ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van Den Breejen
Meubelmakerij & Interieurbouw, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam. Deze voorwaarden zijn
gepubliceerd op onze website www.denbreejen-interieurbouw.nl en worden op aanvraag kosteloos toegezonden.
I Toepasselijkheid.
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die door Den
Breejen M&I en/of door haar onderleveranciers en/of door haar onderaannemers worden gedaan resp.
gesloten, tenzij Den Breejen M&I uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden zal zijn afgeweken.
2. Algemene voorwaarden van een opdrachtgever kunnen slechts van toepassing zijn op een met Den Breejen
M&I gesloten overeenkomst, indien Den Breejen M&I daar uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.
Ook indien de opdrachtgever zijn voorwaarden schriftelijk van toepassing verklaart, vormen deze algemene
voorwaarden van Den Breejen M&I onderdeel van de overeenkomst tussen partijen.
II
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Offertes en totstandkoming van overeenkomsten.
Alle offertes van Den Breejen M&I zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk het tegendeel is overeengekomen.
Alle prijzen zijn netto, exclusief omzetbelasting en gebaseerd op uitvoering in normale werktijden. De
prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van indiening van de offerte geldende inkoopprijzen, lonen,
sociale lasten, belastingen, andere heffingen, prijzen van gereedschap, materialen en vervoer. Wanneer één
van de kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order, doch vóór (op)levering wordt verhoogd , heeft
Den Breejen M&I het recht die kostenverhoging aan de opdrachtgever door te berekenen.
Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het in lid 1 van dit artikel vermelde, heeft Den Breejen
M&I het recht op aanpassing van haar prijzen op grond van wijzigingen van in- of uitvoerrechten of andere
rechten of belastingen na de verzending van de orderbevestiging en op veranderingen in de wisselkoers van
de euro ten opzichte van buitenlands valuta, waarin Den Breejen M&I eventueel haar goederen heeft
gekocht.
Eventueel verleende betaling- en andere kortingen hebben betrekking op de netto prijs, exclusief
omzetbelasting.
Voor de omvang en de aard van de verplichtingen van Den Breejen M&I is de tekst van haar
opdrachtbevestiging bindend.
Elke overeenkomst heeft betrekking op de corresponderende offerte, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
Indien geen redelijk belang van de opdrachtgever zich ertegen verzet is Den Breejen M&I gerechtigd aan de
door haar te leveren goederen en/of in de uitvoering van haar werkzaamheden zonder voorafgaande
toestemming van of kennisgeving aan de opdrachtgever op ondergeschikte punten wijzigingen aan te
brengen.
Indien en voor zover Den Breejen M&I behoort tot de inschrijvers op een werk, gaat Den Breejen M&I er
vanuit dat de inschrijvingsvoorwaarden voor alle inschrijvers gelijk zijn. Bij gebleken ongelijkheid behoudt
Den Breejen M&I zich het recht voor de door haar gemaakte kosten ter zake van de onderhavige
inschrijving te vorderen. De door de aanvrager te verschaffen gegevens dienen te voldoen aan redelijke
eisen van duidelijkheid en nauwkeurigheid en geheel overeen te stemmen met eventueel bijbehorende
tekeningen.
Afbeeldingen, catalogi, tekeningen, verstrekte ontwerpen, schema’s, bestekken, maat- en gewichtsopgaven
zijn, tenzij nadrukkelijk anders door Den Breejen M&I aangegeven, vrijblijvend.

III Auteursrecht.
1. Den Breejen M&I behoudt zich het auteursrecht voor op de in artikel II lid 8 genoemde stukken. Deze
stukken blijven, ongeacht de vraag of tekenkosten afzonderlijk in rekening zijn of worden gebracht, het
eigendom van Den Breejen M&I. Het hier gestelde leidt uitzondering indien en voorzover een afzonderlijk
bedrag voor de overdracht van auteursrechten in rekening is of wordt gebracht.
2. Zonder schriftelijke toestemming van Den Breejen M&I mogen de in artikel II lid 8 genoemde stukken en
offertes niet worden gekopieerd, aan derden worden vertoond of op andere wijze worden gebruikt.
3. De opdrachtgever die handelt in strijd met het in dit artikel genoemde auteurs- en/of eigendomsrecht is
jegens Den Breejen M&I schadeplichtig. Den Breejen M&I behoudt zich het recht voor aan opdrachtgever
een bedrag te berekenen gelijk aan minimaal 10% van het bedrag van de bij de aanbieding gedane
prijsopgaaf, ongeacht het recht van Den Breejen M&I ten zake van het auteurs- en/of eigendomsrecht. Door
betaling van schadevergoeding gaan de eigendom en het auteursrecht niet op de opdrachtgever over.

IV

Levertijd.
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1.

2.
3.

4.

De overeengekomen levertijd gaat in zodra Den Breejen M&I na schriftelijke opdrachtbevestiging in het
bezit is van alle door de opdrachtgever bij de opdracht te verstrekken en door hem goedgekeurde
werktekeningen, bescheiden en gegevens hoe ook genaamd en overigens alle formaliteiten zijn vervuld, die
nodig zijn alvorens met de werkzaamheden kan worden aangevangen en nadat Den Breejen M&I in de
gelegenheid is gesteld de werkzaamheden op locatie in te meten .
De opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en niet bindend.
Den Breejen M&I doet al het mogelijke om na overleg overeengekomen levertijden in acht te nemen.
Overschrijding ervan, door welke oorzaak ook, geeft de opdrachtgever nimmer recht op vergoeding van
directe of indirecte schade en kan nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst, noch
ontstaat voor de opdrachtgever het recht om enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na
te komen of, al dan niet krachtens rechtelijke machtiging, zelf of door derden werkzaamheden ter
uitvoering van de overeenkomst te laten verrichten.
Den Breejen M&I is te allen tijde bevoegd een order in gedeelten op te leveren dan wel te leveren goederen
in gedeelten te leveren en van iedere gedeeltelijke oplevering en/of aflevering van goederen betaling te
verlangen.

V Vervoer.
1. . Het vervoer heeft plaats voor risico van de opdrachtgever.
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het risico van de goederen, materialen en uitgevoerde
werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever vanaf het tijdstip van aanlevering der goederen en
materialen op de plaats van bestemming resp. vanaf het tijdstip van aanvang der werkzaamheden.
3. Indien buiten de schuld van Den Breejen M&I de aanlevering niet op de daarvoor bepaalde tijd kan
geschieden, worden de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtgever
is alsdan gehouden Den Breejen M&I en/of de eigenaar en/of de verhuurder van de opslagplaats te
vrijwaren voor eventuele aansprakelijkheid van derden.
VI Uitvoering van de werkzaamheden.
1. Alvorens Den Breejen M&I met de werkzaamheden begint, dienen de ruimten glas- en waterdicht te zijn.
2. Den Breejen M&I vangt niet eerder met haar werkzaamheden aan dan nadat anderen die in de onderhavige
ruimten werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden hebben beëindigd, alles zodat Den Breejen
M&I onbelemmerd haar arbeid kan verrichten.
3. In geval van verbouwingswerkzaamheden en/of vernieuwing van het interieur, dient de opdrachtgever er
zorg voor te dragen dat de desbetreffende bedrijfsruimte gedurende het verrichten van de werkzaamheden
voor het publiek gesloten is.
4. De opdrachtgever dient voor eigen rekening en risico er zorg voor te dragen dat personeel van Den Breejen
M&I, zodra zij op de plaats van de werkzaamheden is aangekomen, onmiddellijk met de uitvoering van het
werk kan beginnen en dat alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en
worden gehandhaafd.
5. Het vloeroppervlak dient vrij te zijn van alle materialen en/of voorwerpen die een ongehinderde voortgang
van het werk van Den Breejen M&I belemmeren. Het vloeroppervlak dient vrij te zijn van losse delen en
moet volledig vlak en waterpas te zijn.
6. De ruimten dienen een temperatuur van minimaal 15 graden Celsius te hebben, terwijl de relatieve
luchtvochtigheid niet meer dan 70% mag bedragen. Aan Den Breejen M&I wordt voldoende verlichting en
elektriciteit ter beschikking gesteld. Tevens komen ter beschikking van Den Breejen M&I een schone,
droge en afsluitbare ruimte, in de onmiddellijke nabijheid van de werkruimte, voor opslag van materiaal en
gereedschap. Voorzover noodzakelijk dient opdrachtgever zorg te dragen voor verticaal transport door
middel van een kraan of lift van voldoende afmeting en capaciteit, met bedieningspersoneel. Deze
apparatuur dient te voldoen aan de geldende overheidsvoorschriften terzake van de veiligheid. Schade
daarbij ontstaan is voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schuld van de zijde van Den Breejen M&I
komt vast te staan.
7. Niet nakoming van de in dit artikel genoemde verplichtingen van de opdrachtgever, alsmede alle andere
omstandigheden buiten schuld van Den Breejen M&I die de werkzaamheden van Den Breejen M&I
belemmeren of vertragen, geven Den Breejen M&I het recht de voor haar daaruit voortvloeiende kosten
extra aan de opdrachtgever in rekening te brengen, onverminderd het recht van Den Breejen M&I tot het in
rekening brengen van extra reis- en verblijfkosten.
8. Vanaf het tijdstip waarop Den Breejen M&I met haar werkzaamheden dient aan te vangen dan wel de te
monteren goederen op de plaats van het werk zijn aangevoerd, draagt opdrachtgever het risico voor alle
directe en indirecte schade die aan of door deze goederen en/of werkzaamheden mochten ontstaan. Evenzo
draagt opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging van de door Den Breejen M&I voor die
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uitvoering van het werk benodigde materialen en gereedschappen, vanaf het moment waarop zij op de
plaats van het werk zijn aangevoerd.
VII Meerwerk.
1. Den Breejen M&I is gerechtigd door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen. Als
meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Den Breejen M&I, hetzij op verzoek of last van de
opdrachtgever, hetzij op last van derden of ingevolge nieuwe dan wel gewijzigde voorschriften boven de in
de overeenkomst vastgelegde werkzaamheden en te verwerken materialen wordt geleverd en/of
aangebracht, dan wel boven de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden wordt gepresteerd.
2. Onverkort hetgeen is bepaald in lid 2 van het artikel geldt dat alle wijzigingen in het werk, hetzij door
bijzondere opdracht door de opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging van de bouw of veroorzaakt
doordat verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, wanneer
daaruit meerkosten ontstaan, als meerwerk zijn verschuldigd.
VIII Prestatie van derden.
1. Den Breejen M&I aanvaardt geen verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid voor een door of namens de
opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie
van afmetingen, maten en materialen.
2. In geval van opdracht neemt Den Breejen M&I bij ontwerpen die zij niet zelf heeft gemaakt, alleen de
verantwoordelijkheid op zich voor de juiste montage en voor de deugdelijkheid van de gebezigde
materialen. Den Breejen M&I aanvaardt geen verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid voor die onderdelen
waarvoor in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald merk of behandeling van materialen is voorgeschreven.
3. Wenst de opdrachtgever bij opdracht de verantwoordelijkheid van het door of namens hem gemaakte
ontwerp op Den Breejen M&I over te dragen, dan zal deze niet gehouden zijn zulks te aanvaarden dan nadat
haar voldoende tijd is gelaten omtrent deze opdracht een beslissing te nemen, waarbij Den Breejen M&I het
gehele ontwerp moet kunnen bestuderen en narekenen en haar alle daarop betrekking hebbende gegevens en
bescheiden moeten zijn verstrekt. Van Den Breejen M&I kan niet gevergd worden dat zij zulks kosteloos
doet, tenzij reeds uit de aanvraag is gebleken dat de opdrachtgever de verantwoordelijkheid op Den Breejen
M&I wil overdragen.
4. Den Breejen M&I aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen die de opdrachtgever zelf
ter beschikking stelt.
IX Overmacht.
1. In geval van overmacht wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur van de overmachtsituatie.
2. Onder overmacht wordt verstaan: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, epidemieën,
mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, inbeslagneming, onderbreking van de productie, gebrek aan
grondstoffen, halffabrikaten, hulpstoffen en/of kernenergierampen, bedrijfsstoring, bedrijfsbezetting, geheel
of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie de goederen of diensten moeten worden ontvangen
en iedere andere omstandigheid die Den Breejen M&I redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien en waarop
zij geen invloed heeft en op grond waarvan zij, indien een zodanige omstandigheid haar bekend was
geweest ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst niet of niet onder gelijke
voorwaarden zou hebben gesloten.
3. Indien de uitvoering van de overeenkomst tengevolge van overmacht voor langer dan drie maanden wordt
opgeschort, is Den Breejen M&I gerechtigd de overeenkomst, voorzover niet uitgevoerd, zonder
tussenkomst van de rechter te ontbinden door schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever en betaling te
vorderen van het wel uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, zonder in dat verband tot enige
schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn.
X
1.

2.
3.

Wanprestatie van de opdrachtgever.
Den Breejen M&I is gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever zonder gerechtelijke tussenkomst of
kennisgeving en zonder in dat verband schadeplichtig te zijn, niet of niet verder uit te voeren of deze
uitvoering op te schorten, indien de opdrachtgever in gebreke is met de naleving van zijn verplichtingen,
overlijdt, onder curatele wordt gesteld of in een psychiatrische inrichting wordt opgenomen, surséance van
betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn bedrijf aan een derde overdraagt, in
liquidatie treedt, of indien conservatoir of executoriaal beslag op één of meer van zijn goederen wordt
gelegd, onverminderd het recht van Den Breejen M&I op schadevergoeding.
De opdrachtgever is van rechtswege en zonder ingebrekestelling in gebreke, zodra zich een van de in
bovenvermeld lid van dit artikel genoemde omstandigheden voordoet.
Bij opschorting door Den Breejen M&I van de uitvoering van de overeenkomst blijven de te leveren
voorwerpen en goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Indien Den Breejen M&I van haar

Pagina | 3

4.

5.

in dit artikel genoemde recht gebruik maakt, wordt de gehele overeengekomen prijs dadelijk opeisbaar,
onder aftrek van nog niet door Den Breejen M&I of de door haar vertegenwoordigde bedrijven of haar
onderleveranciers gemaakte kosten.
Onverminderd de overige haar toekomende rechten wordt Den Breejen M&I onherroepelijk door de
opdrachtgever gemachtigd om, in de onder dit artikel genoemde gevallen, zonder enige ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst, de door haar geleverde goederen te demonteren en tot zich te nemen zonder
verplicht te zijn reeds betaalde bedragen te restitueren.
Alle kosten die Den Breejen M&I in de in het artikel genoemde gevallen moet maken, met inbegrip van de
kosten die de rechter niet ten laste van de verliezende partij kan liquideren, komen ten laste van de
opdrachtgever. Laatstgenoemde kosten worden gesteld op tenminste 10% van het aan Den Breejen M&I
verschuldigde, onverminderd haar recht een hogere vergoeding te vorderen indien zij kan aantonen dat deze
kosten in feite hoger zijn.

XI Aansprakelijkheid.
1. Den Breejen M&I is ter zake van de levering, montage, reparatie, revisie of andere werkzaamheden door
haar verricht alsmede ter zake van het functioneren van het geleverde en gemonteerde, behoudens de in
deze voorwaarden opgenomen garantieverplichtingen, nimmer – noch uit hoofde van de overeenkomst,
noch wegens onrechtmatige daad – aansprakelijk voor enige daarbij of tengevolge daarvan ontstane
materiële of immateriële schade voor de opdrachtgever of derden, daaronder begrepen bedrijfs- en/of
stagnatieschade, tenzij de scha de is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Den Breejen M&I. De
opdrachtgever is verplicht Den Breejen M&I tegen aanspraken van derden terzake van schade te vrijwaren.
2. Den Breejen M&I is op het gebied van de door haar te leveren materialen en de door haar te verrichten
werkzaamheden deskundig. Niettemin kan de opdrachtgever aan eventueel onjuiste adviezen of
voorlichting geen rechten jegens Den Breejen M&I ontlenen.
3. Een reclame op de aangevoerde materialen resp. op het uitgevoerde werk schort de betalingsverplichting
van de opdrachtgever niet op.
XII Garantie.
1. Den Breejen M&I garandeert de deugdelijkheid van het door haar geleverde en gebruikte materiaal en de
door haar verrichte werkzaamheden in dier voege, dat alle gebreken aan het geleverde en de
werkzaamheden, waarvan de opdrachtgever aantoont dat zij bij de levering bestonden of binnen drie
maanden daarna zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door
Den Breejen M&I gemaakte ontwerpen, door Den Breejen M&I kosteloos zullen worden hersteld, indien
deze gebreken binnen 14 dagen na afloop van voorgenoemde termijn schriftelijk bij Den Breejen M&I zijn
gemeld. Opdrachtgever zal nimmer aanspraak hebben op enigerlei schadevergoeding.
2. Den Breejen M&I is vrij in de keuze de onder lid 1 van dit artikel genoemde gebreken op te heffen door
reparatie dan wel door vervanging van materialen.
3. Ten aanzien van gebreken die geheel of ten dele het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de
aard of kwaliteit van de toegepaste materialen wordt geen garantie gegeven.
4. Voor goederen die Den Breejen M&I betrekt van door haar vertegenwoordigde en/of van haar
onderleveranciers, gelden tussen Den Breejen M&I en de opdrachtgever de garantiebepalingen van deze
bedrijven en/of onderleveranciers.
5. Extra arbeidsloon en andere kosten veroorzaakt doordat te vervangen of te repareren materialen moeilijk
bereikbaar zijn, komen ten laste van de opdrachtgever.
6. Den Breejen M&I is van haar garantieverplichtingen bevrijd indien: a. de opdrachtgever niet, niet
behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens Den Breejen M&I; b. de opdrachtgever
zonder goedkeuring van Den Breejen M&I derden werkzaamheden aan het geleverde of aan door Den
Breejen M&I verrichte werkzaamheden laat verrichten of deze zelf verricht; c. de opdrachtgever het
geleverde nalatig of zorgeloos behandelt of zich niet houdt aan de instructies die hem door personeel of
anderen namens Den Breejen M&I worden gegeven.
7. Geen garantie zal gelden voor door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of voor
door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk, tenzij
verricht met uitdrukkelijke goedkeuring van Den Breejen M&I.
8. Bij partiële oplevering van het werk beginnen de garantietermijnen te lopen bij de oplevering van deze
gedeelten.
9. Voor fabricagefouten die naar hun aard pas na langere tijd kunnen worden ontdekt geldt een garantietermijn
van een jaar na de eerste oplevering.
10. Garantie geldt alleen bij gebruikt waartoe het werk en het geleverde volgens de opdracht is bestemd. Indien
omtrent de gebruiksbestemming niets anders is overeengekomen, geldt garantie alleen bij normaal gebruik.
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11. Gebreken tengevolge van krimp- en temperatuurgevoeligheid van de geleverde materialen vallen niet onder
garantie, voorzover niet is voldaan aan het gestelde in artikel VI lid 6 dat relatieve vochtigheid maximaal
70% dient te bedragen. Van garantie zijn eveneens uitgesloten gebreken die zijn veroorzaakt door te grote
vochtigheid, droogte, koude of hitte in de ruimte waarin dient te worden gewerkt.
12. Onder de garantie zijn niet begrepen verkleuringen van het hout en ondergeschikte kleurafwijkingen van
hout en/of andere materialen.
13. Onverminderd de bepalingen in dit artikel dient reklamering schriftelijk te geschieden binnen 14 dagen na
aflevering van de goederen, bij overschrijding van welke termijn iedere mogelijke aanspraak tegen Den
Breejen M&I komt te vervallen.
XIII Betalingsvoorwaarden.
1. Elke overeenkomst met Den Breejen M&I, vallend onder bepalingen van deze algemene voorwaarden,
wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever op grond van door Den Breejen
M&I in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig is.
2. Tijdens de uitvoering van een overeenkomst is Den Breejen M&I gerechtigd de nakoming van haar
verplichtingen op te schorten, totdat de opdrachtgever op verzoek en ten genoegen van Den Breejen M&I
zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
3. Betaling van de overeengekomen prijs dient te geschieden volgens de in de offerte bepaalde termijnen.
4. De betaling van facturen dient zonder korting of schuldvergelijking te geschieden ten kantore van Den
Breejen M&I of door overmaking op haar bankrekening.
5. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder mede begrepen de integrale kosten van
rechtsbijstand, die Den Breejen M&I na de vervaldag van de facturen dient te maken ter inning van haar
vordering, komen ten laste van de opdrachtgever.
6. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom.
XIV Eigendomsvoorbehoud.
1. Al hetgeen Den Breejen M&I in opdracht van opdrachtgever dan wel in opdracht van door haar
aangewezen derden heeft geleverd en/of geplaatst en/of bewerkt, wordt geacht door Den Breejen M&I aan
opdrachtgever om niet in bewaring te zijn gegeven tot het tijdstip waarop opdrachtgever aan al zijn uit de
overeenkomst met Den Breejen M&I voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan. Tot dat tijdstip blijft het
door Den Breejen M&I geleverde, hoe ook genaamd, eigendom van Den Breejen M&I. Door de
voldoening aan alle bedoelde verplichtingen eindigt de inbewaringgeving en gaat de eigendom van het
door Den Breejen M&I geleverde op de opdrachtgever over. Indien de opdrachtgever in gebreke is met
nakoming van een of meer van zijn verplichtingen ter zake, heeft Den Breejen M&I het recht de
inbewaringgeving terstond te beëindigen en al hetgeen zich op de bodem van de opdrachtgever bevindt of
waar dan ook, als haar eigendom op te eisen en onmiddellijk tot zich te nemen, alles zonder rechterlijke
machtiging. Alle kosten en schaden, vallende op of belopen door de periode van bewaargeving, komen ten
laste van de opdrachtgever.
2. Opdrachtgever is gerechtigd over het door Den Breejen M&I geleverde dan wel geplaatste/verwerkte te
beschikken op de voor zijn bedrijfsvoering normale zakelijke wijze. Hij mag deze goederen dan wel het
geplaatste/geleverde waarop het eigendomsrecht is voorbehouden, niet verpanden dan wel bij wege van
zekerheidsstelling overdragen. Indien opdrachtgever moet aannemen dan wel voorzien dat hij niet in staat
is dan wel zal zijn aan zijn zakelijke verplichtingen te voldoen, is hij niet langer gerechtigd over het
geleverde te beschikken. Desverlangd dient hij het geleverde/geplaatste/verwerkte onverwijld ter
beschikking van Den Breejen M&I te houden en te stellen. Opdrachtgever dient Den Breejen M&I
onverwijld op de hoogte te stellen van elke inbeslagneming van al datgene waarop het
eigendomsvoorbehoud van Den Breejen M&I rust, op zijn kosten te verzekeren tegen alle risico’s
waaronder brand, ontploffing of diefstal en Den Breejen M&I desverlangd de ter zake opgemaakte polissen
te tonen.
XV Toepasselijk recht.
Op alle door Den Breejen M&I gesloten overeenkomsten is, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen, het Nederlands recht van toepassing.
XVI Geschillen.
Alle geschillen, waaronder die geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, die
tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van een aan deze voorwaarden onderworpen
overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het uitvloeisel mochten zijn,
zullen met uitsluiting van elke andere rechterlijke instantie worden onderworpen aan het oordeel van de
bevoegde rechter te Amsterdam.
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