Artikel 1. OPDRACHTGEVER EN LEVERANCIER, LEVERINGEN EN BETALINGEN.
Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de order heeft gegeven.
onder leverancier; VAN DER HEIJDEN PROJECTMONTAGE, gevestigd te 5614 GG Eindhoven
aan de Spiraeastraat 19.
Verder genoemd als VDH.

ARTIKEL 2. OFFERTES.
1. Alle offertes/prijsopgaves/begrotingen en voorcalculaties zijn vrijblijvend, en gebaseerd op
ononderbroken uitvoering tijdens normale werktijden. Zij zijn exclusief omzetbelasting, belasting op
toegevoegde waarde e.d. Zij blijven dertig dagen geldig.
2. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een
overeenkomstig gedeelte van de voor het gehel opgegeven prijs.
3.Wanneer slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen en/of te leveren werk modellen, tekeningen,
omschrijvingen e.d. zijn overlegd, is VDH niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien
zou blijken dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid en/of materialen vereist dan het
wel getoonde.
4. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten der calculatie in rekening worden
gebracht. Monsters worden steeds berekend.
5. Een opdracht bindt VDH eerst nadat zij deze schriftelijk heeft aanvaard danwel met de uitvoering ervan
is begonnen. De opdracht heeft alleen betrekking op de uitdrukkelijke en formeel beschreven werken en
leveringen zoals aangeduid in de offerte respectievelijk opdrachtbevestiging. Alle bijkomende werken en
leveringen van welke aard dan ook, blijven ten laste van opdrachtgever en worden beschouwd als wijziging
in de opdracht. De uitvoering van de bedoelde bijkomende werken en/of leveringen kan alleen dan van
VDH geeist worden, wanneer een voorafgaand afzonderlijk overeenkomst tussen beide partijen tot stand is
gekomen; zulks geldt eveneens t.a.v. eventueel meer- of minderwerk en werken in regie.
6. Kennelijke vergissingen in de aanbieding van VDH ontheffen VDH van leveringsplicht en/of
schadevergoeding daaruit voortvloeinde. Plaatst een derde een order bij VDH, dan is deze opdracht voor
deze derde bindend, als een afzonderlijke transactie.
7. Bij inspannings-verplichtingen komen alle kosten voor rekening van de opdrachtgever.
8.Aanbiedingen per advertentie, folders e.d. (in de ruimste zin) zijn vrijblijvend en binden VDH niet.

ARTIKEL 3. WIJZIGING IN DE OPDRACHT.
1.Wijziging in de oorspronkelijke order van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door de
opdrachtgever aangebracht die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden
gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen
vermindering van kosten tengevolge hebben zullen aanleiding geven tot betaling van een lager bedrag dan

is overeengekomen.
2. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de
uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan VDH ter kennis zijn gebracht.
Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijziging
voor rekening van de opdrachtgever.
3. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de verandering
overeengekomen levertijd door VDH buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

ARTIKEL 4. EIGENDOMMEN VAN OPDRACHTGEVER.
Omtrent bewaring en gebruik, bewerkingen en verwerkingen van zaken die hem door of vanwege de
opdrachtgever zijn toevertrouwd moet VDH dezelfde zorg aanwenden die hij die aangaande omtrent zijn
eigen zaken aanwendt, zoals in het maatschappelijke verkeer gebruikelijk is.

ARTIKEL 5. VERZENDING VAN HET UITGEVOERDE WERK.
Het laden, reizen en lossen van de goederen is voor rekening en risico van de opdrachtgever. Als franco
levering is overeengekomen wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd tenzij tevoren
anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerdere kosten ten laste van
de opdrachtgever.

ARTIKEL 6. VERVOERSRISICO VOOR HET UITGEVOERDE/UIT TE VOEREN WERK.
1. Het aannemen der goederen door de vervoerder, zonder aantekeningen op de vrachtbrief of het recu,
geldt als bewijs dat de emballage in goede staat was.
2. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van VDH, tenzij door zijn schuld veroorzaakt.
3. De goederen reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever, zowel franco als niet franco zending,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 7. BETALINGSTERMIJN.
1. Indien niet anders overeengekomen, dient de betaling te geschieden zoner aftrek van enige korting en
binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. VDH is, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd om voor de aflevering voldoende
zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de order te staken indien deze zekerheid niet
kan worden gegeven.
3. Indien in een langere kredietgeving van 14 dagen na factuurdatum wordt toegestemd of deze ten
onrechte wordt genomen, is de opdrachtgever 2% rente per maand over het factuurbedrag incl. B.T.W.
verschuldigd. Door het plaatsen van een opdracht verklaart de opdrachtgever geen verdere mededelingen

aangaande deze renten te verwachten en/of te behoeven middels mondelinge of schriftelijke maningen,
saldoberichten e.d. De vertragingsrente gaat in op de 15e dag na factuurdatum van de goederen of op de
factuurdatum e.e.a. ter keuze van VDH, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt
berekend.
4. Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan betaling bij gedeelten worden verlangd. (
50% vooraf en 50% bij levering/oplevering ).
5. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de opdrachtgever;
zij worden op minimaal 15% van het betrokken bedrag gefixeerd enzullen tenminste Euro 250.00
bedragen, onverminderd het recht van VDH meerdere kosten in rekening te brengen.
6. Betalingen worden op de eerste plaats aangewend voor dekking van gemaakte kosten en rente en
strekken eerst daarna tot dekking voor de plaatsgevonden hebbende leveringen, met die verstande dat
deze betalingen steeds eerst met de oudste vervallen facturen worden verrekend.
7. Indien bij niet tijdige betaling van termijnen en/of deellevering VDH zich conform artikel 16 ontheven acht
van zijn leveringsplicht, wordt dit beschouwd als een wijziging in de opdracht en zijn de daarop betrekking
hebbende artikelen van toepassing.
8. De eigendom der goederen blijft aan VDH en gaat eerst over op de opdrachtgever op de dag waarop
opdrachtgever de verschuldigde prijs, rente, kosten en schadevergoedingen terzake van de geleverde
goederen/diensten inclusief voorafgaande leveringen zal hebben voldaan. Ingeval van niet-tijdige betaling
door opdrachtgever, heeft VDH de keuze tussen terugvordering van de geleverde goederen of het
vorderen van het verschuldigde bedrag. De betrokken mogen niet aan derden in pand worden gegeven.
9. De opdrachtgever machtigt VDH of een of meer door VDH aangewezen personen om - indien de
opdrachtgever in gebreke is om aan zijn verplichtiging te voldoen - de geleverde goederen ( al dan niet
verwerkt of bewerkt ) terug te halen en daartoe zonder nadere vergunning of mededeling de gebouwen
en/of terreinen van de opdrachtgever of waar hij de goederen heeft gedeponeerd te betreden. De kosten
hiervan alsmede alle schaden hieruit voortvloeiend zijn voor rekening van de opdrachtgever, die VDH ook
vrijwaart voor alle schaden van en/of door derden, die uit dit terughalen voortvloeien. De verplichtingen van
de opdrachtgever jegens VDH verminderen door het terughalen der goederen niet. Na nakoming daarvan
binnen twee weken kan de opdrachtgever weer over het teruggehaalde beschikken. Mocht zulks binnen
een maand niet zijn geschied, dan kan VDH de goederen tegen elk bod verkopen, de opbrengst minus de
kosten mindert VDH dan op de totale vordering op de opdrachtgever.

ARTIKEL 8. GEDEELTELIJKE LEVERING.
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een
samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaats hebben
overeenkomstig het bepaalde bij "Betalingstermijnen"in artikel 7. Orders met een herhalend karakter
binden VDH slechts voor het door VDH schriftelijk vastgelegd tijdsbestek.

ARTIKEL 9. VERTRAGING DOOR OPDRACHTGEVER.
Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door de opdrachtgever of door overmacht
aan zijn zijde intredende, wordt vertraagd tot het afgewerkte, resp. afgeleverde gedeelte en voor de
overigens voor de gehele order reeds gemaakte kosten ( incl. die van de voor deze order bestemde
materialen en halffabrikaten ), een en ander c.q. vermeerderd met het gebruikelijke bewaarloon terzake
van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde en/of vertraging ware ingetreden, zou zijn beschikt

geworden. Mocht deze termijn van tevoren niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal over het
vorenbedoelde kunnen worden beschikt onmiddellijk na het verstrijken en van de voor gereedmaking van
het werk in kwestie normaliter benodigde tijd.

Artikel 10: RETENTIERECHT.
VDH die goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is gerechtigd die goederen onder zich te
houden tot voldoening van alle kosten die VDH besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde
opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormeld of andere goederen van
de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

ARTIKEL 11: OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN.
De met VDH overeengekomen leveringstermijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en
nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

ARTIKEL 12: ANNULERINGEN.
Indien de opdrachtgever de gehele order of gedeeltelijk annuleert, om welke reden dan ook, is hij
gehouden aan VDH alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten
(kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) alsmede het gehele ontwerphonorarium te vergoeden en,
bijaldien VDH zulks wenst, de voor de uitvoering van deze order bestemde materialen en halffabrikaten
voor zijn rekening te nemen tegen de door VDH in zijn calculatie opgenomen prijzen ; alles onverminderd
het recht van VDH op de vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste
annulering voortvloeiende schaden. Goederen kunnen nimmer geruild worden.

ARTIKEL 13: AFNAME.
1.Tenzij anders is overeengekomen is de opdrachtgever verplicht de uitgevoerde order direct na
gereedkoming te accepteren. Dit geldt eveneens voor gedeelten van de order.
2.Moet als gevolg van niet-afname die order na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk door VDH worden
opgeslagen, dan zal deze de opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening brengen.
3.Indien, bij overeengekomen levering in partijen binnen een vooraf bepaalde tijd, het in totaal bestelde
niet binnen de tijd is afgenomen, heft VDH te zijner keuze het recht om of het restant af te leveren en op de
gebruikelijke wijze te factureren, of de order, voor zover deze nog moet worden uitgevoerd te annuleren,
onverminderd zijn recht op schadevergoeding als bepaald bij “Annuleringen” artikel 12.

ARTIKEL 14: KLACHTEN.
1. Eventuele reclames moeten aangetekend schriftelijk geschieden, binnen 14 dagen na ontvangst
der goederen onder overlegging van bewijs dat de klacht betrekking heeft op het door VDH
geleverde/ gepresteerde. De opdrachtgever, die het geleverde niet binnen 3 dagen na ontvangst

daarvan behoorlijk op zijn heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.
VDH is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de goederen en/of het
gepresteerde, voor elke individuele toepassing.
2. De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak tegen VDH kunnen doen gelden nadat de
opdrachtgever het geleverde of een gedeelte daarvan ofwel heeft in gebruik genomen, be- of
verwerkt, resp. heeft doen in gebruik nemen, be- of verwerken, ofwel aan derden doorgeleverd.
3. Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde
partij.
4. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen mag VDH voor ondeugdelijk werk goed werk in de
plaats leveren, tenzij kan worden aangetoond, dat de daardoor aangetoonde vertraging en/of
transportkosten voor de opdrachtgever grote nadelen met zich zou, resp. zouden meebrengen.
5. VDH is verantwoordelijk noch voor de gevolgen van fouten in modellen, tekeningen en/of
materialen, die door de opdrachtgever zijn verstrekt noch voor de gevolgen, optredende bij gebruik,
be- of verwerking van het door VDH overeenkomstig die door de opdrachtgever goedgekeurde
monsters of proeven geleverde.
6. Wanneer de opdrachtgever uiterlijk acht dagen na het ontvangen van de factuur schriftelijk en
aangetekend, geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te
hebben goedgekeurd.
7. Verstrekt VDH een garantiebewijs dan gaat zijn aansprakelijkheid – met inachtneming van het in
deze leveringsvoorwaarden bepaalde – nooit verder dan tot het in dat garantiebewijs gesteld.
8. Het door VDH in behandeling nemen van klachten, wil niet zeggen dat de klachten terecht en-of
tijdig zijn ingediend. VDH zal altijd de klacht serieus nemen en kijken of de klacht ook onder de
garantie valt mits deze niet te wijten is aan onkundig gebruik c.q. montage want dit valt ten alle
tijden buiten de garantiebepaling.

ARTIKEL 15. AFWIJKINGEN.
1.Materiaal: Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte, geven geen reden tot
algehele afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet
een gemiddelde uit de levering worden genomen; er kan dus niet op enkele exemplaren worden
afgekeurd.
2.Andere grondstoffen: Ondergeschikte veranderingen (bijv. kleine modelveranderingen) van of aan
door VDH doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.
3.Leveringsfouten: Mocht VDH verkeerde goederen geleverd hebben, dan zal de opdrachtgever dit
direct aan VDH mededelen en hun in staat het verkeerde terug te halen en de juiste goederen af te
leveren.
4.Meer- of minderlevering: VDH heeft het recht 10% meer of minder te leveren tegen een door hun
te bepalen billijke verrekenprijs indien het goederen betreft die zij van derden betrekken onder een

meer/minder-clausule en/of indien het goederen en/of diensten betreft waarbij zij rekening moeten
houden met uitschot, aanvullende materialen, productieverlies, inklinking e.d. factoren.
Artikel 16: OVERMACHT.
1.
Als overmacht als o.a. gelden : oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten
scheepsvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in resp. beperking of stopzetting van de
leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieprodukten of andere middelen tot
een energie-opwekking, brand, machinebreuken andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van
werkliedenorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet
levering van noodzakelijke materialen en halffabrikanten aan VDH door derden en andere onvoorziene
omstandigheden ook in het land van herkomst der materialen en halffabrikaten, welke de normale
bedrijfsgang storen en de uitvoering ener order vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken, alsmede
surseance van betaling, stillegging, liquidatie of faillissement van de opdrachtgever of diens bedrijf en ook
niet behoorlijke en/of niet-tijdige nakoming door de opdrachtgever van diens verplichtingen jegens VDH
onafhankelijke omstandigheden – al dan niet voorzienbaar – waardoor gehele of gedeeltelijke uitvoering
van de opdracht tijdelijk of permanent verhindert wordt, ontslaan VDH van het nakomen van de
overeengekomen leveringstermijn en van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde
enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen kan doen gelden.
2.
Bij overmacht heeft VDH het recht de uitvoering van het werk voort te zetten op het moment dat
zulks weer mogelijk is, rekening houdend met het in artikel 17 bepaalde. Mocht voortzetting – waarom dan
ook – ongewenst of niet nodig of onmogelijk zijn, dan wordt het in artikel 3 en/of 12 bepaalde toegepast, ter
keuze van VDH.

Artikel 17. : PRIJSWIJZIGING.
Na acceptatie van een opdracht conform artikel 2 sub. 5 mag VDH niet eenzijdig overgaan tot
verhoging van de overeengekomen prijs. VDH is gerechtigd prijsverhogingen eerst drie maanden na
acceptatie door te berekenen.

Artikel 18.: EMBALLAGE.
Kisten, kratten, flessen en dergelijke emballage-artikelen worden op rekening gesteld. Zij worden
niet teruggenomen tenzij anders op de factuur vermeld is. In dat geval dient de emballage binnen veertien
dagen in goede staat franco terug gezonden te worden. Reparatiekosten worden dan bij de creditering
geminderd.

Artikel 19.: AUTEURSRECHT, INDUSTRIEEL EIGENDOMSRECHT EN REPRODUCTIERECHT
1.Door het geven van een opdracht tot gebruikmaking van, verveelvoudiging of reproductie van
door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de opdrachtgever,

dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt, en
vrijwaart hij VDH in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de
verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.
2.Het auteursrecht van door VDH ontworpen c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, foto’s,
modellen e.d. blijft bij hun berusten, ook wanneer de opdrachtgever er een order op heft geplaatst. Een
ontwerp mag nog in voorlopige vorm noch in definitieve vorm zonder toestemming van VDH worden
verveelvoudigd of gereproduceerd worden. Als er herdrukken plaats vinden, dan moet dit met toestemming
van VDH geschieden.
3. Volgt geen order op een besteld ontwerp, als onder 2 bedoeld, dan wordt dit na één maand op
rekening gesteld, terwijl het verveelvoudigings- en reproductierecht bij VDH blijft. De auteursrechten zijn in
de kosten der ontwerpen niet inbegrepen.
4. Alle tussenproducten en productiemiddelen, zoals speciale gereedschappen, mallen,
tussenvormen, etc., blijven in het eigendom van VDH, ook al zijn deze afzonderlijk in de offerte
opgenomen en/of afzonderlijk gefactureerd. Zij worden slechts bewaard na bij de opdracht schriftelijk
gegeven bevel tegen bewaarloon, en al dan niet langer dan zes maanden na de vervaardiging.

Artikel 20. DRAAGWIJDTE LEVERINGSVOORWAARDEN.
1.Door het geven van een order erkent de opdrachtgever, deze algemene voorwaarden te kennen en te
aanvaarden.
2. Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden welke in strijd zijn met
deze algemene voorwaarden, kunnen deze niet worden erkend, tenzij zij door VDH schriftelijk zijn
geaccepteerd.
3. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige
algemene voorwaarden zullen de laatste prevaleren.
4. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door VDH te enigertijd toegepast of getolereerd ten
voordele van de opdrachtgever geven de opdrachtgever nimmer het recht zich later daarop te beroepen of
de toepassing van zo’n afwijking, als voor hem vaststaand, voor zich op te eisen.

ARTIKEL 21. GESCHILLEN.
1.Uitsluitend VDH heeft het keuzerecht om:
a. Alle volgens de wet voor arbitrage vatbare geschillen, die naar aanleiding van of in verband met enige
door de algemene voorwaarden (mede) beheerste overeenkomst mochten bestaan of ontstaan, zowel
juridische als feitelijke, met uitsluiting van de burgerlijke rechter en van hoger beroep te onderwerpen aan
de uitspraak van de drie arbiters, en
b. Geschillen ten alle tijden voor te leggen aan de burgerlijke rechter.
2. Een geschil is aanwezig, wanneer één van de partij verklaart dat zulks het geval is.
3.De benoeming van erbitrs geschiedt door onderhavige partijen of door de voorzitter der

ondernemingsorganisatie, waartoe het werk, waarop de order betrekking heeft naar zij aard behoort.
4. Het geding zal worden gevoerd op de wijze door arbiters in iedere zaak te bepalen.
5. De arbiters zullen recht spreken als goede mannen naar billijkheid, zonder aan de strenge regelen van
het recht gebonden te zijn.
6. De arbiters zijn bevoegd, hetzij van de eisende partij, hetzij van beide partijen, een voorschot als
waarborg voor de voldoening van de kosten der arbitrage te vorderen.
7. De in het ongelijk gestelde partij zal tot een door de arbitrage vast te stellen bedrag in de kosten der
arbitrage, die van de wederpartij inbegrepen, worden veroordeeld.
8. Indien partijen over en weer op enige punten in het ongelijk worden gesteld, kunnen de kosten der
arbitrage over hen worden verdeeld en die van partijen zelve geheel of ten dele worden gecompenseerd.
9. De arbiters kunnen een partij, die de kosten der arbitrage geheel of gedeeltelijk moeten betalen,
veroordelen het ter zake vastgestelde bedrag te betalen aan de wederpartij, met bepaling dat de
wederpartij gehouden is dit bedrag na ontvangst ten behoeve van de arbiters afdragen aan de betrokken
organisatie. In dat geval is de wederpartij verplicht voor incasso van het bedoelde bedrag, zo nodig door
executie, zorg te dragen.

ARTIKEL 22. ONTBINDING OVEREENKOMST DOOR VDH.
1.VDH heft het recht om door een eenvoudige schriftelijke opzegging een overeenkomst te ontbinden,
teruggave van geleverde goederen te eisen, recht op volledige schadevergoeding, zowel van het bedrag
ineens alsmede van de gemaakte kosten, winstderving etc., dat alles verhoogd met en boete van 20%
over bedoeld bedrag ten behoeve van VDH, zullende de bedoelde bedragen door VDH bepaald worden,
indien de opdrachtgever :
a. overlijdt ;
b. tot liquidatie van zijn zaken besluit ;
c. In staat van faillissement wordt verklaard of en verzoek daartoe ingediend is, tot boedelafstand overgaat,
een verzoek tot surcéance van betaling indient, ingediend is of wanneer hij in – voorlopige surcéance van
betaling verkeert, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd ;
d. onder curatele wordt gesteld of anderszins wordt verhinderd of belemmerd of niet in staat is zijn
verplichtingen vrij en zelfstandig na te komen ;
e. tot vrijheidsstraf wordt veroordeelt ;
f. of zijn bedrijf noodzakelijke bedrijfsvergunningen verliest of nooit gehad blijkt te hebben ;
g. zonder nadere opgave verhuist ;
h. naar het buitenland vertrekt ;
i. bij het aangegaan der overeenkomst onjuiste of onvolledige gegevens heft verstrekt of gegevens heeft
verzwegen, die voor VDH aanleiding zouden zijn geweest geen overeenkomst af te sluiten ;

j. of indien goederen waarop de overeenkomst van toepassing is verloren gaan of waardeloos zijn
geworden, uit de macht raken van de opdrachtgever.
2. In het in lid 1 bedoelde geval heeft VDH het recht te handelen alsof annulering conform artikel 12 heeft
plaatsgevonden.

ARTIKEL 23. SLOTBEPALING.
Ten aanzien van deze Algemene Voorwaarden en ten aanzien van de opdrachten (welke daarvan een
uitvloeisel zijn) is het Nederlands recht van toepassing.

