ALGEMENE INKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN :
VAN :
DEN-2 B.V.
Paardensteeg 11
3441 BX Woerden

Artikel 4 Meer- en minderwerk
1.
Het verrichten door leverancier van meer, minder of andere werkzaamheden dan
overeengekomen, is niet toegestaan en komt niet voor vergoeding in aanmerking,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Den-2.
2.

Artikel 1 Definities
In deze algemene inkoop- en leveringsvoorwaarden (nader te noemen
“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
a.

b.
c.
d.
e.
f.

g.

Aanbieding: alle door Leverancier aan Den-2, dan wel
door Den-2 aan Opdrachtgever verstrekte offertes, aanbiedingen,
prijsopgaven en alle overige uitnodigingen tot het aangaan van een
Overeenkomst;
Aflevering: de levering van goederen door of aan Den-2 ex artikel 8 van
deze Voorwaarden;
Den-2: Den-2 B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Woerden en alle
hieraan gelieerde ondernemingen;
Leverancier: iedere persoon of onderneming die door Den-2 is uitgenodigd
een Aanbieding te doen, of voor Den-2 Werkzaamheden verricht;
Opdrachtgever: iedere persoon of onderneming waarvoor Den-2
werkzaamheden verricht, dan wel aan wie Den-2 een Aanbieding heeft
gedaan;
Overeenkomst: de tussen Den-2 en Leverancier gesloten overeenkomst
waar de Voorwaarden op van toepassing zijn verklaard, alsmede iedere
overeenkomst tussen Den-2 en de Opdrachtgever, waaronder begrepen
elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede (rechts)handelingen ter
voorbereiding en ter uitvoering van een overeenkomst;
Werkzaamheden: alle werkzaamheden, diensten en/of leveringen waartoe
door Den-2 opdracht is gegeven c.q. door Den-2 in het kader van een
Overeenkomst worden verricht.

Artikel 5 Prijzen
1.
Door Den-2 opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, in euro’s, af fabriek,
gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoer-, afleveringen installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege. Bovendien zijn
de prijzen op basis van door Den-2 gehanteerde minimum hoeveelheden.
2.

Tenzij anders overeengekomen kunnen alle met Den-2 overeengekomen prijzen,
waaronder begrepen de prijzen van na- en bijleveringen niet zonder schriftelijke
toestemming van Den-2 worden verhoogd.

3.

In een aanbieding van Den-2 genoemde prijzen voor haar werkzaamheden gelden
niet voor nabestellingen.

4.

Indien Den-2 met opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is Den-2
niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Den-2 kan aantonen dat zich
tussen het moment van aanbieding en aflevering significante prijswijzigingen
hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins
niet-voorziende omstandigheden. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt,
heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 Betaling
Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling van facturen binnen dertig
dagen nadat leverancier aan zijn verplichtingen heeft voldaan en door Den-2 een
factuur is ontvangen die voldoet aan alle wettelijke vereisten. Door Den-2 gezonden
facturen voor door haar uitgevoerde werkzaamheden dienen binnen dertig dagen
na factuurdatum te worden voldaan, op één van de op de factuur genoemde
bankrekeningen van Den-2 en in de op de factuur aangegeven valuta. Indien een
factuur van Den-2 niet tijdig is voldaan, is opdrachtgever van rechtswege in
verzuim.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Den-2 en
(mogelijke) leveranciers en/of opdrachtgevers.

2.

De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen
van leverancier, opdrachtgever of derden, wordt door Den-2 uitdrukkelijk van de
hand gewezen.

3.

Afwijkingen van deze voorwaarden of een overeenkomst kunnen slechts schriftelijk
geschieden door de daartoe bevoegde personen en gelden dan slechts ten aanzien
van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

4.

Indien Den-2 schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende
voorwaarden, blijven – ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld – deze
voorwaarden voor het overige van kracht.

Artikel 3 Aanbieding en Overeenkomst
1.

Aanbiedingen aan opdrachtgever zijn gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte
gegevens. In het geval de verstrekte gegevens niet juist zijn, komen de eventuele
extra kosten hiervan voor rekening van opdrachtgever.

2.

Leverancier doet zijn aanbieding in elk geval gestand tot drie maanden na datum
aanbieding.

3.

Tenzij anders overeengekomen doet Den-2 haar aanbieding in elk geval gestand
tot drie maanden na datum aanbieding, tenzij de aanbieding binnen de
overeengekomen termijn wordt aanvaard, vervalt de aanbieding daarna van
rechtswege. In aanbieding van Den-2 genoemde levertijden en andere de door
Den-2 te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts
informatief, overschrijding ervan geeft de potentiële opdrachtgever geen aanspraak
op schadevergoeding of ontbinding.

4.

Indien een aanbieding van Den-2 slechts gedeeltelijk wordt aanvaard, vervalt de
aanbieding van rechtswege. Den-2 is dan wel gerechtigd een aangepaste
aanbieding te doen voor de door de opdrachtgever gewenste werkzaamheden.

5.

Tenzij anders overeengekomen worden kosten verbonden aan het doen van
aanbiedingen door leverancier, geacht te zijn inbegrepen in de aanbieding.

6.

Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke
aanvaarding door Den-2 van een aanbieding, dan wel nadat Den-2 op redelijke
grond uitvoering heeft gegeven aan de werkzaamheden, of door een schriftelijke
bevestiging van Den-2 aan opdrachtgever van diens opdracht.

7.

Alle tot de overeenkomst door Den-2 verstrekte behorende
bescheiden, blijven eigendom van Den-2 en mogen niet zonder schriftelijke
toestemming van Den-2 openbaar worden gemaakt, of aan derden ter beschikking
worden gesteld.

Indien gedurende de werkzaamheden de opdrachtgever aanvullende
werkzaamheden wenst, is sprake van meerwerk dat voor vergoeding naar het
gebruikelijke tarief dat door Den-2 wordt gehanteerd in aanmerking komt. Den-2 is
echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen.

Artikel 7 Monsters, modellen en voorbeelden
Indien door Den-2 een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt
dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding; de
hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld
afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het
getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
Artikel 8 Aflevering
1.
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek. Wanneer er als
leveringsconditie één van de ”Incoterms” is overeengekomen, zullen de op het
moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing
zijn.
2.

Opdrachtgever is verplicht de van Den-2 gekochte zaken af te nemen op het
moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop
deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

3.

Indien opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van
informatie of instructies, noodzakelijk voor de aflevering, zullen de zaken worden
opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in
dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten,
verschuldigd zijn.

4.

Het is Den-2 toegestaan verkochte zaken in gedeelten af te leveren. Indien de
zaken in gedeelten worden geleverd, is Den-2 bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te
factureren.

5.

Door Den-2 opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer
fatale termijnen.

6.

De door Den-2 opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle voor de aflevering
benodigde gegevens in haar bezit zijn.

7.

De aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
-

indien de goederen door of namens de opdrachtgever worden afgehaald:
door of op het moment van in ontvangst name van de goederen door of
namens de opdrachtgever;
bij verzending door Den-2 door tussenkomst van een beroepsvervoerder:
op het moment van inladen, tenzij anders overeengekomen;
bij verzending via transport van Den-2: door de aflevering ten huize of
aan het magazijn van de opdrachtgever.
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8.

Vanaf het moment van aflevering zijn de goederen van Den-2 voor risico van
opdrachtgever, met dien verstande dat, indien opdrachtgever op het afgesproken
tijdstip met de in ontvangstneming van de goederen in gebreke is, het risico voor de
opdrachtgever is vanaf het moment dat de goederen ter beschikking van
opdrachtgever zijn gesteld en wordt de aflevering geacht op dat tijdstip te hebben
plaatsgevonden.

9.

Indien de goederen van leveranciers verpakt en/of gebundeld worden afgeleverd,
hebben goedkeuring en aanvaarding slechts betrekking op de hoeveelheid en de
uiterlijke staat van de colli.

10.

Voor zover voor aflevering door Den-2 gereedstaande goederen, door oorzaken
onafhankelijk van de wil van Den-2, niet naar de plaats van bestemming vervoerd
kunnen worden, is Den-2 gerechtigd deze voor rekening en risico van
opdrachtgever op te doen slaan en betaling te verlangen als had de aflevering
plaatsgevonden.

11.

De aan Den-2 te leveren zaken moeten behoorlijk zijn verpakt. Indien het lossen
van de zaken behoort tot de verplichtingen van leverancier dient overeenkomstig de
aanwijzingen van Den-2 te worden gelost en opgeslagen.

Artikel 9 Garanties
1.
Indien de in Nederland af te leveren zaken buiten
Nederland moeten worden gebruikt, is Den-2 er niet verantwoordelijk voor dat deze
zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden
gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden
gebruikt.
2.

Alle andere technische eisen die door opdrachtgever aan de te af te leveren zaken
worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het
sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

3.

Den-2 garandeert dat de door haar geleverde goederen vrij zijn van ontwerp,
materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na aflevering.
De garantie zal nimmer meer omvatten dan– voor zover de goederen door Den-2
zijn betrokken van derden – aan garantie door haar leverancier aan Den-2 wordt
gegeven.

4.

Geconstateerde defecten binnen de genoemde garantietermijn aan door Den-2
geleverde goederen worden hetzij gratis verbeterd of worden gratis vervangen, dit
indien naar beoordeling van Den-2 deze defecten te wijten zijn aan fouten in de
constructie, de gebruikte materialen of indien de bruikbaarheid aanzienlijk beperkt
is. Voorgaande inclusief eventuele verzendkosten. Andere kosten, met name die
welke met montage en demontage gepaard gaan, worden niet door Den-2
gedragen, tenzij anders overeengekomen. Vervangen onderdelen worden
eigendom van Den-2.

5.

Opdrachtgever dient Den-2, na wederzijds overleg, de nodige tijd en gelegenheid te
geven om de naar het oordeel van Den-2 noodzakelijke reparaties en vervangingen
uit te voeren. Indien hiertoe geen, of onvoldoende tijd en gelegenheid wordt
gegeven, is Den-2 van aansprakelijkheid wegens ondeugdelijkheid ontslagen.

6.

Indien door of namens opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Den-2, veranderingen of reparaties worden uitgevoerd aan door
Den-2 geleverde goederen en bij niet tijdige betaling van de facturen van Den-2,
vervalt de garantie.

7.

Op goederen die gefabriceerd zijn op basis van ontwerpen werkwijze, orders en
aanwijzingen van opdrachtgever, geeft Den-2 geen garantie. gebreken, die geheel
of ten dele het gevolg zijn van enig door opdrachtgever of van overheidswege
gegeven voorschrift, of door of namens opdrachtgever verstrekte materialen vallen
eveneens niet onder de garantie van Den-2.

8.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Den-2 alleen gehouden tot
nakoming binnen Nederland van de in dit artikel omschreven
garantieverplichtingen.

9.

Leverancier zal alle gebreken die verband houden met haar Werkzaamheden bij
aflevering of nadien, gedurende de vastgestelde garantietermijn vertonen, terstond
voor haar rekening en in overleg met Den-2 herstellen c.q. ongedaan maken. De
garantietermijn voor leverancier bedraagt tenminste zes maanden. Alle aan het
herstel of de vervanging van het gebrek voortvloeiende kosten, zijn voor rekening
van leverancier.

10. De garantie voor Opdrachtgever geldt niet indien schade het gevolg is van een
onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies
11.

Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: bij gebruik bij temperaturen
boven 35 graden Celsius en situaties met een constante relatieve vochtigheid van

meer dan 70%. Hout is een levend materiaal dat afhankelijk is van
weersinvloeden/vochtigheid. Een afwijkende structuur alsmede verkleuring
tengevolge van lichtinval, vallen derhalve niet onder de garantie.
Artikel 10. Gebreken en klachttermijnen
1.
De door Den-2 afgeleverde goederen dienen door de opdrachtgever direct na
ontvangst te worden onderzocht. Gebreken aan door Den-2 geleverde goederen
dienen uiterlijk 3 dagen na aflevering via een gemotiveerd aangetekend schrijven
bij Den-2 te zijn gereclameerd. Kleine, in de handel gebruikelijke of technische niet
te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, het gewicht, e.d., komen niet voor
reclamatie in aanmerking.
Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Den-2
worden geretourneerd.
2.

Indien de reclamatie door Den-2 gegrond wordt bevonden, kan zij te hare keuze de
desbetreffende goederen herstellen, vervangen of aan opdrachtgever de door haar
betaalde koopprijs vergoeden, met uitsluiting van elk ander recht van
opdrachtgever op schadevergoeding.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud, eigendom en risico
1.
De eigendom van door Den-2 geleverde goederen gaat, niettegenstaande de
feitelijke aflevering, pas over op opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij krachtens
de overeenkomst aan Den-2 verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan.
2.

Indien ten behoeve van leverancier een eigendomsvoorbehoud is
overeengekomen, is het Den-2 toegestaan de aan haar geleverde goederen te
verwerken en te verkopen voor zover dit in het kader van de normale uitoefening
van haar bedrijf gebruikelijk is.

3.

Opdrachtgever is gerechtigd, zolang hij haar verplichtingen jegens Den-2 nakomt,
in het kader van een normale bedrijfsuitoefening over de goederen te beschikken.

4.

Indien Opdrachtgever de door Den-2 geleverde goederen vervreemdt, draagt hij
Den-2 reeds nu de rechten over die hij tegenover haar eigen opdrachtgevers heeft
of zal krijgen. Op eerste verzoek van Den-2 is opdrachtgever gehouden de
overdracht aan haar opdrachtgevers mee te delen en Den-2 alle inlichtingen en
gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de effectuering van haar rechten.

5.

Tot aan het tijdstip van betaling is de Opdrachtgever gehouden de goederen op te
slaan op een dusdanige wijze zodat deze herkenbaar zijn als eigendom van Den-2.

6.

In geval door leverancier afgeleverde goederen afgekeurd, teruggezonden en/of
niet geaccepteerd worden, worden eigendom en risico geacht nooit op Den-2 te zijn
overgegaan.

Artikel 12 Intellectuele eigendom
1.
Alle van Den-2 afkomstige, alsmede de door leverancier in
opdracht van Den-2 gemaakte, tekeningen, schema's,
modellen, berekeningen, ontwerpen, etc., zijn eigendom
van Den-2 en voorts berusten de intellectuele
eigendomsrechten hiervan bij Den-2.
2.

Leverancier garandeert dat de (verrichte) werkzaamheden geen inbreuk zullen
leveren op octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of andere
rechten van derden. Leverancier vrijwaart Den-2 voor alle aansprakelijkheid
dienaangaande jegens derden.

3.

Opdrachtgever vrijwaart Den-2 voor aanspraken van derden tot schadevergoeding,
gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten van die derden door
gebruik van tekeningen, gegevens, materialen of onderdelen, dan wel veroorzaakt
door de toepassing van de werkwijze, welke aan Den-2 door of vanwege
opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst is verstrekt of voorgeschreven.

4.

De intellectuele eigendomsrechten op in het kader van de Overeenkomst aan
opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken blijven berusten bij Den-2.

Artikel 13 Geheimhouding
Opdrachtgever, leverancier en Den-2 verplichten zich tot geheimhouding tegenover
derden en garanderen dat zij tegenover derden geheimhouding zullen betrachten
met betrekking tot alle door Den-2, leverancier en opdrachtgever als vertrouwelijk
gekwalificeerde gegevens en aangelegenheden waarvan hun personeel of door
hun ingeschakelde derden bij de totstandkoming en/of de uitvoering van een
overeenkomst kennis nemen, alsmede gegevens en aangelegenheden waarvan
Den-2, leverancier en opdrachtgever vertrouwelijkheid redelijkerwijs kunnen
begrijpen.
Artikel 14 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1.
Een eventuele aansprakelijkheid van Den-2 is beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval uit hoofde van de door Den-2 gesloten verzekering wordt
uitbetaald. Indien en voor zover geen uitkering op grond van een verzekering mocht
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plaatsvinden is, iedere aansprakelijkheid van Den-2 beperkt tot een bedrag gelijk
aan de netto factuurwaarde van de betrokken goederen, met een maximum van
tienduizend euro. Indien de overeenkomst niet ziet op de levering van goederen, is
de aansprakelijkheid in dat geval beperkt tot de voor die werkzaamheden
gefactureerde prijs exclusief BTW, met een maximum van tienduizend euro. In alle
overige gevallen is de aansprakelijkheid van Den-2 beperkt tot een bedrag van
tienduizend euro.
2.

Den-2 is niet aansprakelijk voor schade aan door haar geleverde goederen die
veroorzaakt is door: ongeschikt of ondeskundig gebruik, gebrekkige montage, resp.
inbedrijfstelling door de opdrachtgever, leverancier of derden, natuurlijke slijtage,
gebrekkige of slordige behandeling of ongeschikte ondergrond.

3.

In geval van een tekortkoming door leverancier en/of opdrachtgever of anderszins
onrechtmatig handelen jegens Den-2, geldt ter zake het wettelijk
aansprakelijkheidsregime.

4.

Leverancier en opdrachtgever vrijwaren Den-2 voor alle aanspraken van derden die
het gevolg zijn van handelen c.q. nalaten van Leverancier en/of opdrachtgever
en/of door leverancier en/of opdrachtgever ingeschakelde derden.

5.

6.

Den-2 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van
ondeugdelijkheid van zaken die door of namens opdrachtgever ter beschikking zijn
gesteld, dan wel schade die het gevolg is van door opdrachtgever voorgeschreven
constructies, werkwijze, materialen en/of een niet van Den-2 afkomstig ontwerp
en/of tekening, dan wel schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige
informatie verstrekt door opdrachtgever.

Artikel 18 Overige bepalingen
1.
Indien enige bepaling van een met Den-2 gesloten overeenkomst nietig is of
vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de overeenkomst volledig van
kracht blijven.
2.

Op alle aanvragen, mededelingen, aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit
voortvloeiende verbintenissen van Den-2 is Nederlands recht van toepassing.
Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Trb. 1986, 61) is uitdrukkelijk
uitgesloten.

3.

In geval van overmacht bij Den-2, is Den-2 gerechtigd haar verplichtingen op basis
van de overeenkomst op te schorten.

4.

Ieder geschil – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als
zodanig worden beschouwd – dat tussen een leverancier en/of opdrachtgever en
Den-2 naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die daarvan
een uitvloeisel mochten zijn mocht ontstaan, wordt bij uitsluiting beslecht door de
bevoegde rechter te Utrecht.

5.

Ontbinding van een overeenkomst zal niet tot gevolg hebben dat rechten van Den-2
voortvloeiend uit de overeenkomst eindigen.

6.

Een rechtsvordering tegen Den-2 vervalt, indien zij wordt ingesteld na verloop van
drie jaren na de dag, volgende op die waarop de onmiddellijke nakoming kan
worden gevorderd.

7.

Indien het noodzakelijk is een vordering van Den-2 op Leverancier en/of
opdrachtgever uit handen te geven aan derden, is de Leverancier en/of
opdrachtgever, onverminderd het recht van Den-2 om (aanvullende) schade- en
kostenvergoeding te vorderen, een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van
15% van de vordering, met een minimum van € 125,-. Alle (proces)kosten van Den2 welke verband houden met gerechtelijke procedures tegen leverancier en/of
opdrachtgever komen voor rekening van opdrachtgever en/of Leverancier.

8.

Leverancier en/of opdrachtgever vrijwaren Den-2 voor alle aanspraken van derden
die het gevolg zijn van handelen c.q. nalaten van de leverancier en opdrachtgever
of door leverancier en/of opdrachtgever ingeschakelde derden.

9.

Leverancier en opdrachtgever doen afstand van het recht van retentie.

10.

Indien Den-2 met twee of meer natuurlijke of rechtspersonen een overeenkomst
sluit, is ieder van deze (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige
nakoming van verbintenissen, die voor hen uit die overeenkomst voortvloeien.

11.

Tijdens overmacht worden de aflevering- en andere verplichtingen van Den-2
opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de
verplichtingen door Den-2 niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide
partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een
verplichting tot schadevergoeding bestaat.

12.

Indien Den-2 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan
voldoen is zij gerechtigd het reeds afgeleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk
te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het
een afzonderlijk contract.

Den-2 is bevoegd om in goed overleg met opdrachtgever voor eigen rekening
tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst waarvoor Den-2
aansprakelijk is, te herstellen of uit die tekortkomingen voortvloeiende schade te
beperken of op te heffen.

Artikel 15 Verzekeringen
Opdrachtgever en leverancier hebben zich adequaat verzekerd en zullen zich
adequaat verzekerd houden voor de aansprakelijkheden waarvoor opdrachtgever
en/of leverancier op grond van een overeenkomst aansprakelijk kunnen zijn. Op
verzoek van Den-2 zal opdrachtgever en/of leverancier onverwijld een bewijs van
verzekering en premiebetaling verstrekken.
Artikel 16 Zekerheid, opschorting, verrekening en cessieverbod
1.
Den-2 heeft het recht om voor rekening van Leverancier en/of opdrachtgever een
zekerheidsstelling te vragen met de door Den-2 aangegeven vorm en inhoud en
van een voor Den-2 acceptabele financiële instelling, om de nakoming van de
verplichtingen van leverancier en/of opdrachtgever zeker te stellen.
2.

Den-2 heeft het recht op verrekening van de uit hoofde van de overeenkomst aan
de leverancier en/of opdrachtgever verschuldigde bedragen met hetgeen Den-2
van leverancier en/of opdrachtgever uit welke hoofde dan ook te vorderen heeft,
ook indien deze laatste vordering(-en) nog niet opeisbaar is c.q. zijn.

3.

Opdrachtgever en/of leverancier zijn niet gerechtigd hun rechten en/of
verplichtingen uit een overeenkomst aan een derde over te dragen, te verpanden
of, onder welke titel dan ook, in eigendom over te dragen, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Den-2.

Artikel 17 Toerekenbare tekortkoming en ontbinding
1.
In geval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, een wettelijke
schuldsanering, of faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van de
Leverancier en/of Opdrachtgever, onder curatelenstelling of indien hij anderszins de
beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot zijn
vermogen of delen daarvan verliest, of beslaglegging door derden op de activa van
de leverancier en/of opdrachtgever, dan wel leverancier, opdrachtgever of Den-2
zich beroept op overmacht, zullen alle overeenkomsten van rechtswege zijn
ontbonden, tenzij Den-2 de leverancier en/of opdrachtgever binnen redelijke tijd
meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst te verlangen.
In dat laatste geval is Den-2 zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van
de overeenkomst op te schorten, totdat nakoming door de leverancier en/of
opdrachtgever voldoende zeker is gesteld.
2.

Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 zijn alle vorderingen van
Den-2 op de leverancier en opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.

3.

Indien Den-2 de opdrachtgever bij het sluiten van de
overeenkomst verzocht heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van zekerheid
(voldoende) uitblijft is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Den-2
zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten, totdat nakoming door de opdrachtgever voldoende zeker is gesteld.
Bovendien heeft Den-2 in dat geval het recht de overeenkomst zonder nadere
ingebrekestelling te ontbinden.
einde

