
Algemene Voorwaarden van VDE Marine te Dordrecht zijn ter inzage op internet: www.vde-marine.nl. 

 

Artikel 1 Werking 

1.1 Deze voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) maken deel uit van Aanbiedingen en Overeenkomsten tot het 
verrichten van leveringen en/of diensten door Opdrachtnemer. Afwijkingen op de bepalingen van deze 
voorwaarden kunnen enkel tot stand komen bij een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak tussen Opdrachtgever en 
Opdrachtnemer. Iedere verwijzing door Opdrachtgever naar de eigen inkoop- aanbesteding- of andere 
voorwaarden worden door Opdrachtnemer niet aanvaard. 

Artikel 2 Begrippen 

2.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

Begrip Betekenis 

Aanbieding een offerte uitgebracht door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever; 

Acceptatie aanvaarding van het geleverde door Opdrachtgever, conform Artikel 7. 

Algemene Voorwaarden zoals gedefinieerd in Artikel 1; 

Goederen materiële zaken waaronder levering van hardware(onderdelen) en software(licenties) van 
derden; 

Diensten (productie)activiteiten zoals software ontwikkeling, advies, inspectie en 
onderhoudswerkzaamheden, inclusief voortbrenging van bijhorende ontwerpen, 
handleidingen en overige documentatie; 

Opdrachtnemer VDE Marine te Dordrecht, KvK nr. 58896643; 

Opdrachtgever de partij tot wie de Aanbieding is gericht; 

Overeenkomst overeenkomst die tot stand komt door schriftelijke acceptatie door Opdrachtgever van de 
bindende Aanbieding van Opdrachtnemer. 

Artikel 3 Aanbieding 

3.1 Elke Aanbieding is vrijblijvend tenzij in die Aanbieding schriftelijk uitdrukkelijk is aangegeven dat deze bindend 
is; 

3.2 Elke Aanbieding is gebaseerd op levering van Diensten onder veilige, VCA gekwalificeerde 
werkomstandigheden en tijdens normale kantoortijden. 

Artikel 4 Prijs 

4.1 De in de Aanbieding opgenomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op verkoop en levering 
vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af locatie Opdrachtnemer volgens Incoterms geldend op 
de datum van Aanbieding; 

4.2 Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een 
verhoging ondergaan, ook als gevolg van voorzienbare omstandigheden, is de Opdrachtnemer gerechtigd de 
overeengekomen prijs evenredig te verhogen; 

4.3 Opdrachtnemer is bevoegd het door hem verrichte meerwerk in rekening te brengen zodra de meerwerk kosten 
bekend zijn; 

4.4 Indien de Opdrachtnemer bij eventuele nabestellingen werkzaamheden en materialen dient aan te schaffen dan 
worden deze in rekening gebracht aan de Opdrachtgever. 

Artikel 5 Betaling 

5.1 Indien niet schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van opdrachten te geschieden binnen 30 dagen 
na levering; 

5.2 Voor grotere opdrachten, zulks naar oordeel van de Opdrachtnemer, geldt de volgende betalingsconditie: 

▪ 30% van het orderbedrag binnen 10 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst, 
▪ 40% van het orderbedrag bij Acceptatie, 
▪ 30% van het orderbedrag binnen 30 dagen na Acceptatie; 

5.3 Iedere betaling van of namens de Opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde 
intrest, alsmede van de door Opdrachtnemer gemaakte invorderings- en/of administratiekosten. De door 
Opdrachtnemer ontvangen betaling  wordt in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering. 

5.4 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op de door Opdrachtnemer te bepalen 
wijze; 

5.5 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen overeengekomen termijn betaalt, zal 
Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente 



verschuldigd zijn zoals bedoeld in artikel 6:119 a en 6:120 Burgerlijk Wetboek (wettelijke rente bij 
handelstransacties); 

5.6 Opdrachtnemer is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst voorafgaand aan de 
levering/ontwikkeling van Producten en/of Diensten zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen dat zowel 
aan de betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. 

Artikel 6 Leveringstermijn 

6.1 Alle door Opdrachtnemer genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de 
gegevens welke bij het aangaan van de Overeenkomst bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht 
genomen worden. De enkele overschrijding van de leveringstermijn brengt Opdrachtnemer niet in gebreke; 

6.2 Opdrachtgever dient eventuele tekorten, manco’s en beschadigingen binnen 24 uur na de levering schriftelijk 
rechtstreeks aan Opdrachtnemer te melden, bij gebreke waarvan de Goederen geacht zullen worden de 
Opdrachtgever in goede orde, compleet en zonder schade te hebben bereikt; 

6.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties) welke afzonderlijk kunnen worden 
gefactureerd, als dan is Opdrachtgever verplicht om de afzonderlijke facturen te betalen overeenkomstig het in  
artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden bepaalde; 

6.4 Opdrachtnemer is niet verplicht om, nadat artikelen zijn geleverd aan Opdrachtgever, reserve onderdelen te 
kunnen naleveren tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen en voor zover deze 
onderdelen nog leverbaar zijn; 

6.5 Indien Goederen niet binnen de levertijd of leveringstermijn door Opdrachtgever worden afgenomen, of indien 
Opdrachtgever een overeengekomen afroeptermijn niet in acht neemt, is Opdrachtnemer gerechtigd de 
desbetreffende Goederen aan Opdrachtgever te factureren en is Opdrachtnemer voorts gerechtigd deze 
Goederen naar eigen inzicht maar geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever op te (doen) slaan. In 
geval van niet afname of niet afroepen door Opdrachtgever binnen de daarvoor geldende termijn zal 
Opdrachtnemer naar keuze nakoming door Opdrachtgever kunnen vorderen dan wel de Overeenkomst 
ontbinden, onverminderd het recht van Opdrachtnemer, in beide gevallen, om schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 7 Acceptatie 

7.1 De Aanbieding bevat naast een beschrijving van het geleverde ook een beschrijving van het moment en de 
wijze van acceptatie van het geleverde door Opdrachtgever. 

7.2 Door acceptatie zoals gesteld in de Aanbieding verleent Opdrachtgever zijn goedkeuring aan het geleverde en 
decharge aan Opdrachtnemer. 

7.3 Het moment van Acceptatie geldt tevens als het moment van (juridische) levering, ingangsdatum van de 
garantietermijn en moment van overdracht van (juridisch) eigendom en gebruiksrecht. Indien de Opdrachtgever, 
na ingebrekestelling, in verzuim blijft met de acceptatie van het geleverde conform afgesproken in de 
Aanbieding, is de Opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever in 
rekening te brengen. 

Artikel 8 Garantie 

8.1 Voor alle geleverde Goederen en resultaten van de Diensten  geldt een garantietermijn van 1 jaar ingaande op 
de datum van Acceptatie en gebaseerd op maximaal 8-urig bedrijf per etmaal; 

8.2 De garantie termijn voor reparatie werkzaamheden, te weten benodigde materialen en manuren, aan Goederen 
uitgevoerd door Opdrachtnemer bedraagt 90 dagen ingaande op datum van Acceptatie. 

Artikel 9 Intellectueel eigendom 

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de resultaten van de Diensten zijn en blijven bij 
Opdrachtnemer. 

9.2 Na volledige betaling van de afgesproken vergoedingen conform Artikel 5 verleent Opdrachtnemer een niet-
exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik, verveelvoudiging en verandering (waaronder onderhoud) aan 
Opdrachtgever betreffende de resultaten van de Diensten. 

9.3 Ingeval het geleverde een onderdeel/product/dienst omvat waarvan het intellectuele eigendom bij een derde 
ligt, zullen die eigendomsrechten ook bij de betreffende derde blijven liggen. Opdrachtgevers rechten om 
hiervan gebruik van te maken worden in dat geval door de licentievoorwaarden van betreffende derde, horende 
bij betreffende onderdeel/product/dienst, geregeld. Opdrachtgevers aansprakelijkheid voor enig apart 
gelicentieerd onderdeel van het geleverde zal niet groter zijn dan de aansprakelijkheid als omschreven in deze 
Algemene Voorwaarden. 

Artikel 10 Risico- en eigendomsovergang 

10.1 Onmiddellijk nadat Goederen en/of (resultaten van de) Diensten geaccepteerd zijn, draagt de Opdrachtgever 
het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door die Goederen en/of (resultaten van de) Diensten 
mochten ontstaan; 



10.2 Onverminderd met het in het vorige lid gestelde gaat het eigendomsrecht van de Goederen, respectievelijk het 
gebruiksrecht op de resultaten van de Diensten, over op de Opdrachtgever zodra de Opdrachtgever de 
verschuldigde kosten, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de Opdrachtnemer zijn voldaan; 

10.3 De Opdrachtgever zal aan de Opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde het eigendomsvoorbehoud 
uit te oefenen, met inbegrip van de eventueel benodigde demontage; 

10.4 Rechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de 
voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt; 

10.5 Opdrachtgever is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige 
zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de Opdrachtnemer te bewaren; 

10.6 Opdrachtnemer is bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd haar verplichtingen op te schorten zonder jegens 
Opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. 

Artikel 11 Medewerking door Opdrachtgever 

11.1 Iedere offerte of Aanbieding van Opdrachtnemer is gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is 
verstrekt. Opdrachtgever staat garant dat alle gegevens en inlichtingen die nuttig en noodzakelijk kunnen zijn 
voor uitvoering van de Overeenkomst, zijn verstrekt en dat deze juist en volledig zijn. Opdrachtgever zal 
Opdrachtnemer steeds tijdig alle voor een goede uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke 
gegevens of inlichtingen blijven verschaffen en alle medewerking verlenen. 

Artikel 12 Vertrouwelijke informatie 

12.1 Partijen zijn beide verplicht geheimhouding te betrachten inzake alle informatie en gegevens die zij van elkaar 
ontvangen, tenzij een wettelijke plicht de openbaarmaking van de betreffende informatie/gegevens dit gebiedt. 

Artikel 13 Aansprakelijkheid 

13.1 Indien Opdrachtnemer haar verplichtingen onder deze Overeenkomst toerekenbaar niet nakomt, dan zal 
Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stellen (tenzij de nakoming reeds blijvend onmogelijk is) 
onder vermelding van een redelijke termijn (van tenminste 30 dagen) waarin Opdrachtnemer alsnog 
gelegenheid tot nakoming wordt geboden. 

13.2 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, waaronder begrepen in ieder geval (niet 
uitputtend) gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van goodwill, verlies van gegevens en 
schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten; 

13.3 De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is in elk geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende 
geval aan Opdrachtnemer uitgekeerd wordt op grond van de door hem afgesloten 
aansprakelijkheidsverzekering. Adviezen en software zijn uitdrukkelijk in de aansprakelijkheidsverzekering 
uitgesloten. De verzekeringscondities worden door Opdrachtnemer op eerste verzoek ter hand gesteld aan 
Opdrachtgever. 

Artikel 14 Beëindiging 

14.1 Opdrachtgever kan deze Overeenkomst schriftelijk beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen. In dat geval 
betaalt Opdrachtgever Opdrachtnemer voor alle werkzaamheden verricht onder de Overeenkomst tot en met 
het tijdstip van daadwerkelijke beëindiging, op nacalculatiebasis tegen de geldende tarieven of de prijs conform 
de Aanbieding, voor elk geleden verlies en elke gederfde winst vanwege voortijdige beëindiging van de 
Overeenkomst en voor alle kosten en uitgaven van apparatuur, materialen en diensten die zijn besteld of 
verworven in verband met deze Overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 7:408 lid 1 BW is uitgesloten. 

14.2 Iedere partij heeft het recht deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang, buiten rechte, te beëindigen indien: 

a) de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit deze Overeenkomst, 
welke toerekenbaar tekortschieten van zo ernstige aard is dat van de wederpartij voortzetting van deze 
Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd en de verzakende partij tot 30 dagen na 
ingebrekestelling nalatig is gebleven de desbetreffende verplichtingen na te komen; of 

b) door de andere partij surseance van betaling is aangevraagd dan wel de andere partij failliet is verklaard, in 
staat van liquidatie is of een bewindvoerder over (een deel van) diens activa is aangesteld; of 

c) er bij de andere partij sprake is van overmacht  om haar verplichtingen ingevolge de Overeenkomst na te 
komen en deze overmachtperiode langer dan 60 dagen duurt of zal duren. 

14.3 Bij beëindiging van deze Overeenkomst blijven alle rechten van partijen welke ontstaan zijn voor of door de 
beëindiging bestaan. In ieder geval blijven de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit Artikel 9, Artikel 10, 
Artikel 12 en Artikel 13 bestaan. 

Artikel 15 Algemeen 

15.1 Ingeval van overmacht wordt de nakoming door de betrokken partij van de uit een Overeenkomst 
voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder 
dat partijen over en weer gehouden zijn tot enige schadevergoeding ter zake.  Indien zich een situatie van 



overmacht voordoet zal de betrokken partij onder overlegging van de nodige bewijsstukken daarvan schriftelijk 
aan de andere partij mededeling doen. 

15.2 Partijen mogen hun rechten en plichten voortvloeiende uit een Overeenkomst niet zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de andere partij overdragen.  

15.3 Wijzigingen van een Overeenkomst zijn slechts geldig voor zover schriftelijk overeengekomen. 

15.4 Het nalaten van een partij om op enig moment enige bepaling uit een Overeenkomst af te dwingen, tast in 
generlei opzicht haar rechten aan om alsnog volledige nakoming van de andere partij te eisen.  Het zich 
neerleggen door de ene partij bij een schending door de andere partij van één van diens verplichtingen, 
impliceert niet het doen van afstand van de uit die verplichting voortvloeiende rechten. 

15.5 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of nietig verklaard wordt, zullen de overige 
bepalingen van kracht blijven. 

15.6 Indien zich omstandigheden voordoen die ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst niet voorzienbaar 
waren en nakoming van de Overeenkomst substantieel beïnvloeden, zullen partijen in gezamenlijk overleg en 
naar redelijkheid en billijkheid een oplossing vinden die recht doet aan de belangen van beide partijen in het 
kader van de Overeenkomst. 

Artikel 16 Geschillen en toepasselijk recht 

16.1 Partijen zullen trachten elk geschil met betrekking tot de Overeenkomst op te lossen door te goeder trouw te 
overleggen en onderhandelen. 

16.2 Indien een geschil niet door onderhandeling kan worden opgelost kan het geschil door elk van de partijen 
worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam. 

16.3 Alle Overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, tussen 
Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens 
Koopverdrag is uitgesloten. 

 


