ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN GTV
Geldig vanaf 15 maart 2018
Artikel 1 Definities
1. Onder “Opdrachtnemer” wordt verstaan: Van Gerwen Techniek Vlijmen B.V. (KvK-nummer
16061114).
2. Onder “Opdrachtgever” wordt verstaan: iedere opdrachtgever of potentiële opdrachtgever
(natuurlijk persoon of rechtspersoon) van GTV.
3. Onder “Overeenkomst” wordt verstaan: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer, waarop deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn.
4. Onder “Werkzaamheden” wordt verstaan: alle door Opdrachtnemer ten behoeve van
Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, daaronder in ieder geval maar niet uitsluitend
begrepen ontwerp-, installatie- en onderhoudswerkzaamheden – inclusief de levering van
goederen en diensten – in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige
aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer
en Opdrachtgever, hoe ook genaamd.
2. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn ook van toepassing op werkzaamheden die worden
verricht door derden die Opdrachtnemer heeft ingeschakeld in verband met de uitvoering van de
Overeenkomst.
3. Afwijkingen van, en aanvullingen op, de Overeenkomst en de algemene leveringsvoorwaarden zijn
slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van andere voorwaarden – waaronder maar niet uitsluitend de door
Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden – wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Opdrachtnemer heeft het recht om deze algemene leveringsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De
wijzigingen gelden ook voor de Overeenkomsten die lopen ten tijden van de wijzigingen.
Wijzigingen worden bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking twee (2) weken na de
bekendmaking.
6. Indien een bepaling van de Overeenkomst of de algemene leveringsvoorwaarden nietig blijkt te zijn,
tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen verbinden zich om de nietige
bepaling te vervangen door een bepaling die de inhoud en de bedoeling van de nietige bepaling
zoveel als mogelijk te benaderen.
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer kan deze aanbiedingen
herroepen tot aan ontvangst van de aanvaarding.
2. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten (onder meer maar niet uitsluitend tekeningen,
beschrijvingen of specificaties) is zo nauwkeurig mogelijk maar niet bindend.
3. Opdrachtgever dient de informatie uit de aanbiedingsdocumenten vertrouwelijk te behandelen en
mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken.
Bij overtreding van de in dit lid opgenomen verplichting verbeurt Opdrachtgever een onmiddellijk
opeisbare boete van € 25.000, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om schadevergoeding
te vorderen.
4. Indien op basis van een aanbieding van Opdrachtnemer geen overeenkomst tot stand komt, heeft
Opdrachtnemer ten laste van diegene jegens wie de aanbieding is gedaan recht op een redelijke
vergoeding van de kosten van zijn aanbieding, daaronder in ieder geval maar niet uitsluitend
begrepen ontwerp- en begrotingskosten, een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel
7:405 BW.

Artikel 4 Uitvoering werkzaamheden
1. Indien Opdrachtgever Opdrachtnemer verzoekt tot het starten van de werkzaamheden voordat
Opdrachtnemer van Opdrachtgever een inkooporder heeft ontvangen, moet de Overeenkomst
worden geacht te zijn gesloten.
2. Door Opdrachtnemer genoemde uitvoeringstermijnen worden zo veel mogelijk in acht genomen.
De enkele overschrijding van deze termijnen brengt Opdrachtnemer niet in verzuim. Indien
overschrijding dreigt, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden.
3. Opdrachtnemer kan niet worden gehouden eerder met de uitvoering van het werk aan te vangen
dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens en goederen in haar bezit zijn en Opdrachtnemer
– indien overeengekomen – de overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.
Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd om eerder aan te vangen met de uitvoering van de
Overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 5 Overmacht
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enig verzuim of enige vertraging in de uitvoering van een
Overeenkomst indien het verzuim of de vertraging te wijten is aan overmacht.
2. Met de term “overmacht” wordt bedoeld: omstandigheden of gebeurtenissen – al dan niet te
voorzien ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst – welke zich naar maatstaven van
redelijkheid onttrekken aan de invloed van Opdrachtnemer en als gevolg daarvan redelijkerwijze
geen vervulling van haar verplichtingen geëist kan worden. Deze definitie strekt zich tevens uit tot
overmacht en/of verzuim bij een van de leveranciers van Opdrachtnemer.
3. Indien de situatie van overmacht blijft bestaan gedurende een periode van drie (3)
achtereenvolgende maanden heeft Opdrachtnemer het recht om de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever
ontstaat.
Artikel 6 Wijzigingen (meer- en minderwerk)
1. Opdrachtgever is bevoegd om aan Opdrachtnemer wijzigingen in de Overeenkomst,
werkzaamheden, resultaten van werkzaamheden, opdrachten en planning op te dragen.
Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd om voorstellen tot wijziging voor te leggen indien zij
daartoe aanleiding ziet.
2. Opdrachtgever is niet verplicht een opgedragen wijziging uit te voeren, in het bijzonder niet indien
deze:
a. niet schriftelijk is opgedragen of;
b. tot een onaanvaardbare verstoring van de werkzaamheden zou leiden of;
c. zijn kennis en/of bekwaamheden en/of capaciteiten te boven gaat of;
d. niet in zijn belang is of;
e. indien partijen niet kunnen komen tot overeenstemming over de financiële gevolgen en de
consequenties voor de planning en het werkplan.
3. Indien Opdrachtnemer bereid is de opgedragen wijziging uit te voeren, dan vindt afrekening plaats
op basis van nacalculatie, tenzij anders overeengekomen. Indien Opdrachtgever ten aanzien van de
opgedragen wijziging een schriftelijke aanbieding wenst, heeft Opdrachtnemer recht op een
redelijke vergoeding van de daaraan verbonden kosten, ongeacht of partijen het daarover eens
worden. Indien de uitvoering van de Overeenkomst als gevolg van wijzigingen wordt vertraagd,
dan heeft Opdrachtnemer recht op termijnverlenging en kostenvergoeding.
Artikel 7 Prijzen
1. De in een offerte of orderbevestiging vermelde prijzen luiden in Euro’s zijn gebaseerd op levering
af-fabriek (ex-works, INCOTERMS, meest recente versie) vanaf de productielocatie van
Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer, en zijn exclusief belastingen, rechten of vergelijkbare heffingen welke nu of op
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enig toekomstig tijdstip volgens de wet van toepassing zijn op de producten, diensten of andere
kosten. Opdrachtnemer zal de verkoopprijs verhogen met belastingen, rechten of vergelijkbare
heffingen indien Opdrachtnemer daartoe volgens de wet verplicht is of de mogelijkheid heeft om
deze af te dragen of te innen en Opdrachtgever zal deze samen met de prijs voldoen.
Opdrachtnemer mag kostprijsverhogingen doorberekenen aan Opdrachtgever, indien zich tussen
het moment van aanbieding of offerte en uitvoering van de Werkzaamheden of levering van
producten prijswijzigingen van meer dan 3% hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld
sociale lasten, omzetbelasting, wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten of
verpakkingsmateriaal.
Opdrachtnemer zal Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van de prijs of het tarief als
bedoeld in lid 2 schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van de verhoging
vermelden en de datum waarop deze ingaat.

Artikel 8 Betaling
1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient te geschieden
zonder inhouding of verrekening binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum, tenzij anders
overeengekomen. Er wordt geen korting verleend voor vervroegde betaling. De dag van betaling is
de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Opdrachtnemer.
2. Tenzij anders overeengekomen wordt de prijs gefactureerd, direct na afronding van de
Werkzaamheden en/of levering van de producten.
3. Indien betaling in termijnen of in delen is overeengekomen, zendt Opdrachtnemer bij het
verstrijken van een termijn, dan wel na afronding van een in de Overeenkomst omschreven deel van
de Werkzaamheden, de desbetreffende termijnfactuur of deelfactuur aan Opdrachtgever toe. De
betalingstermijn van een dergelijke factuur bedraagt acht (8) dagen, tenzij anders
overeengekomen.
4. Indien Opdrachtgever een verschuldigde betaling niet tijdig heeft verricht, is Opdrachtnemer
gerechtigd zonder nadere aanmaning de Werkzaamheden op te schorten. Indien door de
opschorting vertraging in de uitvoering van de Werkzaamheden ontstaat, komt dat voor rekening
van Opdrachtgever en kan dat niet leiden tot enige aansprakelijkheid van Opdrachtnemer.
5. Naast alle andere wettelijke rechten en rechtsmiddelen die Opdrachtnemer eventueel op grond van
het toepasselijke recht heeft, wordt, voor zover wettelijk toegelaten, op alle achterstallige
betalingen rente in rekening gebracht tegen een tarief van zes procent (6%) per jaar of – indien dit
hoger is – tegen de van toepassing zijnde wettelijke handelsrente vanaf de vervaldatum tot aan de
datum van volledige betaling.
6. Indien Opdrachtnemer vermoedt dat Opdrachtgever op hem rustende verplichtingen niet nakomt
of zal nakomen, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om van Opdrachtgever voor diens rekening en
risico genoegzame zekerheid te verlangen, zoals een bankgarantie. Indien Opdrachtgever in
gebreke blijft de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer bevoegd de Werkzaamheden op
te schorten of de Overeenkomst te ontbinden.
7. Alle werkelijk door Opdrachtnemer gemaakte kosten om te komen tot inning van door
Opdrachtgever verschuldigde bedragen, daaronder begrepen zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtnemer ervoor
kiest om deze kosten forfaitair te bepalen op vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag.
Artikel 9 Annulering
1. Indien Opdrachtgever, nadat een Overeenkomst tot stand is deze wenst te annuleren, wordt 10%
van de orderprijs (exclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het
recht van Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.
2. Annulering is slechts mogelijk tot het moment dat Opdrachtnemer met het oog op de uitvoering
van de Overeenkomst kosten heeft gemaakt, bijvoorbeeld voor de inkoop van producten.
Annulering dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 10 Aanvaarding, (af)levering en oplevering
1. Zodra Opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat het resultaat van de werkzaamheden gereed is
voor aanvaarding en Opdrachtgever deze niet binnen de door Opdrachtnemer gestelde termijn
keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken
weigert, worden de resultaten van de werkzaamheden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Na
aanvaarding wordt het resultaat opgeleverd beschouwd. Opdrachtnemer is bevoegd de oplevering
te verdelen in een aantal deelopleveringen.
2. Indien Opdrachtgever het resultaat in gebruik wil nemen vóór de oplevering, dan dient
Opdrachtgever deze eerst schriftelijk goed te keuren. Indien Opdrachtgever dat achterwege laat en
ingebruikneming plaatsvindt, dan moet het resultaat worden geacht te zijn voltooid en door
Opdrachtgever te zijn goedgekeurd.
3. In geval van levering van producten geschiedt deze af-fabriek (ex-works, INCOTERMS, meest
recente versie), tenzij anders overeengekomen. Door Opdrachtnemer opgegeven of bevestigde
leveringsdata gelden slechts bij benadering en Opdrachtnemer kan er niet voor aansprakelijk
gesteld worden, noch op basis daarvan geacht worden in gebreke te zijn met de vervulling van haar
verplichtingen jegens Opdrachtgever, indien een levering geschiedt binnen een redelijke tijd vóór
of na de opgegeven leveringsdatum. Opdrachtnemer zegt toe om zich er binnen commercieel
redelijke grenzen voor te zullen inspannen om de door haar opgegeven of bevestigde leveringsdata
na te komen, op voorwaarde dat Opdrachtgever alle benodigde order- en leveringsgegevens
verschaft binnen een redelijke termijn vóór de betreffende leveringsdatum.
4. Indien Opdrachtgever meent dat het geleverde niet aan de Overeenkomst beantwoord, dient
Opdrachtnemer daarover binnen een termijn van zestig (60) dagen na levering te klagen.
Opdrachtgever dient Opdrachtnemer een termijn van ten minste dertig (30) dagen te gunnen om
het verzuim te herstellen.
5. De eigendom van de producten gaat op Opdrachtgever over zodra Opdrachtgever aan al haar
financiële verplichtingen – waaronder die uit hoofde van de Overeenkomst – jegens
Opdrachtnemer heeft voldaan. Totdat de eigendom van de producten op Opdrachtgever is
overgegaan, mag Opdrachtgever de producten niet aanpassen, overdragen of verpanden aan een
derde of een recht op of de eigendom van de producten aan een derde verlenen dan wel overdragen,
behalve voor zover dit laatste in het kader van de normale bedrijfsuitoefening geschiedt.
Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat de producten identificeerbaar blijven als van
Opdrachtnemer verkregen producten.
6. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer of door haar aan te wijzen derden te allen tijde vrije toegang
bieden tot de locatie waar Opdrachtgever de producten opgeslagen heeft. Mocht Opdrachtgever zijn
betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer niet nakomen of aanleiding geven om aan te nemen
dat hij zijn betalingsverplichtingen geheel of gedeeltelijk niet zal nakomen, dan is Opdrachtgever
op verzoek van Opdrachtnemer verplicht op eigen kosten die producten aan Opdrachtnemer te
retourneren waarvan de eigendom nog niet is overgegaan en Opdrachtgever zegt toe om aan
Opdrachtnemer alle medewerking te verlenen om Opdrachtnemer door haar aan te wijzen derden
in staat te stellen om haar producten op te halen. Het met de producten verbonden risico van verlies
gaat op Opdrachtgever over bij aflevering ervan door Opdrachtnemer in overeenstemming met de
van toepassing zijnde INCOTERMS.
7. Indien Opdrachtgever bestelde producten niet in ontvangst neemt, kan Opdrachtnemer de
producten op kosten van Opdrachtgever in consignatie leveren.
Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaringen
1. Na de oplevering is Opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor gebreken, tenzij die gebreken aan
haar zijn toe te rekenen, Opdrachtgever die gebreken bij de oplevering niet heeft opgemerkt, en
bovendien Opdrachtgever gebreken op het tijdstip van de oplevering redelijkerwijs niet had moeten
ontdekken.
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Indien Opdrachtnemer krachtens het bepaalde in lid 1 aansprakelijk is, dan is zij uitsluitend
aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden directe materiële schade. Opdrachtnemer is niet
aansprakelijk voor enige andere vorm van schade, waaronder doch niet uitsluitend gevolgschade,
bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving, waardevermindering of verlies van
producten, tenzij Opdrachtgever bewijst dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van
Opdrachtnemer.
Indien schade van Opdrachtgever wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekeraar van
Opdrachtnemer is de omvang van de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd.
Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van de in de Overeenkomst vastgelegde
prijs en indien geen prijs is bepaald de vermoedelijke prijs. Indien de Overeenkomst een
duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag
gesteld op één maal het bedrag van de prijs die in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan
van de schade in rekening is gebracht aan Opdrachtgever met een maximum van € 250.000.
Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer vervalt door verloop van 6 maanden vanaf het tijdstip
waarop de Overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt.
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade als gevolg van
de in dit lid bedoelde omstandigheden.
Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één toerekenbare
tekortkoming.
Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen. Opdrachtnemer heeft het
recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde
Werkzaamheden.

Artikel 12 Aansprakelijkheid Opdrachtgever
In geval meerdere personen zijn te beschouwen als Opdrachtgever is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor de financiële verplichtingen jegens Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst.
Artikel 13 Intellectuele eigendom
1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan Opdrachtgever geleverde producten,
gegevens en (technische) informatie blijven berusten bij Opdrachtnemer. Opdrachtnemer heeft het
uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van deze producten,
gegevens en informatie en Opdrachtgever heeft het uitsluitend gebruiksrecht daarvan.
2. De door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever afgegeven documenten, zoals ontwerpen, tekeningen,
technische beschrijvingen of bestekken worden eigendom van Opdrachtgever en mogen door hem
worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied
van de intellectuele en industriële eigendom, nadat Opdrachtgever aan zijn financiële
verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de volgens het ontwerp van Opdrachtnemer gerealiseerde
producten geheel of in onderdelen daarvan in herhaling aan te leggen, zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer en onverminderd het bepaalde in de leden 5 en 6.
Opdrachtnemer is bevoegd aan die toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder het betalen
van een vergoeding. Op volgens het ontwerp van Opdrachtnemer vervaardigde producten is het
bepaalde in dit lid van overeenkomstige toepassing.
4. Opdrachtgever is alléén bevoegd om de producten volgens het ontwerp van Opdrachtnemer, zonder
diens tussenkomst en goedkeuring, door een derde te laten realiseren, wanneer de Overeenkomst
is ontbonden wegens een tekortkoming die aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend. In dat
geval is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor gebreken voor zover die zijn terug te voeren op de
aanleg door of namens Opdrachtgever.
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Het gebruiksrecht van Opdrachtgever met betrekking tot de door Opdrachtnemer ontwikkelde en
geleverde programmatuur is niet-exclusief. Opdrachtgever mag deze programmatuur alleen in zijn
eigen bedrijf of organisatie gebruiken en alleen voor installatie waarvoor het gebruiksrecht is
verstrekt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere installaties voor zover dat in de
Overeenkomst is vastgelegd.
Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever verboden om de programmatuur en
de dragers waarop deze is vastgelegd op welke wijze dan ook ter beschikking van een derde te stellen
of door een derde te laten gebruiken. Het is Opdrachtgever verboden de programmatuur te
verveelvoudigen of daarvan kopieën te maken. Opdrachtgever zal de programmatuur niet wijzigen
anders dan in het kader van het herstellen van fouten. De broncode van de programmatuur en de bij
de ontwikkeling ervan voortgebrachte technische informatie worden niet aan Opdrachtgever ter
beschikking gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
Opdrachtnemer is gerechtigd om op zijn naam en voor zijn rekening octrooi aan te vragen op
vindingen die tijdens en door uitvoering van de Overeenkomst zijn ontstaan.
Indien Opdrachtnemer een octrooi als bedoeld in lid 7 verkrijgt, verleent hij om niet aan
Opdrachtgever een in beginsel niet overdraagbaar gebruiksrecht op die vinding. Bij concrete
toepassing van dat gebruiksrecht zal Opdrachtgever toestemming aan Opdrachtnemer vragen,
welke toestemming slechts geweigerd kan worden indien Opdrachtnemer tegenstrijdige belangen
met zijn bedrijf kan aantonen.

Artikel 14 Verbod overname personeel en gedetacheerden
1. Het is Opdrachtgever, gedurende de looptijd van de Overeenkomst, tot één (1) jaar na beëindiging
daarvan, niet toegestaan om medewerkers van Opdrachtnemer die bij de uitvoering van de
Overeenkomst betrokken zijn geweest in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te laten
werken.
2. Het is Opdrachtgever in geval van detachering niet toegestaan deze gedetacheerde personen
gedurende de looptijd van de detachering tot één (1) jaar na het einde van de detachering in dienst
te nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken.
3. Opdrachtgever verbeurt een onmiddellijk opeisbare boete ten belope van drie (3) bruto
jaarsalarissen van de desbetreffende medewerker bij overtreding van de in lid 1 en 2 genoemde
verplichting.
Artikel 15 Afwikkeling relatie
Indien de relatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer eindigt, blijven deze voorwaarden de
rechtsverhouding tussen partijen beheersen.
Artikel 16 Rechtskeuze en bevoegde rechter
Op de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van
toepassing. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen uitsluitend aanhangig
kunnen worden gemaakt bij de absoluut bevoegde rechter in Den Bosch.

