verlangd. 

4.3.Indien Van Tilburg Energie Design B.V. bij enig onderzoek of beproeving ingevolge het in de beide 
vorige leden bepaalde vaststelt, dat de te leveren goederen niet in overeenstemming zijn met de 
omschrijving in de order, dan wel, dat het waarschijnlijk is, dat bij voltooiing van de fabricage zulks niet 
het geval zal zijn, zal Van Tilburg Energie Design B.V. de leverancier hieromtrent onverwijld inlichten. 
De leverancier is dan gehouden, onverminderd het bepaalde in de artikelen 9 en 11, alle noodzakelijke 
maatregelen te treffen om alsnog aan de in de order gegeven technische specificatie en aan de 
bepalingen van de koopovereenkomst te kunnen voldoen. 

4.4. De leverancier, die de uitkomsten van het onderzoek of de beproeving door Van Tilburg Energie 
Design B.V. of door het door hem opgegeven onafhankelijke onderzoekinstituut betwist, is bevoegd op 
kosten van ongelijk een contra-expertise uit te voeren of te doen uitvoeren.  

 

5. Verpakking en verzending 
5.1. De goederen moeten behoorlijk verpakt (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en 
op zodanige wijze beveiligd worden, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat 
bereiken. De leverancier zal zich ten genoegen van Van Tilburg Energie Design B.V. voldoende 
verzekeren tegen redelijkerwijze aanwezig te achten risico's gedurende het transport.  

5.2. De goederen zullen door de leverancier bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden 
verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of 
naderhand is overeengekomen. 

 

6. Opslag 
6.1.Indien om welke reden ook Van Tilburg Energie Design B.V. niet in staat is de goederen op het 
overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de 
leverancier, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van Van Tilburg Energie Design B.V. 
de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te 
voorkomen totdat zij bij Van Tilburg Energie Design B.V. bezorgd zijn. 

6.2. Slechts indien de vertraagde afname aan de schuld van Van Tilburg Energie Design B.V. te wijten 
is, is hij verplicht aan de leverancier de opslagkosten volgens het bij de leverancier gebruikelijke tarief 
en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, 
dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de 
koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.  

 

7. Eigendomsovergang en risico 
7.1. Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen 
op Van Tilburg Energie Design B.V. overgaan bij aflevering. 

7.2.Als de leverancier op verzoek van Van Tilburg Energie Design B.V. overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 6 de verzending uitstelt, zal de eigendom der goederen op Van Tilburg Energie Design B.V. 
overgaan op de datum, die daartoe nader tussen hen wordt overeengekomen en is de leverancier 
gehouden vanaf die datum de goederen als kenbaar eigendom van Van Tilburg Energie Design B.V. 
afzonderlijk op te slaan. De goederen zullen niettemin alsdan voor risico van de leverancier als houder 
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van de goederen blijven, totdat de goederen bij Van Tilburg Energie Design B.V. zijn bezorgd op de in 
artikel 5 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.  

 

8. Eigendommen van Van Tilburg Energie Design B.V. 
8.1.Alle modellen, platen, films, tekeningen, foto's, stempels, andere beeld-, geluids- en 
informatiedragers of andere hulpmiddelen, door Van Tilburg Energie Design B.V. ter beschikking van 
de leverancier gesteld dan wel door de leverancier voor en op aanwijzing en kosten van Van Tilburg 
Energie Design B.V. gemaakt of aangeschaft, zullen eigendom blijven respectievelijk worden van Van 
Tilburg Energie Design B.V.. 

8.2. De leverancier zal dergelijke hulpmiddelen in goede staat houden en tegen brand en diefstal 
verzekeren en verzekerd houden, zolang zij onder zijn opzicht zijn.  

8.3. De leverancier zal deze hulpmiddelen op eerste aanvraag in goede staat aan Van Tilburg Energie 
Design B.V. ter beschikking stellen. 

8.4.Indien de leverancier de hulpmiddelen niet, niet volledig of beschadigd aan Van Tilburg Energie 
Design B.V. teruggeeft, hetzij ten tijde van het overeengekomen leveringstijdstip hetzij op het in lid 3 
bedoelde tijdstip, is de leverancier jegens Van Tilburg Energie Design B.V. een schadevergoeding 
verschuldigd. Van Tilburg Energie Design B.V. is bevoegd deze schadevergoeding in mindering te 
brengen op de door hem te betalen koopsom. 

8.5. Het is de leverancier niet toegestaan de hulpmiddelen te gebruiken voor een ander doel dan het 
ter aflevering gereed maken van de goederen, bestemd voor Van Tilburg Energie Design B.V.; het is 
hem evenmin toegestaan deze hulpmiddelen ter beschikking van derden te stellen. 

8.6. De leverancier is verplicht alle benodigde maatregelen te nemen om de geheimhouding te 
verzekeren van alle door Van Tilburg Energie Design B.V. ter beschikking gestelde gegevens, 
inlichtingen en alle overige in lid 1 bedoelde hulpmiddelen.  

 

9. Tijdstip van levering 
9.1. De leverancier zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de 
leveringstermijn, dat respectievelijk die bepaald is in de order. Indien een leveringstermijn is 
overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop de leverancier de order heeft bevestigd of – 
indien dat later is – op de datum, waarop Van Tilburg Energie Design B.V. de leverancier in het bezit 
heeft gesteld van door hem te verstrekken inlichtingen, tekeningen, modellen, films, materialen of 
hulpmiddelen, die de leverancier nodig heeft om met de uitvoering van de order te kunnen beginnen. 

9.2. Zodra de leverancier weet of verwacht, dat de goederen niet op tijd geleverd zullen kunnen 
worden, zal hij Van Tilburg Energie Design B.V. daarvan onverwijld verwittigen. Partijen regelen de 
gevolgen van deze vertraging in onderlinge overeenstemming. De leverancier is aansprakelijk voor 
eventuele schade, die Van Tilburg Energie Design B.V. lijdt door de vertraging alsmede door te late 
aanmelding van (waarschijnlijke) vertraging. 

9.3.Indien de goederen geheel of gedeeltelijk niet op het overeengekomen tijdstip worden geleverd, en 
partijen geen overeenstemming kunnen bereiken omtrent een verlenging van de leveringstermijn en 
een vergoeding van de vertragingsschade, is Van Tilburg Energie Design B.V. bevoegd door middel van 
een ingebrekestelling met een termijn van twee weken de overeenkomst "reeds nu voor alsdan" te 
ontbinden. Deze ontbinding strekt zich niet alleen uit tot de goederen, die nog niet geleverd zijn maar 
ook tot de goederen, die op grond van dezelfde koopovereenkomst reeds geleverd waren, indien deze 
goederen niet meer doeltreffend gebruikt kunnen worden ten gevolge van het niet afleveren van de 
resterende goederen.  
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9.4. Bij ontbinding van de koopovereenkomst is Van Tilburg Energie Design B.V. bevoegd aan de 
leverancier voor diens rekening en risico de goederen terug te zenden, die op grond van dezelfde 
koopovereenkomst reeds geleverd waren maar niet meer doeltreffend gebruikt kunnen worden en van 
de leverancier de betalingen, die hij voor deze goederen mocht hebben gedaan, terug te vorderen. 

9.5. Bij ontbinding van de koopovereenkomst is de leverancier verplicht aan Van Tilburg Energie 
Design B.V., behalve de in lid 3 bedoelde schade, ook alle verdere schade, die Van Tilburg Energie 
Design B.V. mocht lijden o.a. door een dekkingskoop en door winstderving, te vergoeden.  

 

10. Montage 
10.1. Indien blijkens de order de goederen door de leverancier op de door Van Tilburg Energie Design 
B.V. aangewezen plaats of plaatsen moeten worden gemonteerd, zal de leverancier ten tijde van de 
aflevering zorg dragen voor het ter beschikking stellen van voldoende deskundig personeel. 

10.2. In het in lid 1 bedoelde geval zal na montage in aanwezigheid van Van Tilburg Energie Design 
B.V. en van leverancier respectievelijk hun vertegenwoordigers een beproeving plaatsvinden. De 
leverancier verbindt zich deskundig personeel ter beschikking te blijven stellen, totdat de beproeving 
tot een voor beide partijen bevredigend resultaat heeft geleid. 

10.3. Na de montage zal de leverancier aan Van Tilburg Energie Design B.V. gedurende één week 
instructiepersoneel ter beschikking stellen om het personeel van Van Tilburg Energie Design B.V. te 
instrueren omtrent het gebruik, het onderhoud en de reparatie van de geleverde goederen. 

10.4. Het in het vorige lid bepaalde is eveneens van toepassing op andere goederen, die niet 
gemonteerd behoeven te worden, maar waaromtrent wel instructie vereist is.  

10.5. Het in de beide vorige leden bepaalde is niet van toepassing op goederen, waarvan het gebruik, 
het onderhoud en de reparatie aan Van Tilburg Energie Design B.V. bekend zijn of geacht moeten 
worden bekend te zijn.  

 

11. Beproeving en afkeuring 
11.1. Voor zover niet reeds tijdens of na de vervaardiging ingevolge artikel 4 of na de montage 
ingevolge artikel 10 een voldoende beproeving heeft plaatsgevonden, is Van Tilburg Energie Design 
B.V. verplicht om goederen, waarvan de technische aard een beproeving wenselijk of noodzakelijk 
maakt, binnen één week na aflevering te beproeven of te doen beproeven.  

11.2. Indien bij de beproeving gebreken blijken, is de leverancier verplicht deze zo spoedig mogelijk te 
doen herstellen. 

11.3. Indien een herstel van de gebreken niet mogelijk is of, gelet op de daaraan te besteden tijd en 
kosten niet verantwoord is, is Van Tilburg Energie Design B.V. bevoegd de goederen af te keuren.  

11.4. Het in de vorige leden bepaalde is van overeenkomstige toepassing op goederen, die niet 
beproefd behoeven te worden, doch waarvan bij aflevering blijkt, dat deze geheel of ten dele niet in 
overeenstemming zijn met de bepalingen en specificaties van de order.  

11.5. Van Tilburg Energie Design B.V. verwittigt de leverancier onmiddellijk van de afkeuring. Indien 
partijen vervolgens geen overeenstemming bereiken omtrent de levering van vervangende goederen, is 
Van Tilburg Energie Design B.V. bevoegd de koopovereenkomst na een ingebrekestelling met een 
termijn van twee weken "reeds nu voor alsdan" te ontbinden. Het in artikel 9 leden 3, 4 en 5 bepaalde is 
op deze ontbinding van overeenkomstige toepassing. 
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11.6. Van Tilburg Energie Design B.V. is verplicht na ontbinding de reeds geleverde goederen voor 
rekening en risico van de leverancier terug te zenden naar de door de leverancier op te geven plaats. 
Door deze teruglevering gaat de eigendom van reeds geleverde goederen weer op de leverancier over. 

11.7. De leverancier is verplicht na ontbinding de reeds betaalde bedragen van de koopsom 
onmiddellijk aan Van Tilburg Energie Design B.V. terug te betalen. 

 

12. Garantie 
12.1. De leverancier is aansprakelijk voor schade aan en door de goederen en vrijwaart Van Tilburg 
Energie Design B.V. te allen tijde voor vorderingen van derden, tenzij de schade een gevolg is van een 
door Van Tilburg Energie Design B.V. gemaakte ontwerpfout of van een door Van Tilburg Energie 
Design B.V. bij het gebruik en de bediening gemaakte fout. 

12.2. Ter voldoening aan zijn aansprakelijkheidsverplichtingen is de leverancier verplicht de goederen 
of de gebrekkige onderdelen ervan binnen een redelijke termijn kosteloos te herstellen of door nieuwe 
te vervangen. Voor verdere schade blijft de leverancier aansprakelijk.  

 

13. Schade of verlies door of tijdens vervoer 
De leverancier zal de goederen, die beschadigd of verloren zijn gegaan tijdens het vervoer, kosteloos 
herstellen of vervangen, mits Van Tilburg Energie Design B.V. daarvan schriftelijk of mondeling bericht 
zendt aan de leverancier binnen een zodanige termijn, dat de leverancier in staat gesteld wordt te 
voldoen aan de desbetreffende transportvoorwaarden van de vervoerder, of - als de leverancier met 
zijn eigen vervoermiddelen aflevert - binnen een redelijke termijn.  

 

14. Prijs en betaling 
14.1. De koopprijs omvat, tenzij het tegendeel is overeengekomen, de prijs voor de goederen, de 
kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door Van Tilburg Energie 
Design B.V. aangewezen, en voorts de eventuele kosten van montage en instructie, als hiervoor in 
artikel 10 bepaald. 

14.2. Van Tilburg Energie Design B.V. is bevoegd op de door hem verschuldigde koopsom in mindering 
te brengen het verschil tussen de door Van Tilburg Energie Design B.V. extra verschuldigde bedragen 
op grond van het bepaalde in artikel 2 en artikel 6 enerzijds en de door de leverancier verschuldigde 
bedragen op grond van het bepaalde in artikel 8, 9, 11, 12 en 13 anderzijds.  

14.3. Van Tilburg Energie Design B.V. is verplicht de overeengekomen prijs, vermeerderd en 
verminderd ingevolge het in de beide vorige leden bepaalde aan de leverancier te betalen op het 
tijdstip of de tijdstippen, die in de order zijn vastgelegd.  

14.4. Van Tilburg Energie Design B.V., die gebruikmaakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in 
artikel 6, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het in de order vermelde tijdstip(pen).  

 

15. Wettelijke vereisten 
15.1. De leverancier waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de goederen, die 
op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle ter zake 
toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven 
voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst. 

15.2. Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van de goederen. 
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16. Inbreuken op intellectueel-eigendomsrechten 
16.1. De leverancier zal Van Tilburg Energie Design B.V. vrijwaren tegen aanspraken van derden 
wegens door derden gepretendeerde inbreuken op hun toekomende octrooien of modellen dan wel 
andere intellectueeleigendomsrechten met betrekking tot de vervaardiging, de reparatie of het gebruik 
van de geleverde goederen. 

16.2. Indien op het ontwerp voor de geleverde goederen enig intellectueeleigendomsrecht ten name 
van de leverancier rust, wordt Van Tilburg Energie Design B.V., die tot reparatie overgaat of doet 
overgaan, niet geacht hierop enige inbreuk te plegen.  

16.3. Indien op het ontwerp voor de geleverde goederen enig intellectueeleigendomsrecht ten name 
van Van Tilburg Energie Design B.V. rust, is het bepaalde in artikel 8 lid 5 van overeenkomstige 
toepassing.  

 

17. Ontbinding 
17.1. Onverminderd het bepaalde in de artikel 9, 11, 12, 13 en 15 wordt de koopovereenkomst 
ontbonden door een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de leverancier in staat van 
faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van de 
leverancier, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren 
van de schuldsaneringsregeling dan wel door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de 
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest. 

17.2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Artikel 9 
is van overeenkomstige toepassing.  

 

18. Schadevergoeding 
18.1. De leverancier zal Van Tilburg Energie Design B.V. (eventueel: met inachtneming van het derde 
lid van deze bepaling) volledig schadeloosstellen voor alle schade aan goederen of personen, die voor 
Van Tilburg Energie Design B.V., zijn personeel of voor zijn afnemers mochten ontstaan uit of ten 
gevolge van handelingen, voor zover deze zijn te beschouwen als een vorm van tekortkoming, 
wanprestatie of onrechtmatige daad van de leverancier, diens personeel of van andere personen, door 
de leverancier bij de uitvoering van de order betrokken. Hieronder is mede begrepen de schade, die 
mocht ontstaan door de aanwezigheid, het gebruiken of het aan- of afvoeren van eigendommen van 
de leverancier, diens personeel of van andere personen, door de leverancier bij de uitvoering van de 
order betrokken. 

18.2. De leverancier zal Van Tilburg Energie Design B.V. (eventueel: met inachtneming van het derde 
lid van deze bepaling) geheel vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade als in 
het eerste lid bedoeld. Indien door een derde een vordering te dezer zake tegen Van Tilburg Energie 
Design B.V. wordt ingesteld, zal Van Tilburg Energie Design B.V. de leverancier daarvan onverwijld in 
kennis stellen onder toezending van de nodige gegevens. Voor het overige zal Van Tilburg Energie 
Design B.V. zich van elke handeling te dezer zake onthouden, tenzij de leverancier hem daartoe 
toestemming geeft of de leverancier in gebreke blijft de vordering van de derde af te weren. 

18.3. Van Tilburg Energie Design B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade bij de leverancier, hoe 
ook genaamd en uit welken hoofde dan ook. 
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19. Rechts- en forumkeuze 
19.1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 
(Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten, Wenen 11 april 1980, Trb. 
1981, 184 en 1986, 61), is op deze overeenkomst niet van toepassing. 

19.2. De rechtbank Limburg, locatie Roermond, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van 
geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, tenzij een wettelijke bepaling van 
dwingend recht daaraan in de weg staat. 

 

20. Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde 
van Van Tilburg Energie Design B.V.. Voor zover leverancier in zijn aanbod of aanvaarding zou 
verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand 
gewezen, en prevaleren de algemene voorwaarden van Van Tilburg Energie Design B.V. voor het geval 
de algemene voorwaarden van leverancier ook toepasselijk mochten zijn. 
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