ALGEMENE VOORWAARDEN HILTRA BARNEVELD BV (versie 01-04-2013)
Artikel 1: Definities en toepasselijkheid
1.1 In deze voorwaarden wordt de opdrachtnemer
aangeduid als Hiltra Barneveld BV en de wederpartij
wordt aangeduid als opdrachtgever.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met
Hiltra Barneveld BV.
1.3 Standaardvoorwaarden van opdrachtgever
gelden niet tenzij deze schriftelijk door Hiltra
Barneveld BV zijn aanvaard.
1.4 Indien opdrachtnemer en opdrachtgever meer
dan eenmaal een overeenkomst sluiten, zijn steeds
deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Artikel 2: Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever, bij de eventuele
schriftelijke aanvraag verstrekte gegevens,
tekeningen enz., van de juistheid waarvan Hiltra
Barneveld BV mag uitgaan.
2.2 Alle aanbiedingen hebben een geldigheidstermijn van 2 maanden, tenzij anders overeengekomen.
2.3 Hiltra Barneveld BV heeft het recht alle kosten
welke hij moet maken om zijn aanbieding te kunnen
verstrekken in rekening te brengen aan
opdrachtgever. Indien de opdracht voor de
uitvoering van het werk vervolgens aan Hiltra
Barneveld BV wordt verstrekt, zullen deze kosten
worden verrekend.
2.4 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works” , conform
Incoterms (laatste editie).
Artikel 3: Overeenkomst(en)
3.1 Overeenkomst(en), hoe dan ook genaamd,
komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding
door Hiltra Barneveld BV. Deze uitdrukkelijke
aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van
Hiltra Barneveld BV, dan wel uit het feit dat hij
uitvoering geeft aan de overeenkomst(en).
3.2 In de koopovereenkomst(en) wordt, middels een
order-uitvoeringsspecificatie en/of een definitieve
orderbevestiging, vermeld wat Hiltra Barneveld BV
aan opdrachtgever heeft verkocht, zoveel mogelijk
met vermelding van aantallen, type- en
serienummers, kleur en eventuele andere
bijzondere kenmerken, hierna te noemen het
gekochte. Tenzij op de definitieve orderbevestiging
anders aangegeven, verkeren alle goederen in
goede, onbeschadigde staat.
3.3 Overeenkomst(en) met ondergeschikte
personeelsleden van Hiltra Barneveld BV binden
deze laatste niet voor zover deze niet door hem
schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt
personeel zijn in dit verband te beschouwen alle
werknemers en medewerkers die geen
bevoegdheden hebben, e.e.a. conform uittreksel
Kamer van Koophandel.
3.4 Voor de uitvoering van het werk kan Hiltra
Barneveld BV gebruik maken van derden.
Artikel 4: Prijzen
4.1 De overeengekomen prijzen zijn genoteerd in
Euro’s, exclusief BTW, af fabriek, “ex works” ,
conform Incoterms (laatste editie) en gebaseerd op
de kosten van materialen en lonen geldend op de
dag van offerte.
4.2 Indien en voor zover de termijn tussen de datum
van offerte en de aflevering of oplevering een
tijdvak van drie (3) maanden overschrijdt en de
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lonen, de prijzen van de materialen en dergelijke in
die periode wijzigingen hebben ondergaan, wordt de
overeengekomen prijs of de overeengekomen
aanneemsom evenredig gewijzigd. De betaling van
een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal
geschieden gelijk met die der hoofdsom
respectievelijk de laatste termijn daarvan.
4.3 Wanneer door opdrachtgever voor de uitvoering
van het werk aan Hiltra Barneveld BV materialen
en/of grondstoffen en/of andere artikelen ter
beschikking worden gesteld, heeft Hiltra Barneveld
BV het recht in de aanneemsom te berekenen,
respectievelijk in zijn prijsberekening op te nemen
een maximum van 10% van de kostprijs van de
toegeleverde zaken.
Artikel 5a: Levertijd, leverplaats
5.1 De levertijd wordt aan opdrachtgever bevestigd
op de definitieve orderbevestiging.
5.2 Hiltra Barneveld BV zal er naar streven zich zo
nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen
aflevertermijn te houden. De aflevertermijn geldt
echter bij benadering en is nimmer een fatale
termijn.
5.3 Het gekochte dient geplaatst te worden op een
door opdrachtgever te leveren fundament dat is
berekend op de te verwachten belastingen. De
gehele oppervlakte onder het gekochte dient
verhard en waterpasvlak (geen afloop!) aangelegd te
worden.
Artikel 5b: Transport en aflevering
5.4 Indien partijen overeenkomen dat Hiltra
Barneveld BV het gekochte levert bij opdrachtgever,
zijn de kosten daarvan voor rekening van de
opdrachtgever.
5.5 Indien de levering vertraging oploopt,
veroorzaakt door opdrachtgever, worden de
daardoor ontstane meerkosten op nacalculatie in
rekening gebracht.
5.6 Plaats van bestemming dient via verharde weg,
berekend op zware verkeerslasten, vrij bereikbaar te
zijn. Toegang(en) en hijshoogte(n) dienen
toereikend te zijn.
5.7 Bij aflevering van het gekochte dient
opdrachtgever het geleverde te controleren op
voltalligheid, kwaliteit en deugdelijkheid.
5.8 Het risico van het gekochte gaat over op
opdrachtgever op het moment van levering.
Artikel 6: Montage/werkzaamheden op
locatie van opdrachtgever
6.1 Tenzij in offertes uitdrukkelijk anders is
gesteld dan wel voorafgaande aan de uitvoering
van werkzaamheden (en uitsluitend schriftelijk)
is overeengekomen, worden alle werkzaamheden
uitgevoerd op regiebasis. In offertes opgegeven
montage- en reisuren en kilometers gelden als
geraamde uren en kilometers, bij obstakelvrije en
onbelemmerde toegang tot en op de bouwplaats.
Uitgegaan wordt van bereikbaarheid via verharde
weg geschikt voor (vracht)verkeer. Vertragingen
die niet aan Hiltra Barneveld BV zijn te wijten
worden als wachturen aangemerkt.
Vertragingen door bijvoorbeeld filevorming in het
verkeer naar en vanaf de bouwlocatie vallen ook
hieronder. Hiltra Barneveld BV heeft het recht deze
extra uren aan opdrachtgever in rekening te
brengen.
6.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat
alle vergunningen, ontheffingen en andere

beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit
te voeren tijdig zijn verkregen.
6.3 In de prijs van het werk zijn niet inbegrepen:
1. de kosten voor grond- , hei-, hak- ,breek-,
funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-,
behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk;
2. de kosten voor aansluiting van gas, water,
elektriciteit of andere infrastructurele
voorzieningen;
3. de kosten ter voorkoming of beperking van
schade aan, op, of bij het werk aanwezige zaken;
4. de kosten voor afvoer van materialen,
bouwstoffen of afval;
5. reis- en verblijfkosten.
6.4 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Hiltra Barneveld
BV zijn werkzaamheden ongestoord en op het
overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij
bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de
beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen,
zoals gas, water en elektriciteit, alsmede op grond
van de Arbowet en –regelgeving voorgeschreven
voorzieningen.
6.5 In geval opdrachtgever zijn verplichtingen zoals
beschreven in 6.2, 6.3 en 6.4 niet nakomt en
daardoor vertraging in de uitvoering van de
werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden
worden voortgezet zodra opdrachtgever alsnog aan
al zijn verplichtingen voldoet en de planning van
Hiltra Barneveld BV dit toelaat. Opdrachtgever is
aansprakelijk voor alle voor Hiltra Barneveld BV uit
de vertraging voortvloeiende schade.
Artikel 7 Wijzigingen aan het gekochte /
meer/minderwerk
7.1 Hiltra Barneveld BV kan zonder voorafgaande
toestemming van opdrachtgever t.b.v. het nakomen
van overeengekomen levertijden en technische
wijzigingen in materialen doorvoeren, mits deze
technische wijzigingen geen afbreuk doen aan de
kwaliteit en functionaliteit van het gekochte, tenzij
het werk een ontwerp met specifieke
materiaalspecificatie van opdrachtgever betreft.
In het laatste geval is Hiltra Barneveld BV gehouden
voor de door haar wenselijke geachte technische
wijzigingen altijd vooraf goedkeuring van
opdrachtgever te verkrijgen.
7.2 Alle wijzigingen aan het gekochte, hetzij door
bijzondere opdracht van opdrachtgever, hetzij als
gevolg van wijzigingen in het ontwerp of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering, of doordat
van geschatte hoeveelheden wordt afgeweken
behoren, wanneer daaruit meer kosten ontstaan,
beschouwd te worden als meerwerk en voor zover
daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk.
7.3 Meerwerk zal worden berekend op basis van de
prijsbepalende factoren die gelden op het moment
dat het meerwerk wordt verricht.
Minderwerk zal worden verrekend op basis van de
bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.
7.4 Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt
dat het totaal van het reeds verrekende en het nog
te verrekenen minderwerk, dat van het reeds
verrekende en het nog te verrekenen meerwerk
overtreft, heeft Hiltra Barneveld BV recht op een
bedrag gelijk aan 10% van het verschil van deze
totalen, tenzij het verzoek tot minderwerk afkomstig
was van Hiltra Barneveld BV.
Artikel 8: Oplevering locatiegebonden werk
8.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd
wanneer:
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1. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
2. het werk door opdrachtgever in gebruik is
genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het
werk in gebruik, dan wordt het werk als opgeleverd
beschouwd;
3. Hiltra Barneveld BV schriftelijk aan opdrachtgever
heeft meegedeeld dat het werk is voltooid;
4. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond
van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die
binnen 40 dagen kunnen worden hersteld of
nageleverd en die ingebruikname van het werk niet
in de weg staan.
8.2 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is
hij verplicht dit binnen 5 dagen onder opgave van
redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Hiltra
Barneveld BV.
8.3 Opdrachtgever is verplicht het werk tijdens het
opleveren te onderzoeken.
8.4 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal
hij Hiltra Barneveld BV in de gelegenheid stellen het
werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van 8.1
t/m 8.4 zijn daarop opnieuw van toepassing.
8.5 Opdrachtgever vrijwaart Hiltra Barneveld BV
voor schade aan niet opgeleverde delen van het
werk veroorzaakt door het gebruik van reeds
opgeleverde delen van het werk.
Artikel 9: (Wan)betalingen
9.1 Facturen van Hiltra Barneveld BV dienen te
worden voldaan op de door Hiltra Barneveld BV
aangegeven wijze zonder beroep op korting,
opschorting of verrekening.
9.2 Betalingscondities worden geregeld naar de aard
en de omvang van de levering of het uit te voeren
werk. Tenzij anders overeengekomen, of anders
genoemd in de offerte voorwaarden, zijn de
betalingscondities (genoemde bedragen zijn
excl.btw):
- Bij een ordergrootte tot € 10.000,- geldt een
betaling van:
* 100% der overeengekomen prijs voor levering;
- Bij een ordergrootte vanaf € 10.000,- en na
kredietgoedkeur geldt een betaling van:
* 40% der overeengekomen prijs bij opdracht;
(binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum);
* 55% der overeengekomen prijs voor levering;
(binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum);
* 5% der overeengekomen prijs na levering
(binnen 8 kalenderdagen dagen na factuurdatum).
Indien geen sprake is van kredietgoedkeur dient de
betaling contant bij levering, dan wel bij
vooruitbetaling te worden voldaan. De betalingen
dienen netto factuurbedrag te geschieden.
9.3 Onkosten voor rekening van Hiltra Barneveld BV
voorgeschoten door opdrachtgever worden
verrekend bij de betaling van de laatste termijn.
9.4 Hiltra Barneveld BV is altijd gerechtigd, alvorens
te leveren of met de levering of de nakoming van de
opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel
voldoende zekerheid voor de nakoming van de
betalingsverplichtingen van opdrachtgever te
verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien
krediet is bedongen. Weigering van opdrachtgever
om de verlangde zekerheid te stellen geeft Hiltra
Barneveld BV het recht schriftelijk te verklaren de
overeenkomst als ontbonden te beschouwen,
onverminderd het recht van Hiltra Barneveld BV tot
vergoeding van onkosten en winstderving.
9.5 Voorschriften van welke autoriteit ook, welke
het gebruik van de te leveren of reeds geleverde
zaken verhinderen, brengen geen verandering in de
geldelijke verplichtingen van opdrachtgever.
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9.6 Het recht van opdrachtgever om zijn eventuele
vorderingen op Hiltra Barneveld BV te verrekenen
wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
9.7 De gehele koopprijs of aanneemsom is in elk
geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling
van de overeengekomen termijn op de vervaldag,
wanneer opdrachtgever in staat van faillissement
geraakt, surseance van betaling aanvraagt of zijn
onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig
beslag op de zaken of vorderingen van
opdrachtgever wordt gelegd, wanneer deze
overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.
9.8 Wanneer de betaling van een toegezonden
rekening niet tijdig heeft plaatsgevonden is
opdrachtnemer gerechtigd na het verstrijken van de
betalingstermijn aan opdrachtgever een vergoeding
wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk
aan de wettelijke rente evenwel met een minimum
van 10% per jaar indien de wettelijke rente lager is
dan 10%, waarbij rente over een gedeelte van de
maand wordt berekend als een volle maand.
9.9 Hiltra Barneveld BV is voorts gerechtigd naast de
hoofdvordering en de rente van opdrachtgever te
vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de
niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt.
Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd, in ieder geval wanneer Hiltra
Barneveld BV voor de invordering gebruikt heeft
moeten maken van werkzaamheden van derden.
Artikel 10: Niet afgenomen zaken
10.1 Wanneer het gekochte na het gereed melden
door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het
overeengekomen tijdstip, wordt het gekochte
desondanks geacht geleverd te zijn en staat het
gekochte ter beschikking van opdrachtgever en
worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen.
10.2 Indien opdrachtgever zaken die Hiltra
Barneveld BV van opdrachtgever onder zich heeft,
ondanks het feit dat deze ter beschikking zijn
gesteld, niet afhaalt tegen betaling van het
verschuldigde, heeft Hiltra Barneveld BV het recht
om één maand na de ter beschikkingstelling van de
zaken deze na ingebrekestelling voor en namens
opdrachtgever te (doen) verkopen onder de
verplichting de opbrengst aan opdrachtgever uit te
keren, onder aftrek van de aan Hiltra Barneveld BV
toekomende vorderingen, opslagkosten daaronder
begrepen.
Artikel 11: Reclamaties
11.1 Zichtbare gebreken en afwijkingen dienen bij
levering op de vrachtbrief te worden aangetekend
en omschreven.
11.2 Klachten over de kwaliteit van het geleverde
dienen binnen 5 werkdagen, nadat opdrachtgever
een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had
moeten ontdekken, schriftelijk ter kennis van Hiltra
Barneveld BV te zijn gebracht op straffe van verval
van rechten.
11.3 Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen
na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.

Artikel 12: Garantie
12.1 Op constructie- en materiaalfouten geldt een
garantieperiode van 1 jaar na dato van levering,
onder normale gebruiksomstandigheden en goed
onderhoud. Slijtage door normaal, en
beschadigingen door ondeskundig/oneigenlijk

gebruik en inwerking van gevaarlijke
stoffen/dampen (o.a.chemicaliën) uitgezonderd.
12.2 Bij eventuele ondeugdelijke levering is
Hiltra Barneveld BV gerechtigd tot het alsnog
leveren van het ontbrekende, het vervangen van het
geleverde, dan wel tot vergoeding van de netto
materiaalwaarde.
12.3 Buiten de garantie vallen gebreken die geheel
of gedeeltelijk het gevolg zijn van beschadiging door
een ongeval, verkeerd of onoordeelkundig gebruik,
misbruik of verkeerde toepassing, normale slijtage,
op aanwijzing van opdrachtgever gebruikte
materialen/constructies, of van door opdrachtgever
zelf aangebrachte wijzigingen/verrichte reparaties.
12.4 De garantie geldt slechts indien opdrachtgever
aan al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de
overeenkomst en uit deze voorwaarden jegens
Hiltra Barneveld BV heeft voldaan.
12.5 Garantie installaties derden:
Ingeval van toepassing van installaties die t.b.v. de
opdracht door Hiltra Barneveld BV bij derden zijn
aangekocht, gelden op die installaties de
garantievoorwaarden van die derden.
Artikel 13:
Onuitvoerbaarheid van de opdracht/Overmacht
13.1 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst(en) deze door Hiltra Barneveld BV niet kan
worden nagekomen ten gevolge van
omstandigheden die Hiltra Barneveld BV bij het tot
stand komen van de overeenkomst niet bekend
waren, heeft Hiltra Barneveld BV het recht te
vorderen dat de inhoud van de overeenkomst
zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk
blijft.
13.2 Daarnaast heeft Hiltra Barneveld BV het recht
de nakoming van zijn verplichting op te schorten en
is hij niet in verzuim indien hij ten gevolge van
verandering in omstandigheden die ten tijde van het
sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te
verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer
liggen tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te
komen.
13.3 Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet
te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van
Hiltra Barneveld BV liggen, wordt mede verstaan het
niet voldoen door leveranciers van Hiltra Barneveld
BV aan hun verplichtingen, brand, stakingen of
werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te
verwerken materialen, import- of handelsverboden.
13.4 Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als
de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke
onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt
in welk geval de overeenkomst tussen partijen
wordt ontbonden zonder dat één der partijen recht
heeft op vergoeding van de door de ontbinding
geleden of te lijden schade. Daarnaast wordt ook
het recht op opschorting aan de zijde van de
opdrachtgever uitgesloten.
13.5 Als de Hiltra Barneveld BV zijn verplichting
gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot een
evenredig deel van de overeengekomen prijs op
grondslag van het reeds verrichte werk en de
gemaakte kosten.
Artikel 14: Ontbinding
14.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke
verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens
opdrachtgever een schriftelijke
ontbindingsverklaring tot Hiltra Barneveld BV richt,
zal hij te allen tijde eerst Hiltra Barneveld BV
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schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke
termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te
komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke
tekortkomingen opdrachtgever nauwkeurig
schriftelijk dient te melden.
14.2 Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn
verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in
verzuim was met de nakoming van zijn
verplichtingen.
14.3 Indien Hiltra Barneveld BV instemt met
ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van
zijn zijde, heeft hij steeds het recht op vergoeding
van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde
winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade
en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke
ontbinding kan opdrachtgever geen aanspraak
maken op ongedaan-making van reeds door Hiltra
Barneveld BV verrichte prestaties en heeft Hiltra
Barneveld BV onverkort recht op betaling voor de
reeds door hem verrichtte prestaties.
Artikel 15: (Uitsluiting) aansprakelijkheid
15.1 Hiltra Barneveld BV is niet verantwoordelijk
voor een door of namens opdrachtgever uitgewerkt
ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar
aanleiding van dat ontwerp.
Voor de functionele geschiktheid van de door opdrachtgever voorgeschreven materialen is opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het
materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor
het volgens het ontwerp van opdrachtgever is
bestemd.
15.2 Hiltra Barneveld BV is aansprakelijk voor schade
die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en
uitsluitend gevolg is van een aan Hiltra Barneveld BV
toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt
echter alleen in aanmerking die schade waartegen
Hiltra Barneveld BV verzekerd is, dan wel
redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
15.3 Indien echter:
a. het voor Hiltra Barneveld BV ten tijde van het
aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen
redelijke condities mogelijk is een verzekering als
bedoeld in lid 2 af te sluiten of daarna tegen
redelijke condities te verlengen;
b. de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot
uitkering over gaat;
c. de schade niet door de verzekering is gedekt,
is de vergoeding van de schade beperkt tot het
bedrag dat door Hiltra Barneveld BV voor de
onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) in
rekening is gebracht.
15.4 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. Bedrijfsschade, waaronder bijvoorbeeld
stagnatieschade en gederfde winst.
Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze
schade te verzekeren.
b. Opzichtschade. Onder opzicht schade wordt
onder andere verstaan schade die door of tijdens de
uitvoering van het werk wordt toegebracht aan
zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich
bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt
gewerkt. Opdrachtgever dient zich desgewenst
tegen deze schade te verzekeren.
c. Schade veroorzaakt door opzet of bewuste
roekeloosheid van hulppersonen of niet
leidinggevende ondergeschikten van Hiltra
Barneveld BV..
15.5 Hiltra Barneveld BV is niet aansprakelijk voor
schade aan door of namens opdrachtgever
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aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet
deugdelijk uitgevoerde bewerking.
Op verzoek van opdrachtgever zal Hiltra Barneveld
BV de bewerking opnieuw uitvoeren, met door
opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd
nieuw materiaal.
15.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle
schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal,
verbranding of beschadiging aan zaken van Hiltra
Barneveld BV, van opdrachtgever en/of van derden,
zoals gereedschappen en voor het werk bestemde
materialen, die zich bevinden op de plaats waar de
werkzaamheden worden verricht of op een andere
overeengekomen plaats.
15.7 Opdrachtgever vrijwaart Hiltra Barneveld BV
voor alle aanspraken van derden wegens schade
opgetreden door of in verband met door Hiltra
Barneveld BV verrichte werkzaamheden of
geleverde zaken, voor zover Hiltra Barneveld BV
jegens opdrachtgever voor deze schade, ware deze
geleden door opdrachtgever, jegens opdrachtgever
niet aansprakelijk zou zijn. Daarnaast wordt ook het
recht op opschorting aan de zijde van de
opdrachtgever uitgesloten.
Artikel 16: Adviezen, ontwerpen en materialen
16.1 Voor de door Hiltra Barneveld BV zelf gemaakte
ontwerpen neemt deze de verantwoordelijkheid op
zich. Ten aanzien hiervan wordt verwezen naar de
garantiebepalingen.
16.2 In geval van opdracht neemt Hiltra Barneveld
BV bij ontwerpen die niet door of namens hem zijn
gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich
voor de vervaardiging overeenkomstig de opdracht
en voor de deugdelijkheid van de gebruikte
materialen voor zover deze materialen niet door
opdrachtgever zijn voorgeschreven.
16.3 Hiltra Barneveld BV aanvaardt nimmer enige
verantwoordelijkheid voor zaken die door
opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld.
Artikel 17: Rechten van industriële en intellectuele
eigendom
17.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is,
behoudt Hiltra Barneveld BV de auteursrechten,
evenals alle overige rechten van intellectuele of
industrieel eigendom op de door hem verstrekte
ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen en
offertes.
17.2. Deze ontwerpen, schetsen, afbeeldingen,
tekeningen en offertes blijven eigendom van Hiltra
Barneveld BV en mogen zonder haar uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd,
aan derden getoond of op andere wijze worden
gebruikt, ongeacht of aan opdrachtgever daarvoor
kosten in rekening zijn gebracht. Opdrachtgever is
aan Hiltra Barneveld BV, per overtreding hiervan,
een boete van € 7.000,00 verschuldigd. Dit naast
schadevergoeding op grond van de wet.
17.3 Opdrachtgever is gehouden de zaken genoemd
in 17.1 en 17.2 op eerste verzoek aan Hiltra
Barneveld BV te retourneren op straffe van een
boete van € 1.000,00 per dag.
Dit naast schadevergoeding op grond van de wet.
Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
18.1 Opdrachtgever wordt slechts onder
opschortende voorwaarde eigenaar van de door
Hiltra Barneveld BV geleverde of nog te leveren
zaken. Hiltra Barneveld BV blijft eigenaar van de
geleverde of nog te leveren zaken zolang
opdrachtgever de vorderingen van Hiltra Barneveld

BV ter zake van de tegenprestatie van de
overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst
niet betaald heeft. In geval van doorlevering door
opdrachtgever aan derde(n), zal opdrachtgever
schriftelijk aan Hiltra Barneveld BV garanderen dat
zowel het economische als het juridische eigendom
eerst dan aan derde(n) wordt overgedragen nadat
door Hiltra Barneveld BV, hetzij van opdrachtgever,
hetzij van betrokken derde(n), volledige betaling van
het geleverde is ontvangen. Hiltra Barneveld BV blijft
tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren
zaken zolang opdrachtgever de verrichtte of nog te
verrichten werkzaamheden uit dergelijke
overeenkomsten niet betaald heeft en zolang
opdrachtgever vorderingen wegens tekortschieten
in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet
heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter
zake van boete, rente en kosten.
18.2 Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande
vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd de
door Hiltra Barneveld BV geleverde zaken te
vervreemden en/of op deze geleverde zaken een
pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en
verbindt zich tegenover derden die daarop een
dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen
van Hiltra Barneveld BV te zullen verklaren dat hij
niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is.
Voorts verbindt opdrachtgever zich geen akte te
zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de zaken
wordt gevestigd in welk geval opdrachtgever zich
aan verduistering zou schuldig maken.
18.3 Ingeval opdrachtgever enige verplichtingen uit
de overeenkomst met betrekking tot verkochte
zaken of uit te voeren werk jegens Hiltra Barneveld
BV niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling
gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk
geleverde als de nieuwe gevormde zaken, terug te
nemen. Opdrachtgever machtigt door het
verstrekken van de opdracht(en) Hiltra Barneveld BV
de plaats te betreden waar deze zaken zich
bevinden.
18.4 Hiltra Barneveld BV verschaft aan
opdrachtgever, op het moment dat opdrachtgever al
zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke
overeenkomsten heeft voldaan, het eigendom van
de geleverde zaken onder voorbehoud van
pandrecht van Hiltra Barneveld BV, ten behoeve van
andere aanspraken die opdrachtnemer op
opdrachtgever heeft. Opdrachtgever zal op eerste
verzoek van opdrachtnemer zijn medewerking
verlenen aan handelingen die in dat kader vereist
zijn.
Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands
recht van toepassing.
19.2 De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn
niet van toepassing evenmin als enige toekomstige
internationale regeling waarvan uitsluiting is
toegestaan.
19.3 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen
en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen
worden onderworpen aan het oordeel van de
Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de
vestigingsplaats van Hiltra Barneveld BV tenzij dit in
strijd is met het dwingend recht. Hiltra Barneveld BV
mag van de deze bevoegdheidsregel afwijken en de
wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
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