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ALGEMENE VOORWAARDEN K. VAN DER WAL FERWERD BV 
 
 
Artikel 1. Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met: 
ondernemer/opdrachtnemer: natuurlijk of rechtspersoon die bedrijfsmatig handelt. 
koper/opdrachtgever: de partij aan wie ondernemer aanbiedingen doet/ de partij met wie 
ondernemer een overeenkomst sluit tot levering van materialen en/voor wie ondernemer in opdracht 
en voor rekening opdracht(en) uitvoert. 
materialen: bouw- en afbouwmaterialen alsmede andere geleverde goederen door ondernemer 
en/of daartoe te verwerken producten. 
aanbieding: de door ondernemer aangeboden levering van materialen. 
order: order van koper tot levering van materialen door ondernemer. 
overeenkomst: de overeenkomst, die tot stand komt na aanvaarding van de aanbieding. 
levering af-magazijn: de koper haalt de goederen af in het magazijn van de ondernemer. Zodra hij 
de goederen oppakt, is eventuele schade voor zijn risico.  
levering franco werk ongelost: de ondernemer levert de goederen franco op de plaats van 
bestemming. De koper neemt daar het risico over en is verantwoordelijk voor het lossen van de 
lading.   
 
Artikel 2. Toepassing 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (prijs) aanbiedingen aan koper en 
overeenkomsten tussen ondernemer en koper alsmede zijn deze algemene voorwaarden 
van toepassing op alle overeenkomsten en leveringen van ondernemer. 

2. Indien een koper als gebruiker gebruik maakt van algemene voorwaarden, hebben deze 
algemene voorwaarden van ondernemer voorrang boven de algemene voorwaarden van 
koper. 

 
Artikel 3. Aanbod 

1. Alle aanbiedingen van ondernemer zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen tussen 
koper en ondernemer. Indien een aanbieding niet binnen 14 dagen wordt aanvaard komt het 
aanbod te vervallen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

2. Indien een order zonder prijsaanvraag wordt gegeven, dan wordt deze order onafhankelijk 
van een eventueel in het verleden gedane aanbieding door ondernemer tegen een 
marktconforme prijs uitgevoerd. 

3. Ondernemer kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van 
personen die hem onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken door wel daartoe 
bevoegde personen zijdens ondernemer alsnog schriftelijk worden bevestigd aan degene tot 
wie de aanbieding gericht is. 

4. Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding van het materiaal zonder dat 
de zaak daaraan hoeft te beantwoorden. 

 
Artikel 4. Overeenkomsten 

1. Overeenkomsten komen tot stand doordat de koper de aanbieding van ondernemer 
ondertekent en aan ondernemer retourneert voordat de aanbieding vervalt, tenzij hiervan 
door ondernemer bij de aanbieding uitdrukkelijk van wordt afgeweken. 

2. Indien de koper de aanbieding van ondernemer eenzijdig wijzigt, maakt deze wijziging pas 
deel uit van de overeenkomst na schriftelijke aanvaarding ervan door ondernemer. 

3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 komt er eveneens een overeenkomst tot stand indien 
ondernemer na aanvraag van de koper de order schriftelijk aan de koper bevestigt. De 
inhoud van de orderbevestiging van ondernemer bepaalt de inhoud van de overeenkomst. 

4. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen, waarbij de 
schriftelijke bevestiging van ondernemer bepalend is voor de inhoud en de omvang van de 
wijzigingen en de consequenties voor de prijs. 
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Artikel 5. Prijzen 
1. Alle prijzen zijn ofwel af-magazijn, ofwel franco werk ongelost conform de aan de koper 

verstrekte prijslijst of aanbieding van ondernemer. De prijslijsten en reclamematerialen 
kunnen door de ondernemer eenzijdig gewijzigd worden. De prijslijsten en reclame-uitingen 
binden de ondernemer niet. 

2. Prijzen gelden per aantal, per meter dan wel per pallet of andere eenheid en zijn exclusief 
omzetbelasting alsmede exclusief emballage, vrachtkosten en verpakkingskosten, tenzij 
anders vermeld. 

3. Indien na de datum van de aanbieding, ook indien ondernemer een bindend aanbod heeft 
gedaan en voor de levering één of meer van de kostenfactoren een wijziging ondergaat, is 
ondernemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. 

 
Artikel 6. Levertijden 

1. De tussen ondernemer en de koper overeengekomen levertijden worden door ondernemer 
zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale 
termijn. Ondernemer spant zich in om binnen de aangegeven tijd te presteren. 

 
Artikel 7. Aflevering 

1. De aflevering geschiedt af-magazijn of franco werk ongelost, conform de aan de koper 
verstrekte prijslijst of aanbieding van ondernemer en hetgeen is overeengekomen. 

2. Bij aflevering af-magazijn worden de materialen geacht door ondernemer te zijn geleverd en 
door de koper te zijn aanvaard, zodra deze in of op de vervoermiddelen zijn geladen. 

3. Bij aflevering franco werk ongelost worden de materialen geacht door ondernemer te zijn 
geleverd en door de koper te zijn aanvaard zodra deze ter plaatse zijn aangevoerd. 

4. De koper is aansprakelijk voor de koopprijs, de kosten van ondernemer en de schade van 
ondernemer indien de koper verzuimt de handeling te verrichten waarmee zij aan aflevering 
moet meewerken. 

5. Ingeval van aflevering franco werk ongelost zal ondernemer die overeenkomsten sluiten die 
nodig zijn voor het vervoer naar de overeengekomen of vastgestelde plaats, zulks met naar 
het redelijk oordeel van ondernemer passende vervoermiddelen en onder de voor zodanig 
vervoer, naar het redelijk oordeel van ondernemer, gebruikelijke voorwaarden. 

6. Indien niet franco werk ongelost wordt afgeleverd, is ondernemer niet aansprakelijk voor de 
keuze van de vervoerder, noch voor de keuze van het vervoermiddel, noch voor de 
voorwaarden en risico's die op het vervoer van toepassing zijn. 

7. Bij aflevering franco werk ongelost behoeft ondernemer de materialen niet verder te 
vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar/bevaarbaar en veilig 
gemaakt terrein kan komen, een en ander ter beoordeling van ondernemer of de door hem 
ingeschakelde hulppersonen. De koper is verplicht de materialen aldaar in ontvangst te 
nemen. 

8. De kosten van emballage komen voor rekening van koper. Het verwijderen en afvoeren van 
verpakkingsmaterialen komen voor rekening van koper.  

9. Ondernemer is gerechtigd de verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen en 
gedeeltelijk te factureren. 

10. De koper zal, indien in de overeenkomst geen afnametijdstip is bepaald, in ieder geval 
afnemen binnen 3 maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Dit is een fatale 
termijn. Indien een afnametijdstip is bepaald, dan wel indien geen afname tijdstip is bepaald 
en binnen 3 maanden moet worden afgenomen, is koper aansprakelijk voor alle kosten van 
ondernemer zoals, doch niet uitsluitend, opslagkosten.  

11. Door ondernemer wordt geen vervoer naar de Nederlandse en Buitenlandse 
Waddeneilanden verzorgd, tenzij anders is overeengekomen. 

 
Artikel 8. Tekeningen, berekening en adviezen 

1. Opdrachtnemer draagt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de door 
haar gegeven adviezen, met haar medewerking tot stand gekomen tekeningen alsmede niet 
voor met haar medewerking tot stand gekomen berekeningen. 
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2. Tekeningen en/of berekeningen zullen zo goed als mogelijk ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de opdrachtgever. Indien een tekening en/of een berekening niet ter 
goedkeuring aan de opdrachtgever is voorgelegd leidt dit niet tot aansprakelijkheid van de 
opdrachtnemer. 

 
Artikel 9. Verplichting opdrachtgever. 

1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken: 

 over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals 
vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), zo nodig in overleg met de 
opdrachtnemer; 

 over het gebouw, het terrein waarin of waarop het werk moet worden  uitgevoerd; 
over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en 
hulpmiddelen; 

 over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, 
gas, perslucht en water. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening 
van de opdrachtgever. 

2. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden 
en/of leveringen, die niet tot het werk van de opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig 
worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. De 
eventuele kosten van de vertraging zijn voor rekening van opdrachtgever. 

 
Artikel 10. Aansprakelijkheid opdrachtgever 

1. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem 
voorgeschreven constructies en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven 
orders en aanwijzingen. 

2. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan 
wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever 
aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade. 

3. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van 
overheidswege die na de dag van het sluiten van de overeenkomst in werking treden, 
komen voor rekening van de opdrachtgever. 

4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in 
zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. 

 
Artikel 11. Aanvang werk, uitstel en oplevering 

1. Tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt schriftelijk vastgelegd, tenzij hiervan wordt 
afgeweken, wanneer met de werkzaamheden een aanvang zal worden genomen. Indien de 
opdrachtgever of opdrachtnemer de overeengekomen aanvangstermijn wil wijzigingen dient 
dit uiterlijk 10 werkdagen vóór de afgesproken aanvangsdatum aan opdrachtgever c.q. 
opdrachtnemer te worden medegedeeld en zal een nieuwe aanvangsdatum worden 
vastgesteld. 

2. Nadat het werk naar de mening van de opdrachtnemer is voltooid nodigt de opdrachtnemer 
de opdrachtgever uit om het werk op te nemen. De opneming vindt plaats door de 
opdrachtnemer in aanwezigheid van de opdrachtgever en strekt ertoe te constateren dat de 
opdrachtnemer uit de verplichtingen van de overeenkomst heeft voldaan. Nadat het werk is 
opgenomen deelt de opdrachtgever binnen uiterlijk 3 werkdagen mee of het werk is 
goedgekeurd.  

3. Wordt het werk niet binnen 3 werkdagen na de opneming door de opdrachtgever 
goedgekeurd dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd door de opdrachtgever 3 
werkdagen nadat de opdrachtnemer van mening is dat het werk is voltooid. 

4. Het werk wordt in ieder geval geacht te zijn goedgekeurd indien het door de opdrachtgever 
in gebruik is genomen. 

5. Kleine gebreken zullen geen reden zijn voor de opdrachtgever de goedkeuring te  
onthouden. 
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6. Indien het werk niet wordt goedgekeurd en ook niet door opdrachtgever in gebruik wordt 
genomen heeft, ter beoordeling van de opdrachtnemer, de opdrachtnemer de bevoegdheid 
hetzij een billijke schadevergoeding aan opdrachtgever te betalen ten hoogste van het 
factuurbedrag welke wordt verrekend met een evenredige betaling voor het uitgevoerde 
gedeelte van het werk waarover opdrachtnemer geen klachten heeft, hetzij de gebreken 
gratis te herstellen. 

 
Artikel 12. Aansprakelijkheid. 

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de door opdrachtnemer ingeschakelde 
onderaannemers. Voor zover opdrachtnemer op basis van de wet dwingend aansprakelijk 
kan worden gesteld voor werkzaamheden uitgevoerd door hulppersonen of 
onderaannemers, is haar aansprakelijkheid beperkt voor zover de verzekering van 
opdrachtnemer de schade uitkeert, dan wel bij gebreke daarvan tot ten hoogste het 
overeengekomen factuurbedrag. 

2. Opdrachtnemer is na oplevering van het werk niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen 
van het werk, tenzij het werk door zijn schuld of schuld van zijn onderaannemer of 
leverancier een gebrek bevat dat redelijkerwijs niet door de opdrachtnemer onderkend had 
kunnen worden en de opdrachtgever van dat gebrek binnen redelijk termijn na ontdekking 
mededeling is gedaan aan opdrachtnemer.    

 
Artikel 13.Opschorting werkzaamheden  

1. De opdrachtnemer is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. 
Voorzieningen die de opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als 
meerwerk verrekend. Schade die de opdrachtnemer tengevolge van de schorsing lijdt, dient 
hem te worden vergoed door de opdrachtgever. 

2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de 
rekening van de opdrachtnemer. 

3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de opdrachtnemer bovendien vorderen, 
dat haar een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. 
Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar 
wel reeds door de opdrachtgever betaalde bouwstoffen. 

4. Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is de opdrachtnemer 
bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het 
volgende lid te worden afgerekend. 

5. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te 
zeggen. De opdrachtnemer heeft in dat geval recht op de evenredige betaling voor het 
uitgevoerde gedeelte van het werk, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet 
voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde 
kosten. 

 
Artikel 14. Betaling 

1. De betaling van de koopprijs inclusief BTW geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum, 
tenzij anders schriftelijk tussen ondernemer en koper is overeengekomen. Reclames op de 
factuur moeten binnen 8 dagen na factuurdatum, schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan 
ondernemer. 

2. Betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, 
korting en/of opschorting tenzij anders schriftelijk tussen ondernemer en koper 
overeengekomen. 

3. Indien de overeenkomst tevens het vervoer van materialen omvat kan ondernemer de 
materialen verzenden met het beding dat deze of de daarop betrekking hebbende 
documenten slechts tegen betaling van de prijs aan de koper worden afgegeven, ook indien 
zulks niet in de orderbevestiging is vermeld. 

4. Indien ondernemer, dan wel een derde namens ondernemer, overgaat tot het inschakelen 
van derden voor de (gerechtelijke) invordering dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor 
rekening van koper met een minimum van 15% van het gevorderde bedrag en voorts met 
een minimum van € 50,00 te vermeerderen met BTW. Koper is bij non-betaling(en) vanaf het 
verstrijken van de onder lid 1 van dit artikel genoemde termijn de wettelijke (handels) rente 
verschuldigd. 
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5. Indien de koper niet tijdig betaalt worden alle betalingsverplichtingen van de koper ongeacht 
of ondernemer ter zake reeds heeft gefactureerd terstond opeisbaar. 

6. De vordering van ondernemer is onverlet het vorige lid terstond opeisbaar indien: 

 koper in staat van faillissement wordt verklaard; 

 de wettelijke schuldsanering op hem/haar van toepassing wordt verklaard.  
7. Indien de koper bestaat uit meerdere personen en/of entiteiten dan zijn deze personen en/of 

entiteiten voor betaling hoofdelijk verbonden. 
8. Ondernemer is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van 

minimaal 25% te vragen. 
 

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud 
1. Ondernemer behoudt zich de eigendom voor van alle door ondernemer aan de koper 

geleverde materialen totdat (koop)prijs hiervan geheel is voldaan, daaronder begrepen 
buitengerechtelijke kosten, rente en boetes. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het 
geval ondernemer op de koper vorderingen mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van 
de koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens de ondernemer. Het is de koper niet 
toegestaan om geleverde materialen te verpanden of aan een derde enig recht daarop te 
verlenen zolang de eigendom hiervan niet op de koper is overgegaan. 

2. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud is het de koper toegestaan de onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde materialen te verwerken of daarover te beschikken. 

 
Artikel 16. Keuring en reclame 

1. De koper is gehouden om toe te leveren materialen voor de verwerking ervan onmiddellijk bij 
aankomst op de plaats van (af)levering te controleren op transportschade, hoeveelheid en 
hoedanigheid. 

2. Eventuele transportschade en afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid materialen 
en/of hoedanigheid dient op straffe van verval van recht tot het claimen van deze schade op 
de vrachtbrief e.d. te worden vermeld en tevens binnen 24 uur na aflevering door koper 
schriftelijk aan ondernemer te worden gemeld. Geringe afwijkingen en transportschade zijn 
geen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en ondernemer is niet verplicht de 
daaruit voortvloeiende schade te vergoeden. Indien geen vrachtbrief is overhandigd dient de 
koper dit binnen 24 uur na aflevering te melden aan ondernemer op straffe van het recht tot 
verval van het claimen van schade.  

3. Koper wordt geacht bekend te zijn met de montagevoorschriften behorende bij de levering 
door ondernemer zoals deze luiden op de dag van het tot stand komen van de 
overeenkomst. Koper zal conform deze voorschriften handelen. 

4. Het recht van de koper om zich erop te beroepen dat de materialen niet aan de 
overeenkomst beantwoorden, vervalt bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare 
tekortkomingen indien de koper niet binnen 8 dagen nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs 
had kunnen ontdekken ondernemer hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van 
de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd 
geconstateerd. 

5. De rechten van de koper als genoemd in lid 4 vervallen in elk geval na verwerking van de 
geleverde producten althans na invoering van de geleverde producten in het 
verwerkingsproces, behoudens indien de tekortkomingen vallen onder de door ondernemer 
ter zake van de producten afgegeven garantie. 

6. Ondernemer dient door de koper in staat te worden gesteld de ingediende reclames te 
controleren. Bij overeenstemming over de reclame zal een schriftelijk verklaring worden 
opgesteld, tenzij anders overeengekomen. 

7. Indien de reclame naar de mening van ondernemer juist is zal ter beoordeling van de 
ondernemer, de ondernemer hetzij een billijke schadevergoeding aan koper betalen tot ten 
hoogste van het factuurbedrag van de geleverde materialen, hetzij de materialen gratis 
vervangen na terugzending van de materialen aan de ondernemer door de koper.  

 
Artikel 17. Garantie 

1. Garantie op de geleverde materialen is alleen van toepassing indien dit schriftelijk is 
overeengekomen, danwel voor zover daarin bij wet voorzien is.  
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Artikel 18. Retentierecht 
1. Ondernemer heeft het recht goederen van koper onder zich te houden tot voldoening van al 

hetgeen de koper noch aan ondernemer verschuldigd is. 
 
Artikel 19. Retourzendingen 

1. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd na schriftelijk aanvaarding daarvan en onder 
door ondernemer gestelde voorwaarden. Bij retourzendingen is ondernemer gerechtigd 
(retour)kosten in rekening te brengen bij koper. 

 
Artikel 20. Aansprakelijkheid 

1. De aansprakelijkheid van ondernemer, als in deze voorwaarden bedoeld, als ook iedere 
andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer 
verder dan vergoeding van de factuurwaarde, dan wel het bedrag dat de verzekeraar van 
ondernemer uitkeert, dan wel bij gebreke daarvan tot een bedrag van dat ondernemer op 
basis van de factuur in rekening kan brengen. 

2. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade, 
stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, 
bewerkingskosten en dergelijke, dan wel indien de wet zich tegen en vorenstaande 
exoneratie verzet is de ondernemer niet verder aansprakelijk dan dat de verzekeraar van 
ondernemer uitkeert dan wel bij gebreke daarvan tot een bedrag van dat ondernemer op 
basis van de factuur in rekening kan brengen. 

3. In geval van levering van producten door de ondernemer die hij van derden heeft gekocht, 
verstrekt ondernemer op deze producten slechts garantie indien en voor zover hij hiervoor 
een garantie van zijn leveranciers verkrijgt. In dat geval is de garantie gelijkluidend aan de 
garantie die ondernemer van zijn leveranciers verkrijgt. 

4. Indien ondernemer door derden wordt aangesproken ter zake van schade vrijwaart de koper 
ondernemer voor dergelijke schadeaanspraken door derden gedaan, tenzij er sprake is van 
opzet of bewuste roekeloosheid van ondernemer. 

 
Artikel 21. Einde overeenkomst 

1. De koper kan de overeenkomst annuleren tegen betaling door de koper van de door 
ondernemer reeds gemaakte kosten en volledig vergoeding van het reeds gepresteerde. 
Daarnaast is koper een schadeloosstelling verschuldigd van 1/3 van de overeengekomen 
prijs. 

2. Indien de koper op enigerlei wijze toerekenbaar tekortschiet zal de koper zonder 
ingebrekestelling derhalve van rechtswege in verzuim zijn en heeft de ondernemer de keus 
zijn verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden.  

 
Artikel 22. Overmacht 

1. In geval van overmacht is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst te annuleren of zijn 
leveringsverplichting op te schorten zolang de overmacht voortduurt. 

2. In deze overeenkomst wordt onder overmacht verstaan de betekenis die daaraan naar 
Nederlands recht wordt gegeven. In aanvulling daarop geldt onder meer als overmacht voor 
ondernemer staking in de ruimste zin van het woord, stremming van de aanvoer, breuk van 
machines en/of gereedschappen,niet beschikbaar zijn van vervoer, overheidsmaatregelen 
en/of het geval dat leveranciers van ondernemer in gebreke blijven met de aflevering, 
daaronder uitdrukkelijk ook begrepen omstandigheden waardoor vertraging optreedt in het 
normale productieproces en/of de levering van de leveranciers waarvan de ondernemer de 
materialen betrekt. 

 
Artikel 23. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Alle door ondernemer aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht 
waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend 
karakter zich daar niet tegen verzetten als afwijking gelden. 

2. Eventuele geschillen tussen ondernemer en koper zullen worden berecht door de bevoegde 
rechter van de plaats van vestiging van ondernemer, voor zover bepalingen van dwingend 
karakter zich daar niet tegen verzetten als afwijking gelden. 


