
Wij willen u alvast hartelijk bedanken voor uw aanmelding als klant. Om u als klant te kunnen inschrijven, 
vragen wij u om een aantal gegevens. Als u deze volledig wilt invullen, het formulier wilt retourneren met een 
kopie uittreksel KvK, dan staat u binnen 2 werkdagen bij ons ingeschreven. Onze afdeling administratie wint 
tijdens de inschrijfperiode informatie in bij onze kredietbeoordelaar.

BEDRIJFSGEGEVENS

Naam bedrijf  

Rechtsvorm bv / cv / nv / vof / eenmanszaak / stichting / vereniging

BTW-nummer   

Bedrijfsrekening AX  
(in te vullen door een medewerker van Weijntjes)

 

VESTIGINGSADRES  

Adres   

Postcode / Plaats  

 

POSTADRES 

Postbus / Adres  

Postcode / Plaats  

Telefoon  

AFLEVERADRES

Adres   

Postcode / Plaats  

CONTACTPERSOON 

Naam   dhr. / mevr.   

Mobiel nr.  

E-mailadres  

KvK nr.  

Soort bedrijf (segment)  

Aantal medewerkers  

Legitimatiebewijs rijbewijs / paspoort / identiteitskaart    Nr.  

VAN HARTE WELKOM BIJ WEIJNTJES



BETALING

IBAN nr.                                

Tenaamstelling  

Betaling contant / automatische incasso (zie bijlage) / rekening 

Verzamelfactuur ja / nee 

E-mail t.b.v. factuur  

 

MARKETING

 

Wilt u onze digitale nieuwsbrief ontvangen? (10x p. jaar) ja / nee 

Zo ja, op welk e-mailadres wilt u deze ontvangen?  

WEBSHOP

Indien u wilt kunnen we een webshop account voor u aanmaken. Geef hier het gewenste e-mailadres op en 

ontvangt per mail een uitnodiging, waarna u alleen nog uw wachtwoord hoeft aan te maken.

E-mail t.b.v. webshop  

 

 √ (vink aan)

     Ik ga akkoord met de bijgevoegde algemene voorwaarden.

(Inschrijvingen zonder akkoord, nemen wij niet in behandeling.)

Datum      /     /   

 

 Handtekening

VOOR LEVERINGSVOORWAARDEN ZIE DE LAATSTE PAGINA.
Wilt u dit formulier ingevuld en ondertekend samen met kopie uittreksel KvK (niet ouder dan 1 jaar)  

inleveren op de vestiging of terug mailen?



INCASSANT

Naam WF. Weijntjes 

Incassant-ID NL53ZZZ330034120000 

Adres Amstelveenseweg 1162  

Postcode / Plaats 1081 JW  Amsterdam                                                                                                  

ONDERGETEKENDE

Naam  

Adres  

Postcode / Plaats  

Debiteurennr.  

BETALINGSGEGEVENS 

Betaling inzake Facturen geleverde goederen en diensten 

Maximaal bedrag  €         factuurbedrag

Incassering per  week  2 weken  maand

BANKGEGEVENS ONDERGETEKENDE

IBAN nr.  

SWIFT-code  

Naam bank  

Zakelijke rekening ja / nee 

ONDERTEKENING

 Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de incassant om de betreffende bedragen  

af te schrijven van de bankrekening van ondergetekende en ontvangt hiervan tenminste 4 dagen voor  

de afschrijving bericht.

Datum      /     /   

 

 Handtekening

VOOR LEVERINGSVOORWAARDEN ZIE DE LAATSTE PAGINA..

AANVRAAG DOORLOPENDE MACHTIGING BEDRIJVEN
Indien u een zakelijke bankrekening heeft en akkoord gaat met Business-to-Business afschrijving, kunt u dit formulier 

overslaan en het  tevens bijgevoegde Registratieformulier Zakelijke Europese incasso verder invullen. U kunt op dit 

formulier nog wel aangegeven welk termijn van incassering u wenst te gebruiken (zie betalingsgegevens)



Ondergetekende, 
Heeft aan de hieronder vermelde incassant een zakelijke (business-to-business) machtiging verstrekt en geeft opdracht aan zijn bank  
om de gegevens van deze machtiging te registreren (dit moet een zakelijke rekening zijn, neem bij twijfel contact op met uw bank).

1.	 Eigen	gegevens

	 Bedrijfsnaam :  

	 Adres :  

	 Postcode	 :  	 							Plaats:  

	 Ten laste van IBAN :  _______________________________________________________    (een NL-IBAN bestaat uit 18 posities en begint met NL) 

 Contactpersoon :  

	 Telefoon :   

2.		 	Gegevens	van	de	machtiging

	 Naam incassant :  

 Incassant ID : 

     

 Soort machtiging : Eenmalig/Doorlopend (doorhalen wat niet van toepassing is)  

	 Maximum bedrag per incassotransactie

  :  ja   nee €   

	 :      (bedrag volledig uitgeschreven)
	 	

	 Kenmerk machtiging : 

     

3.	 Ondertekening 	

	 Dit document dient rechtsgeldig ondertekend te worden door de rekeninghouder(s) of gevolmachtigde(n).

	 Datum :  Plaats:  

	 Naam 1  :   Naam 2:  

   
	 Handtekening 1 :  

 

Handtekening 2:  

 

 

  

1   Voor ING, Rabobank, Knab en Citibank kan dit formulier niet gebruikt worden. Klanten van de Rabobank, Knab en Citibank kunnen de zakelijke Europese incasso alleen zelf 

registreren via internetbankieren. ING klanten dienen de machtiging zelf te registreren via ING.nl/b2bmachtiging.
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Zakelijke Europese incasso
Registratieformulier zakelijke (business-to-business) machtiging

Let	op!		Bij een zakelijke Europese incasso kunt u het geïncasseerde bedrag niet terug laten boeken. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Bij de zakelijke Europese incasso moet u minimaal twee zaken regelen. 
1.  U verstrekt een zakelijke (business-to-business) machtiging SEPA aan de incassant (uw leverancier). 
2.  U laat bij uw eigen bank registreren dat u deze machtiging daadwerkelijk heeft verstrekt.

• Laat dit formulier dat u heeft ingevuld en ondertekend, door de incassant naar uw bank1 sturen. U kunt dit ook zelf opsturen.
• Gebruik dit formulier niet als u aanvullende gegevens aan uw bank wilt doorgeven. Neem dan contact op met uw bank.
• De gegevens op dit formulier moeten overeenstemmen met de gegevens van de originele machtiging.
• Niet volledig ingevulde formulieren worden door de bank niet verwerkt.
• Pas nadat uw bank onderstaande gegevens gecontroleerd en geregistreerd heeft, kan de zakelijke Europese incasso worden uitgevoerd.
• Uw bank informeert u wanneer deze registratie succesvol voor u is afgerond.
• Door ondertekening van dit formulier geeft u uw bank (indien zij dit noodzakelijk vindt) tevens toestemming om de op dit 

registratieformulier vermelde gegevens aan de incassant te verstrekken.



Instructie voor de incassant
Let	op!	Nadat de bank van uw zakelijke klant dit formulier1 heeft ontvangen duurt de registratie van deze zakelijke (business-
to-business) machtiging maximaal 5 werkdagen. U kunt uw eerste incassotransactie daarom pas na deze periode bij uw bank ter 
verwerking aanbieden2. 

Banken sturen meestal een bevestiging van de uitgevoerde registratie naar uw zakelijke klant.

Het formulier is alleen te gebruiken voor in Nederland gevestigde banken, die de zakelijke Europese incasso aan hun klant aanbieden.

1. Controleer of het registratieformulier door uw klant is ondertekend en voorzien is van datum en plaats.

2. Bepaal naar welke bank het formulier gestuurd moet worden op basis van de Bankcode (BIC) in het aangegeven IBAN (positie 5 t/m 8). 
Raadpleeg het actuele overzicht BIC per banknaam via de tabel “BIC uit IBAN”. 

3. Raadpleeg www.betaalvereniging.nl voor de meest actuele verzendadressen van banken die dit generieke registratieformulier 
verwerken.

4. Stuur het ontvangen registratieformulier direct/tijdig3 door naar de betreffende bank.

•  ABN AMRO Bank, PCC Operations (Paccode AA8431), Antwoordnummer 39360, 1090 WC Amsterdam  

•  ASN Bank, Postbus 93514, 2509 AM Den Haag

•  BNG Bank, T.a.v. Afdeling Klantenservice, Postbus 30305, 2500 GH Den Haag

•  BNP Paribas S.A., T.a.v. Client Service Desk (SDD mandates), Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam

•  Commerzbank AG Kantoor Amsterdam, T.a.v. CTS Clientservice, Postbus 75444, 1070 AK Amsterdam

•  Deutsche Bank AG, Implementation & Services, Postbus 12797 (AF 1902), 1100 AT Amsterdam

•  Handelsbanken Kantoorgebouw Vesta t.a.v. afdeling Operations Herikerbergweg 181 1101 CN Amsterdam

•  KAS BANK N.V., T.a.v. afdelingscode 553 inz. Registratie Incasso, Nieuwezijds Voorburgwal 225, 1012 RL Amsterdam

•  KBC Bank NV Nederland, T.a.v. Customer Service Desk, Postbus 502, 3000 AM Rotterdam

•  Van Lanschot Bankiers, Service Center Betalen T.10.3, Postbus 1021, 5200 HC ’s-Hertogenbosch

•  MUFG Bank (Europe) N.V., Postbus 75682, 1070 AR Amsterdam

•  RegioBank, SC KBS, Postbus 10021, 3505 AA Utrecht

•  SNS Bank, SC KBS, Postbus 10021, 3505 AA Utrecht

•  Société Générale Amsterdam, T.a.v. Payment Services, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam

•  Triodos Bank NL, Afdeling Retail Zakelijk, Postbus 55, 3700 AB Zeist

•  Volkswagen Bank, T.a.v. Afdeling Betalingsverkeer, Postbus 617, 3800 AP Amersfoort

1  Voor ING, Rabobank, Knab en Citibank kan dit formulier niet gebruikt worden. Klanten van de Rabobank, Knab en Citibank kunnen de zakelijke Europese 
incasso alleen zelf registreren via internetbankieren. ING-klanten dienen de machtiging zelf te registreren via ING.nl/b2bmachtiging.

2  Het versturen van het formulier naar de bank van uw klant is geen garantie dat de transactie in de toekomst ook verwerkt kan worden.  
Uw klant kan immers de machtiging (tussentijds) intrekken of de transactie tot op de dag van uitvoering weigeren.

3  In verband met risicobeperkende maatregelen behouden banken zich het recht voor om formulieren die later dan twee weken na datum ondertekening  
worden ontvangen, niet te verwerken.

Betaalvereniging Nederland heeft dit formulier in nauwe samenwerking met de Nederlandse banken, die de zakelijke Europese incasso aanbieden, ontwikkeld.  

Zij is echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van dit formulier.

https://www.betaalvereniging.nl/betalingsverkeer/giraal-betalingsverkeer/bic-sepa-transacties/
https://www.betaalvereniging.nl/wp-content/uploads/Zakelijke-Europese-incasso-B2B-overzicht-banken.pdf


ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ISERO B.V.
(lid van Vertaz, branche-organisatie technische handel)

1. Algemeen 
a. Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) maken deel uit van elke offerte uitge-
bracht door een lid van Vertaz (het “Vertaz-lid”) en van elke overeenkomst waarbij het Vertaz-lid 
zaken levert en/of werkzaamheden verricht (waaronder begrepen opdracht en aanneming van werk). 
Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met het Vertaz-lid 
die langs elektronische weg tot stand komen. 
b. Andersluidende voorwaarden maken alléén deel uit van de overeenkomst, indien en voor zover het 
Vertaz-lid en de wederpartij zulks schriftelijk uitdrukkelijk overeenkomen. 
c. De algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming ook, zijn niet van toepassing 
en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
d. In geval van strijd tussen de bepalingen van de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, 
prevaleren de bepalingen van de overeenkomst. 
2. Privacy/AVG 
a. Vertaz-leden doen er alles aan om privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Vertaz-leden houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
3. Off erte 
a. Alle offertes van het Vertaz-lid zijn vrijblijvend. 
b. De offerte verliest zijn geldigheid indien deze niet binnen 14 dagen na dagtekening onvoorwaarde-
lijk schriftelijk door de wederpartij is aanvaard. 
c. ledere offerte is gebaseerd op de informatie die door de wederpartij is verstrekt. De wederpartij 
staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. 
d. Indien de wederpartij de offerte niet aanvaardt, heeft het Vertaz-lid het recht om alle aan de 
offerte verbonden kosten bij de wederpartij in rekening te brengen. 
4. Totstandkoming overeenkomst 
a. De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van het Vertaz-lid of, ingeval 
de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, door elektronische of schriftelijke bevesti-
ging van het Vertaz-lid. 
b. De onder a. bedoelde bevestigingen worden geacht de overeenkomst met de wederpartij volledig 
weer te geven. 
c. Indien de overeenkomst wordt aangegaan tussen een Vertaz-lid en een wederpartij handelend in 
de uitoefening van een beroep of bedrijf zal het bepaalde in artikel 6:227b lid 1 BW (informatiever-
plichtingen) alsmede het bepaalde in artikel 6:227c BW (totstandkoming overeenkomst) niet van 
toepassing zijn. 
5. Uitvoering overeenkomst 
a. Het Vertaz-lid mag de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten uitvoeren als hij dit 
wenselijk acht. Het Vertaz-lid staat in voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door deze 
derden. 
b. De wederpartij staat er voor in dat alle gegevens en inlichtingen die voor een behoorlijke uitvoering 
van de overeenkomst nuttig en noodzakelijk zijn, tijdig aan het Vertaz-lid zijn en worden verstrekt, en 
dat deze gegevens en inlichtingen juist en volledig zijn. 
c. De wederpartij zorgt ervoor dat het Vertaz-lid zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeenge-
komen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking 
krijgt over de benodigde voorzieningen. 
d. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies en diefstal, 
aan zaken van het Vertaz-lid, zoals gereedschappen en voor de werkzaamheden bestemde materia-
len, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere 
overeengekomen plaats. 
e. Wanneer de wederpartij zijn verplichtingen als bedoeld in dit artikel sub b. en c. niet nakomt, of 
het geval bedoeld in artikel sub d. zich voordoet, en daardoor vertraging in de uitvoering van de 
werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de wederpartij alsnog 
aan deze verplichtingen voldoet, of de verloren c.q. gestolen zaken van het Vertaz-lid vervangt, en de 
planning van het Vertaz-lid dit toelaat. De wederpartij is aansprakelijk voor alle voor het Vertaz-lid uit 
de vertraging voortvloeiende schade. 
f. In alle gevallen dient de wederpartij zorg te dragen voor ten behoeve van de uitvoering van de 
overeenkomst benodigde toestemmingen, ontheffi ngen en/of vergunningen. De kosten welke aan 
deze toestemmingen, ontheffi ngen en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor rekening van de 
wederpartij. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbreken 
van de vereiste toestemmingen, ontheffi ngen en/of vergunningen. 
6. Rechten van intellectuele eigendom 
a. Het Vertaz-lid behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de door hem gedane aanbiedingen, 
verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, (proef)modellen, programmatuur en 
dergelijke. 
b. De rechten op de in dit artikel sub a. genoemde gegevens en voorwerpen blijven eigendom van het 
Vertaz-lid ongeacht of aan de wederpartij voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn 
gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Vertaz-lid niet 
worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. De wederpartij is per overtreding van deze 
bepaling aan het Vertaz-lid een boete verschuldigd van € 10.000. Deze boete kan naast een schade-
vergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 
c. De wederpartij moet de aan hem verstrekte gegevens en voorwerpen als bedoeld in dit artikel sub 
a. op eerste verzoek binnen de door het Vertaz-lid gestelde termijn in onbeschadigde staat franco 
retour zenden. Bij overtreding van deze bepaling is de wederpartij een boete verschuldigd van € 1.000 
per dag. Deze boete kan naast een schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 
7. Communicatie 
a. ledere communicatie tussen het Vertaz-lid en de wederpartij kan elektronisch geschieden, tenzij 
de wet anders bepaalt. 
b. Indien de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst bepalen dat een verklaring schriftelijk moet 
worden gedaan dan kan dit tevens langs elektronische weg mits het elektronische bericht printbaar 
is. 
c. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het opslaan en/of printen van elektronische communi-
catie. De door het Vertaz-lid opgeslagen versie van de elektronische communicatie geldt als bewijs 
daarvan, behoudens tegenbewijs door de wederpartij. 
d. Behoudens tegenbewijs wordt elektronische communicatie geacht te zijn ontvangen op de dag van 
verzending. lndien elektronische communicatie niet is ontvangen als gevolg van ICT problemen van 
de wederpartij, komt dit voor rekening en risico van de wederpartij. 
8. Adviezen, ontwerpen en materialen 
a. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van het Vertaz-lid welke niet 
nadrukkelijk onderdeel van de overeenkomst zijn. 
b. De kosten van of verband houdende met de in artikel 6 sub a. van deze Algemene Voorwaarden 
genoemde gegevens en voorwerpen kunnen aan de wederpartij worden doorberekend. 
c. De wederpartij is verantwoordelijk voor door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen 
en ontwerpen, alsmede voor de functionele geschiktheid van door hem voorgeschreven of aangele-
verde materialen. 
d. De wederpartij vrijwaart het Vertaz-lid voor elke aanspraak van derden met betrekking tot door of 
namens de wederpartij verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen en dergelijke. 
9. Prijzen 
a. De prijzen zijn exclusief: 
(1) omzetbelasting en andere heffi ngen welke van overheidswege worden opgelegd; 
(2) kosten van verpakking; 
(3) reisuren, reis-, parkeer-en verblijfkosten; 
(4) kosten ter voorkoming of beperking van schade aan bij de uitvoering van werkzaamheden 
aanwezige zaken. Het Vertaz-lid heeft het recht deze kosten apart bij de wederpartij in rekening te 
brengen. 
b. De prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst binnen het land waar het Vertaz-lid is 
gevestigd en gedurende normale werktijden, waaronder wordt verstaan maandag tot en met vrijdag 
tussen 8:00 en 18:00 uur, met een maximum van acht uren per dag. 
c. lndien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsbepalende factoren in prijs stijgen, is het 
Vertaz-lid bevoegd deze prijsstijging aan de wederpartij door te berekenen mits de uitvoering van de 
overeenkomst ten tijde van de prijsstijging nog niet volledig is voltooid. De wederpartij is gehouden 
de prijsstijging te voldoen gelijktijdig met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeenge-
komen betalingstermijn. 
d. Bij wijziging van of toevoeging aan de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, mag het 
Vertaz-lid de prijs volgens zijn gebruikelijke tarieven verhogen. Het Vertaz-lid is nimmer verplicht aan 
een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke 
overeenkomst wordt gesloten. 
e. lndien er sprake is van meerwerk, heeft het Vertaz-lid het recht om de prijs te verhogen. Meerwerk 
wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meer-
werk wordt overeengekomen. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk indien er 
sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specifi caties of het bestek of indien door de wederpar-
tij verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid. 
10. Betalingsvoorwaarden 
a. lndien op de factuur geen betalingstermijn is vermeld dienen facturen uiterlijk binnen 30 dagen 
na dagtekening van de factuur, danwel binnen een andere tussen de wederpartij en het Vertaz-lid 
schriftelijk overeengekomen betalingstermijn, door de wederpartij aan het Vertaz-lid te worden 
voldaan op een door het Vertaz-lid aangewezen rekening. Het Vertaz-lid is gerechtigd door middel van 
deelfacturen tussentijds aan de wederpartij te factureren. 
b. Het op de factuur vermelde bedrag kan worden verhoogd met een nader door het Vertaz-lid vast te 
stellen kredietbeperkingstoeslag. Deze toeslag wordt eerst door de wederpartij verschuldigd indien 
betaling na de vervaldag van de factuur plaatsvindt. 
c. De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van het Vertaz-lid een naar diens oordeel voldoende 
zekerheid te stellen ter zake van de betaling van het op grond van de overeenkomst verschuldigde 
bedrag. Bij niet of niet tijdige voldoening aan dit verzoek, is het Vertaz-lid bevoegd de levering op te 
schorten of de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de wederpartij te verhalen. 
d. Al hetgeen het Vertaz-lid uit hoofde van enigerlei overeenkomst van de wederpartij te vorderen 
heeft, is onmiddellijk opeisbaar als: 
(1) een betalingstermijn is overschreden; 
(2) beslag op zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd; 
(3) in geval de wederpartij een vennootschap is, de wederpartij wordt ontbonden, geliquideerd, 
failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt; 
(4) in geval de wederpartij een natuurlijke persoon is, de wederpartij het verzoek doet te worden 

toegelaten tot gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt. 
e. lndien betaling niet plaatsvindt binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de wederpartij 
direct rente aan het Vertaz-lid verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de 
wettelijke rente voor handelstransacties (artikel 6:119a BW) als deze hoger is. De wederpartij is 
voorts aan het Vertaz-lid alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarvan de hoogte minimaal 
15% van het totale door de wederpartij aan het Vertaz-lid verschuldigde zal bedragen. 
f. lndien het Vertaz-lid in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten 
die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de wederpartij. 
g. Het recht van de wederpartij om zijn vorderingen op het Vertaz-lid te verrekenen wordt uitgesloten. 
h. De wederpartij kan aan het Vertaz-lid een machtiging verstrekken om door de wederpartij verschul-
digde bedragen via automatische incasso van de wederpartij te incasseren. lndien het Vertaz-lid een 
bedrag van de wederpartij incasseert met gebruikmaking van een dergelijke incasso, zal het Vertaz-lid 
de wederpartij daar tenminste een (1) werkdag voorafgaand aan het uitvoeren van de incasso over 
informeren middels een prenotifi catie. De prenotifi catie kan separaat, als onderdeel van de factuur 
of op andere door het Vertaz-lid te bepalen wijze worden gecommuniceerd. 
11. Levertijd 
a. De levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt door het Vertaz-lid bij benadering vastgesteld. Bij de 
vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat het Vertaz-lid uit van de omstandigheden 
die hem op dat moment bekend zijn. De ingeschatte en afgegeven levertijd en/of uitvoeringsperiode 
is nimmer een fatale termijn. 
b. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke het Vertaz-lid bekend waren bij 
vaststelling van de levertijd en/of de uitvoeringsperiode, kan het Vertaz-lid de levertijd en/of uitvoe-
ringsperiode verlengen met de tijd die nodig is om de overeenkomst onder deze omstandigheden uit 
te voeren. Als de werkzaamheden in dat geval niet in de planning van het Vertaz-lid kunnen worden 
ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. 
c. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd 
nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. 
Als het meerwerk niet in de planning van het Vertaz-lid kan worden ingepast, zullen de werkzaamhe-
den worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. 
d. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door het Vertaz-lid, wordt de levertijd en/of 
uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voorzetting van de werkzaamheden 
niet in de planning van het Vertaz-lid kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitge-
voerd zodra zijn planning dit toelaat. 
e. Elke aansprakelijkheid van het Vertaz-lid voor overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperi-
ode is uitgesloten. 
12. Keuring 
a. De wederpartij heeft het recht vóór de levering de zaken te (doen) keuren. De keuring geschiedt 
voor rekening en risico van de wederpartij. Onder de voor rekening van de wederpartij komende 
keuringskosten zijn begrepen de kosten welke het Vertaz-lid ter zake van de keuring moet maken. 
b. lndien uit keuring blijkt dat (een gedeelte van) de zaken niet voldoet aan de overeenkomst, dan is 
de wederpartij gehouden het Vertaz-lid hiervan onverwijld schriftelijk gemotiveerd mededeling te doen 
en het Vertaz-lid in de gelegenheid te stellen om alsnog na te komen, bij gebreke waarvan het recht 
van de wederpartij om zich jegens het Vertaz-lid op het resultaat van de keuring te beroepen vervalt. 
Het Vertaz-lid kan de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om alsnog na te komen. 
13. Levering van zaken 
a. Tenzij de overeenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen, vindt levering plaats EX 
WORKS (af fabriek/af winkel/af bedrijfspand) conform de lncoterms 2010. Het risico van de zaak 
gaat over op het moment dat het Vertaz-lid deze ter beschikking stelt aan de wederpartij. Het risico 
van laden en lossen rust op de wederpartij. 
b. lngeval de overeenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen, vindt levering EX WORKS 
(conform de lncoterms 2010) plaats op het door de wederpartij opgegeven adres. Het risico van de 
zaak gaat over op het moment dat het Vertaz-lid deze afl evert op dat adres. Het risico van laden en 
lossen rust op de wederpartij. 
c. De wederpartij aanvaardt de geleverde zaken met inachtneming van een marge van plus of minus 
10% van het overeengekomen aantal, metrage of gewicht van die zaken. 
d. lndien zaken op basis van een monster of model worden geleverd, geldt het monster of model als 
referentie voor de gemiddelde hoedanigheid van de zaken. 
e. Weigert de wederpartij na het verstrijken van de levertijd of, ingeval de overeenkomst langs elektro-
nische weg tot stand komt, op het moment van afl evering, de zaken (volledig) af te nemen, dan is het 
Vertaz-lid bevoegd: 
(1) de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, ongeacht overmacht zijdens de 
wederpartij en onverminderd de verplichting van de wederpartij tot betaling van de overeengekomen 
prijs; 
(2) de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens de weder-
partij, waarbij de wederpartij alle kosten en schade van het Vertaz-lid zal vergoeden; 
(3) de zaken te verkopen, indien naar zijn oordeel verdere bewaring van de zaken niet van hem kan 
worden gevergd. 
f. lndien schriftelijk levering op afroep is overeengekomen, is de wederpartij gehouden de zaken 
volgens het overeengekomen afroep-en afl everschema af te nemen. lndien een afroep-en afl ever-
schema ontbreekt, dient de wederpartij op eerste verzoek van het Vertaz-lid binnen de daarbij 
gestelde termijn alle zaken af te nemen. 
g. lndien schriftelijk uitdrukkelijk levering franco werk of op de wal is overeengekomen, is het Vertaz-
lid niet gehouden de zaken verder te vervoeren dan tot het punt waar het voertuig over een behoorlijk 
berijdbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water, kan 
komen. 
h. In alle gevallen dient de wederpartij zorg te dragen voor ten behoeve van het vervoer benodigde 
toestemmingen, ontheffi ngen en/of vergunningen. De kosten welke aan deze toestemmingen, onthef-
fi ngen en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor rekening van de wederpartij. De wederpartij is 
aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbreken van de vereiste toestemmingen, 
ontheffi ngen en/of vergunningen. 
14. Oplevering van werkzaamheden 
a. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd wanneer: 
(1) de wederpartij het werk heeft goedgekeurd; 
(2) het werk door de wederpartij in gebruik is genomen. Neemt de wederpartij een gedeelte van het 
werk in gebruik, dan geldt dat gedeelte als opgeleverd; 
(3) het Vertaz-lid schriftelijk aan de wederpartij heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en de 
wederpartij niet binnen 14 dagen na die mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al 
dan niet is goedgekeurd; 
(4) de wederpartij het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen 
die binnen een redelijke termijn kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het 
werk niet in de weg staan. 
15. Emballage 
a. Het Vertaz-lid is bevoegd meermalen bruikbare emballage aan de wederpartij in rekening te 
brengen. 
b. In geval van retourzending van de emballage binnen 7 dagen door de wederpartij zal het op de 
voet van dit artikel sub a. gefactureerde bedrag aan de wederpartij worden gecrediteerd. 
c. Het Vertaz-lid is niet gehouden tot creditering als in dit artikel sub b. bedoeld, indien de wederpar-
tij de emballage niet tijdig of niet in goede staat retourneert, zulks ter beoordeling van het Vertaz-lid. 
16. Eigendomsvoorbehoud 
a. De levering van zaken door het Vertaz-lid vindt plaats onder toepassing van een verruimd eigen-
domsvoorbehoud. Na levering blijft het Vertaz-lid eigenaar van alle door hem geleverde zaken zolang 
al zijn huidige en toekomstige vorderingen ter zake van alle leveringen van zaken en daarmee verband 
houdende werkzaamheden, de bedragen bedoeld in artikel 10 sub b. en e. van deze Algemene 
Voorwaarden, de kosten van invordering en zijn overige kosten en schade, niet volledig zijn voldaan. 
b. Zolang op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze buiten zijn 
normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden. 
c. Nadat het Vertaz-lid zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij alle door hem geleverde 
zaken terughalen. De wederpartij staat het Vertaz-lid toe de plaats te betreden waar deze zaken zich 
bevinden. 
d. Als het Vertaz-lid geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken 
zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de wederpartij verplicht de nieuw gevormde zaken aan het 
Vertaz-lid te verpanden. 
17. Reclame 
a. Klachten van de wederpartij ter zake van gebreken aan de overeengekomen prestatie, dienen 
onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na levering van de zaken en/of oplevering van de 
werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd bij het Vertaz-lid te worden ingediend. 
b. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen 14 dagen kunnen worden waargenomen, zullen onmiddel-
lijk na de waarneming schriftelijk en gemotiveerd aan het Vertaz-lid worden medegedeeld doch 
uiterlijk zes maanden na levering van de zaken en/of oplevering van de werkzaamheden. 
c. Na het vervallen van de tijdslimiet zoals genoemd in dit artikel sub b., kan de wederpartij geen 
beroep meer doen op een gebrek in de overeengekomen prestatie. 
d. Een klacht inzake een levering wordt in ieder geval niet gehonoreerd als het Vertaz-lid niet in de 
gelegenheid wordt gesteld om een dergelijke klacht te onderzoeken. Op verzoek van het Vertaz-lid, zal 
de wederpartij de zaken waarop de klacht betrekking heeft (of een deel daarvan) retourneren conform 
het bepaalde in artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden. Tot het moment waarop de toestemming 
van het Vertaz-lid als bedoeld in artikel 18 sub a. van deze Algemene Voorwaarden wordt verleend, zal 
de wederpartij de zaken waarop de klacht betrekking heeft voor eigen rekening en risico in zijn bezit 
houden. Een klacht inzake opgeleverde werkzaamheden wordt in ieder geval niet gehonoreerd indien 
het Vertaz-lid niet in de gelegenheid is gesteld de klacht op geschikte wijze te onderzoeken. 
e. lndien en voor zover het Vertaz-lid een klacht inzake geleverde zaken ingevolge dit artikel accep-
teert, zal hij, naar eigen keuze: 
(1) het gebrek herstellen; 
(2) de gebrekkige zaak vervangen; 
(3) de zaak terugnemen en de wederpartij crediteren voor de prijs van de desbetreffende zaak. De 
wederpartij kan daarnaast geen aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding. In geval van 
herstel van het gebrek of vervanging van de gebrekkige zaak, zijn de bepalingen van artikel 13 van de 
Algemene Voorwaarden daarop wederom van toepassing. 
f. Indien en voor zover het Vertaz-lid een klacht inzake opgeleverde werkzaamheden ingevolge dit 
artikel accepteert, dan is de wederpartij verplicht het Vertaz-lid in de gelegenheid te stellen het werk 
opnieuw op te leveren. De bepalingen van artikel 14 van de Algemene Voorwaarden zijn daarna 
wederom van toepassing. 

g. Het indienen van een klacht ontheft de wederpartij niet van zijn betalingsverplichtingen jegens het 
Vertaz-lid. De wederpartij heeft alsdan evenmin een opschortingsbevoegdheid. 
18. Retourzendingen 
a. Retourzendingen behoeven de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Vertaz-lid. 
b. Een retourzending door de wederpartij dient te allen tijde franco te geschieden onder vermelding 
van het factuurnummer en de datum van levering. 
c. Met het in ontvangst nemen van door de wederpartij retour gezonden zaken erkent het Vertaz-lid 
geen enkele tekortkoming in de nakoming. 
19. Garantie 
a. Het Vertaz-lid staat gedurende een periode van twaalf maanden na (op)levering in voor de goede 
uitvoering van de overeengekomen prestatie. 
b. De wederpartij kan geen beroep doen op een garantie indien: 
(1) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van ongewoon, oneigenlijk, onoordeelkundig of 
onzorgvuldig gebruik van een geleverde zaak; 
(2) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van normale slijtage of niet of onjuist uitgevoerd 
onderhoud; 
(3) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van installatie, montage, wijziging en/of reparatie 
door de wederpartij of door derden; 
(4) de geleverde zaak gewijzigd, aangepast, gebruikt of verwerkt is; 
(5) de geleverde zaak aan een derde is overgedragen; 
(6) het Vertaz-lid de geleverde zaak geheel of gedeeltelijk van derden heeft verkregen en het Vertaz-
lid zelf bij deze derde geen aanspraak kan maken op vergoeding uit hoofde van een garantie; 
(7) het Vertaz-lid bij de vervaardiging van de geleverde zaak grondstoffen en dergelijke op aanwijzing 
van de wederpartij heeft gebruikt; 
(8) het gebrek een vrij kleine afwijking is in kwaliteit, afwerking, afmeting, samenstelling en derge-
lijke, welke in de branche niet ongebruikelijk is of als het gebrek technisch gezien niet te voorkomen 
was; 
(9) de wederpartij niet al zijn verplichtingen uit de overeenkomst tijdig en correct jegens het 
Vertaz-lid is nagekomen. 
20. Aansprakelijkheid 
a. Behoudens voor zover de wederpartij aantoont dat schade een direct gevolg is van opzet of 
bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van het Vertaz-lid, is het Vertaz-lid niet aansprakelijk 
jegens de wederpartij, diens personeel of derden, voor enigerlei directe of indirecte schade in 
verband met de overeenkomst of de uitvoering daarvan. De wederpartij vrijwaart het Vertaz-lid in dit 
verband voor alle aansprakelijkheid jegens derden. 
b. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van het Vertaz-lid beperkt tot het bedrag van de uitkering 
onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering. lndien de verzekeraar van het Vertaz-lid om 
welke reden dan ook niet uitkeert of als de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering geen 
dekking verschaft, dan zal de aansprakelijkheid van het Vertaz-lid in alle gevallen beperkt zijn tot: 
(1) het bedrag van de netto overeengekomen prijs in de overeenkomst waarop de schadeveroorza-
kende gebeurtenis direct betrekking heeft; of 
(2) als gedeeltelijke leveringen zijn overeengekomen, het bedrag van de netto overeengekomen prijs 
van dat gedeelte van de overeenkomst waar de schadeveroorzakende gebeurtenis het meest bij 
aansluit. 
c. In geen geval zal de aansprakelijkheid van het Vertaz-lid meer bedragen dan € 15.000 per gebeur-
tenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak. 
d. Voor vergoeding komt nimmer in aanmerking: 
(1) bedrijfsschade zoals gederfde winst en stagnatieschade; 
(2) opzichtschade zoals schade die bij uitvoering van de werkzaamheden aan andere zaken wordt 
toegebracht. 
e. ledere rechtsvordering van de wederpartij jegens het Vertaz-lid verjaart door het enkele verloop van 
een jaar na de gebeurtenis die tot de vordering aanleiding geeft. 
f. De wederpartij vrijwaart het Vertaz-lid alsmede diens personeel en hulppersonen tegen alle 
aanspraken van derden, ongeacht de reden, welke op enigerlei wijze verband houden met de over-
eenkomst en de uitvoering daarvan. Het Vertaz-lid zal jegens de wederpartij alleen aansprakelijk zijn 
indien en voor zover de betreffende aansprakelijkheid ingevolge de toepasselijke overeenkomst en 
deze Algemene Voorwaarden voor rekening en risico van het Vertaz-lid komt. 
g. lndien de zaken niet door het Vertaz-lid zijn geproduceerd, is een eventuele aansprakelijkheid van 
het Vertaz-lid jegens de wederpartij in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor de leverancier 
van het Vertaz-lid jegens het Vertaz-lid aansprakelijk zal zijn. 
h. De wederpartij vrijwaart het Vertaz-lid voor alle aanspraken van derden wegens productaansprake-
lijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de wederpartij aan een derde is geleverd 
en dat (mede) bestond uit door het Vertaz-lid geleverde producten en/of materialen. 
21. Overmacht 
Bij overmacht van het Vertaz-lid is deze bevoegd om de overeengekomen levertijd en/of uitvoerings-
periode te verlengen met de duur van de overmacht danwel om de overeenkomst, indien nog niet 
volledig uitgevoerd, te ontbinden. Zulks zonder dat hieruit enige verplichting tot schadevergoeding 
voor het Vertaz-lid voortvloeit. 
22. Rechtskeuze en forumkeuze 
a. AIle met het Vertaz-lid gesloten overeenkomsten worden beheers door Nederlands recht. 
b. Toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkom-
sten voor goederen (CISG-Wenen, 11 april 1980) is uitgesloten, evenals enige andere internationale 
regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. 
c. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomsten zullen worden 
voorgelegd aan de bevoegde (burgerlijke) rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van het 
Vertaz-lid. 
23. Conversie 
lndien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige 
bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen het Vertaz-lid en de 
wederpartij in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige respectieve-
lijk vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de 
nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen. 
24. Montage 
a. In geval van montage-, installatie-en herstelwerkzaamheden geldt dat de afnemer een laad-en 
losplaats beschikbaar stelt, zodat het laden en lossen van gereedschap en materialen direct bij de 
werkplek kunnen plaatsvinden. Daarnaast draagt de wederpartij er zorg voor dat er binnen een straal 
van 75 meter gerekend vanaf de werkplek een gratis parkeerplaats beschikbaar is voor de bedrijfs-
wagen, waarbij de wederpartij er voor zorgdraagt dat de aanvoerwegen geschikt zijn, dat de aan-en 
afvoerwegen voldoende breed en vrij van obstakels zijn en de wederpartij draagt zorg voor horizontaal 
en verticaal transport op of nabij de werkplek. Voorts draagt de wederpartij er zorg voor dat de vloer/
ondergrond waarop onderdelen in/aangebracht dienen te worden, droog, schoon en geschikt is voor 
de uitvoering van de montagewerkzaamheden en dat de montagewerkzaamheden uitgevoerd kunnen 
worden in een door de wederpartij ter beschikking gestelde vlakke ondergrond of op goedgekeurde 
steigers, één en ander ter beoordeling van de monteur van het Vertaz-lid. 
b. De op de orderbevestiging vermelde prijzen zijn geldig indien de daarop gebaseerde montagewerk-
zaamheden op een zodanige wijze kunnen worden uitgevoerd dat een volle dagproductie mogelijk is. 
Indien zulks niet mogelijk is, hebben de daarmee verband houdende kosten een meerprijs tot gevolg 
die (mede) afhankelijk is van het aantal productieve uren en de eventueel bijkomende reis-, verblijf, 
en parkeerkosten. De montagewerkzaamheden worden uitsluitend bereid op basis van de door de 
wederpartij schriftelijk aangeleverde informatie, waaronder – maar niet daartoe beperkt – tekeningen 
en een bestek. 
c. De wederpartij draagt er zorg voor dat de montagewerkzaamheden aansluitend op werkdagen 
tussen 7.00 en 17.00 uur door het Vertaz-lid kunnen worden uitgevoerd en dat de werkplek toegan-
kelijk is voor medewerkers van het Vertaz-lid, bij gebreke waarvan – ongeacht de reden of oorzaak 
– het Vertaz-lid de daaruit voorvloeiende en/of daarmee verband houdende kosten tegen meerprijs 
aan de wederpartij zal doorberekenen. Voorts draagt de wederpartij er zorg voor dat (rest-)afval en/of 
verpakkingsmaterialen door het Vertaz-lid kunnen worden gedeponeerd in door de wederpartij 
beschikbaar gestelde containers, bij gebreke waarvan het Vertaz-lid gerechtigd is het (rest-)afval en/
of de verpakkingsmaterialen achter te laten op de werkplek. 
d. De wederpartij zorgt voor en garandeert de aanwezigheid van alle voor de montagewerkzaamhe-
den benodigde zaken op de werkplek en stelt om niet beschikbaar aan het Vertaz-lid: een 220V en 
380V stroominstallatie en aanwezige nutsvoorzieningen, sanitair-, schaf-faciliteiten, bouwliften, 
ladders, (hulp)materieel, bouwkranen, dakrandbeveiliging, vangnetten etc. Op verzoek van het 
Vertaz-lid stelt de wederpartij ter beschikking een droge, afsluitbare en overdekte opslagruimte op de 
begane grond en/of op de desbetreffende etage waar de montagewerkzaamheden moeten worden 
uitgevoerd, op een afstand van niet meer dan 25 meter van de werkplek. 
e. De wederpartij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de noodzakelijke bouwkundige voorberei-
dingen, waaronder – maar niet beperkt tot – sparringen, uitgevoerd volgens de van het Vertaz-lid 
afkomstige specifi caties, bij gebreke waarvan de kosten die ontstaan door de voor de montagewerk-
zaamheden noodzakelijke aanpassingen volledig voor rekening van de wederpartij komen. Indien en 
voor zover de montagewerkzaamheden niet of niet adequaat kunnen plaatsvinden als gevolg van, 
maar niet beperkt tot, nalatigheid van de wederpartij, dan wel als gevolg van handelen en/of nalaten 
van één of meer derden, komen de daarmee verband houdende kosten voor rekening van de 
wederpartij. 
f. Bouwkundige werkzaamheden, zoals onder meer grond-, metsel-, timmer-, loodgieters-en elektroni-
sche werkzaamheden, maken geen onderdeel uit van de montage. 
g. Dag-en/of weekproductie wordt door de wederpartij voor akkoord afgetekend op een van het 
Vertaz-lid afkomstige bon. De wederpartij draagt zorg voor alle benodigde bouwtechnische voorzienin-
gen en de aanleg van elektrische bedrading. De montagewerkzaamheden worden aangevangen nadat 
alle benodigde en vereiste voorbereidingen en aanpassingen van de zijde van de wedepartij zijn 
uitgevoerd, alsmede de verplichtingen die rusten op de wederpartij op grond van deze algemene 
voorwaarden. Indien en voor zover daaraan niet of onvoldoende is voldaan en er als gevolg daarvan 
door het Vertaz-lid extra uren en/of kosten worden gemaakt, dan worden deze doorbelast aan de 
wederpartij. 
h. Bij aanvang wordt de startsituatie opgenomen en schriftelijk vastgelegd, te ondertekenen door een 
bevoegde vertegenwoordiger van de wederpartij die er voor zorgdraagt daarbij (tijdig) aanwezig te zijn. 
Montagewerkzaamheden worden door het Vertaz-lid aan de afnemer opgeleverd, welke oplevering 
wordt afgesloten door het opmaken van een opnamerapport, dat wordt ondertekend door een 
bevoegde vertegenwoordiger van de wederpartij en een bevoegde vertegenwoordiger van het Vertaz-lid. 
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage op 15 maart 2019 onder nr. 
40407209.32
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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ISERO B.V.
(lid van Vertaz, branche-organisatie technische handel)

1. Algemeen 
a. Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) maken deel uit van elke offerte uitge-
bracht door een lid van Vertaz (het “Vertaz-lid”) en van elke overeenkomst waarbij het Vertaz-lid 
zaken levert en/of werkzaamheden verricht (waaronder begrepen opdracht en aanneming van werk). 
Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met het Vertaz-lid 
die langs elektronische weg tot stand komen. 
b. Andersluidende voorwaarden maken alléén deel uit van de overeenkomst, indien en voor zover het 
Vertaz-lid en de wederpartij zulks schriftelijk uitdrukkelijk overeenkomen. 
c. De algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming ook, zijn niet van toepassing 
en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
d. In geval van strijd tussen de bepalingen van de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, 
prevaleren de bepalingen van de overeenkomst. 
2. Privacy/AVG 
a. Vertaz-leden doen er alles aan om privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Vertaz-leden houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
3. Off erte 
a. Alle offertes van het Vertaz-lid zijn vrijblijvend. 
b. De offerte verliest zijn geldigheid indien deze niet binnen 14 dagen na dagtekening onvoorwaarde-
lijk schriftelijk door de wederpartij is aanvaard. 
c. ledere offerte is gebaseerd op de informatie die door de wederpartij is verstrekt. De wederpartij 
staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. 
d. Indien de wederpartij de offerte niet aanvaardt, heeft het Vertaz-lid het recht om alle aan de 
offerte verbonden kosten bij de wederpartij in rekening te brengen. 
4. Totstandkoming overeenkomst 
a. De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van het Vertaz-lid of, ingeval 
de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, door elektronische of schriftelijke bevesti-
ging van het Vertaz-lid. 
b. De onder a. bedoelde bevestigingen worden geacht de overeenkomst met de wederpartij volledig 
weer te geven. 
c. Indien de overeenkomst wordt aangegaan tussen een Vertaz-lid en een wederpartij handelend in 
de uitoefening van een beroep of bedrijf zal het bepaalde in artikel 6:227b lid 1 BW (informatiever-
plichtingen) alsmede het bepaalde in artikel 6:227c BW (totstandkoming overeenkomst) niet van 
toepassing zijn. 
5. Uitvoering overeenkomst 
a. Het Vertaz-lid mag de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten uitvoeren als hij dit 
wenselijk acht. Het Vertaz-lid staat in voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door deze 
derden. 
b. De wederpartij staat er voor in dat alle gegevens en inlichtingen die voor een behoorlijke uitvoering 
van de overeenkomst nuttig en noodzakelijk zijn, tijdig aan het Vertaz-lid zijn en worden verstrekt, en 
dat deze gegevens en inlichtingen juist en volledig zijn. 
c. De wederpartij zorgt ervoor dat het Vertaz-lid zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeenge-
komen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking 
krijgt over de benodigde voorzieningen. 
d. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies en diefstal, 
aan zaken van het Vertaz-lid, zoals gereedschappen en voor de werkzaamheden bestemde materia-
len, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere 
overeengekomen plaats. 
e. Wanneer de wederpartij zijn verplichtingen als bedoeld in dit artikel sub b. en c. niet nakomt, of 
het geval bedoeld in artikel sub d. zich voordoet, en daardoor vertraging in de uitvoering van de 
werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de wederpartij alsnog 
aan deze verplichtingen voldoet, of de verloren c.q. gestolen zaken van het Vertaz-lid vervangt, en de 
planning van het Vertaz-lid dit toelaat. De wederpartij is aansprakelijk voor alle voor het Vertaz-lid uit 
de vertraging voortvloeiende schade. 
f. In alle gevallen dient de wederpartij zorg te dragen voor ten behoeve van de uitvoering van de 
overeenkomst benodigde toestemmingen, ontheffi ngen en/of vergunningen. De kosten welke aan 
deze toestemmingen, ontheffi ngen en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor rekening van de 
wederpartij. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbreken 
van de vereiste toestemmingen, ontheffi ngen en/of vergunningen. 
6. Rechten van intellectuele eigendom 
a. Het Vertaz-lid behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de door hem gedane aanbiedingen, 
verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, (proef)modellen, programmatuur en 
dergelijke. 
b. De rechten op de in dit artikel sub a. genoemde gegevens en voorwerpen blijven eigendom van het 
Vertaz-lid ongeacht of aan de wederpartij voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn 
gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Vertaz-lid niet 
worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. De wederpartij is per overtreding van deze 
bepaling aan het Vertaz-lid een boete verschuldigd van € 10.000. Deze boete kan naast een schade-
vergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 
c. De wederpartij moet de aan hem verstrekte gegevens en voorwerpen als bedoeld in dit artikel sub 
a. op eerste verzoek binnen de door het Vertaz-lid gestelde termijn in onbeschadigde staat franco 
retour zenden. Bij overtreding van deze bepaling is de wederpartij een boete verschuldigd van € 1.000 
per dag. Deze boete kan naast een schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 
7. Communicatie 
a. ledere communicatie tussen het Vertaz-lid en de wederpartij kan elektronisch geschieden, tenzij 
de wet anders bepaalt. 
b. Indien de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst bepalen dat een verklaring schriftelijk moet 
worden gedaan dan kan dit tevens langs elektronische weg mits het elektronische bericht printbaar 
is. 
c. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het opslaan en/of printen van elektronische communi-
catie. De door het Vertaz-lid opgeslagen versie van de elektronische communicatie geldt als bewijs 
daarvan, behoudens tegenbewijs door de wederpartij. 
d. Behoudens tegenbewijs wordt elektronische communicatie geacht te zijn ontvangen op de dag van 
verzending. lndien elektronische communicatie niet is ontvangen als gevolg van ICT problemen van 
de wederpartij, komt dit voor rekening en risico van de wederpartij. 
8. Adviezen, ontwerpen en materialen 
a. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van het Vertaz-lid welke niet 
nadrukkelijk onderdeel van de overeenkomst zijn. 
b. De kosten van of verband houdende met de in artikel 6 sub a. van deze Algemene Voorwaarden 
genoemde gegevens en voorwerpen kunnen aan de wederpartij worden doorberekend. 
c. De wederpartij is verantwoordelijk voor door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen 
en ontwerpen, alsmede voor de functionele geschiktheid van door hem voorgeschreven of aangele-
verde materialen. 
d. De wederpartij vrijwaart het Vertaz-lid voor elke aanspraak van derden met betrekking tot door of 
namens de wederpartij verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen en dergelijke. 
9. Prijzen 
a. De prijzen zijn exclusief: 
(1) omzetbelasting en andere heffi ngen welke van overheidswege worden opgelegd; 
(2) kosten van verpakking; 
(3) reisuren, reis-, parkeer-en verblijfkosten; 
(4) kosten ter voorkoming of beperking van schade aan bij de uitvoering van werkzaamheden 
aanwezige zaken. Het Vertaz-lid heeft het recht deze kosten apart bij de wederpartij in rekening te 
brengen. 
b. De prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst binnen het land waar het Vertaz-lid is 
gevestigd en gedurende normale werktijden, waaronder wordt verstaan maandag tot en met vrijdag 
tussen 8:00 en 18:00 uur, met een maximum van acht uren per dag. 
c. lndien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsbepalende factoren in prijs stijgen, is het 
Vertaz-lid bevoegd deze prijsstijging aan de wederpartij door te berekenen mits de uitvoering van de 
overeenkomst ten tijde van de prijsstijging nog niet volledig is voltooid. De wederpartij is gehouden 
de prijsstijging te voldoen gelijktijdig met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeenge-
komen betalingstermijn. 
d. Bij wijziging van of toevoeging aan de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, mag het 
Vertaz-lid de prijs volgens zijn gebruikelijke tarieven verhogen. Het Vertaz-lid is nimmer verplicht aan 
een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke 
overeenkomst wordt gesloten. 
e. lndien er sprake is van meerwerk, heeft het Vertaz-lid het recht om de prijs te verhogen. Meerwerk 
wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meer-
werk wordt overeengekomen. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk indien er 
sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specifi caties of het bestek of indien door de wederpar-
tij verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid. 
10. Betalingsvoorwaarden 
a. lndien op de factuur geen betalingstermijn is vermeld dienen facturen uiterlijk binnen 30 dagen 
na dagtekening van de factuur, danwel binnen een andere tussen de wederpartij en het Vertaz-lid 
schriftelijk overeengekomen betalingstermijn, door de wederpartij aan het Vertaz-lid te worden 
voldaan op een door het Vertaz-lid aangewezen rekening. Het Vertaz-lid is gerechtigd door middel van 
deelfacturen tussentijds aan de wederpartij te factureren. 
b. Het op de factuur vermelde bedrag kan worden verhoogd met een nader door het Vertaz-lid vast te 
stellen kredietbeperkingstoeslag. Deze toeslag wordt eerst door de wederpartij verschuldigd indien 
betaling na de vervaldag van de factuur plaatsvindt. 
c. De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van het Vertaz-lid een naar diens oordeel voldoende 
zekerheid te stellen ter zake van de betaling van het op grond van de overeenkomst verschuldigde 
bedrag. Bij niet of niet tijdige voldoening aan dit verzoek, is het Vertaz-lid bevoegd de levering op te 
schorten of de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de wederpartij te verhalen. 
d. Al hetgeen het Vertaz-lid uit hoofde van enigerlei overeenkomst van de wederpartij te vorderen 
heeft, is onmiddellijk opeisbaar als: 
(1) een betalingstermijn is overschreden; 
(2) beslag op zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd; 
(3) in geval de wederpartij een vennootschap is, de wederpartij wordt ontbonden, geliquideerd, 
failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt; 
(4) in geval de wederpartij een natuurlijke persoon is, de wederpartij het verzoek doet te worden 

toegelaten tot gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt. 
e. lndien betaling niet plaatsvindt binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de wederpartij 
direct rente aan het Vertaz-lid verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de 
wettelijke rente voor handelstransacties (artikel 6:119a BW) als deze hoger is. De wederpartij is 
voorts aan het Vertaz-lid alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarvan de hoogte minimaal 
15% van het totale door de wederpartij aan het Vertaz-lid verschuldigde zal bedragen. 
f. lndien het Vertaz-lid in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten 
die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de wederpartij. 
g. Het recht van de wederpartij om zijn vorderingen op het Vertaz-lid te verrekenen wordt uitgesloten. 
h. De wederpartij kan aan het Vertaz-lid een machtiging verstrekken om door de wederpartij verschul-
digde bedragen via automatische incasso van de wederpartij te incasseren. lndien het Vertaz-lid een 
bedrag van de wederpartij incasseert met gebruikmaking van een dergelijke incasso, zal het Vertaz-lid 
de wederpartij daar tenminste een (1) werkdag voorafgaand aan het uitvoeren van de incasso over 
informeren middels een prenotifi catie. De prenotifi catie kan separaat, als onderdeel van de factuur 
of op andere door het Vertaz-lid te bepalen wijze worden gecommuniceerd. 
11. Levertijd 
a. De levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt door het Vertaz-lid bij benadering vastgesteld. Bij de 
vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat het Vertaz-lid uit van de omstandigheden 
die hem op dat moment bekend zijn. De ingeschatte en afgegeven levertijd en/of uitvoeringsperiode 
is nimmer een fatale termijn. 
b. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke het Vertaz-lid bekend waren bij 
vaststelling van de levertijd en/of de uitvoeringsperiode, kan het Vertaz-lid de levertijd en/of uitvoe-
ringsperiode verlengen met de tijd die nodig is om de overeenkomst onder deze omstandigheden uit 
te voeren. Als de werkzaamheden in dat geval niet in de planning van het Vertaz-lid kunnen worden 
ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. 
c. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd 
nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. 
Als het meerwerk niet in de planning van het Vertaz-lid kan worden ingepast, zullen de werkzaamhe-
den worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. 
d. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door het Vertaz-lid, wordt de levertijd en/of 
uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voorzetting van de werkzaamheden 
niet in de planning van het Vertaz-lid kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitge-
voerd zodra zijn planning dit toelaat. 
e. Elke aansprakelijkheid van het Vertaz-lid voor overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperi-
ode is uitgesloten. 
12. Keuring 
a. De wederpartij heeft het recht vóór de levering de zaken te (doen) keuren. De keuring geschiedt 
voor rekening en risico van de wederpartij. Onder de voor rekening van de wederpartij komende 
keuringskosten zijn begrepen de kosten welke het Vertaz-lid ter zake van de keuring moet maken. 
b. lndien uit keuring blijkt dat (een gedeelte van) de zaken niet voldoet aan de overeenkomst, dan is 
de wederpartij gehouden het Vertaz-lid hiervan onverwijld schriftelijk gemotiveerd mededeling te doen 
en het Vertaz-lid in de gelegenheid te stellen om alsnog na te komen, bij gebreke waarvan het recht 
van de wederpartij om zich jegens het Vertaz-lid op het resultaat van de keuring te beroepen vervalt. 
Het Vertaz-lid kan de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om alsnog na te komen. 
13. Levering van zaken 
a. Tenzij de overeenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen, vindt levering plaats EX 
WORKS (af fabriek/af winkel/af bedrijfspand) conform de lncoterms 2010. Het risico van de zaak 
gaat over op het moment dat het Vertaz-lid deze ter beschikking stelt aan de wederpartij. Het risico 
van laden en lossen rust op de wederpartij. 
b. lngeval de overeenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen, vindt levering EX WORKS 
(conform de lncoterms 2010) plaats op het door de wederpartij opgegeven adres. Het risico van de 
zaak gaat over op het moment dat het Vertaz-lid deze afl evert op dat adres. Het risico van laden en 
lossen rust op de wederpartij. 
c. De wederpartij aanvaardt de geleverde zaken met inachtneming van een marge van plus of minus 
10% van het overeengekomen aantal, metrage of gewicht van die zaken. 
d. lndien zaken op basis van een monster of model worden geleverd, geldt het monster of model als 
referentie voor de gemiddelde hoedanigheid van de zaken. 
e. Weigert de wederpartij na het verstrijken van de levertijd of, ingeval de overeenkomst langs elektro-
nische weg tot stand komt, op het moment van afl evering, de zaken (volledig) af te nemen, dan is het 
Vertaz-lid bevoegd: 
(1) de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, ongeacht overmacht zijdens de 
wederpartij en onverminderd de verplichting van de wederpartij tot betaling van de overeengekomen 
prijs; 
(2) de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens de weder-
partij, waarbij de wederpartij alle kosten en schade van het Vertaz-lid zal vergoeden; 
(3) de zaken te verkopen, indien naar zijn oordeel verdere bewaring van de zaken niet van hem kan 
worden gevergd. 
f. lndien schriftelijk levering op afroep is overeengekomen, is de wederpartij gehouden de zaken 
volgens het overeengekomen afroep-en afl everschema af te nemen. lndien een afroep-en afl ever-
schema ontbreekt, dient de wederpartij op eerste verzoek van het Vertaz-lid binnen de daarbij 
gestelde termijn alle zaken af te nemen. 
g. lndien schriftelijk uitdrukkelijk levering franco werk of op de wal is overeengekomen, is het Vertaz-
lid niet gehouden de zaken verder te vervoeren dan tot het punt waar het voertuig over een behoorlijk 
berijdbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water, kan 
komen. 
h. In alle gevallen dient de wederpartij zorg te dragen voor ten behoeve van het vervoer benodigde 
toestemmingen, ontheffi ngen en/of vergunningen. De kosten welke aan deze toestemmingen, onthef-
fi ngen en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor rekening van de wederpartij. De wederpartij is 
aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbreken van de vereiste toestemmingen, 
ontheffi ngen en/of vergunningen. 
14. Oplevering van werkzaamheden 
a. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd wanneer: 
(1) de wederpartij het werk heeft goedgekeurd; 
(2) het werk door de wederpartij in gebruik is genomen. Neemt de wederpartij een gedeelte van het 
werk in gebruik, dan geldt dat gedeelte als opgeleverd; 
(3) het Vertaz-lid schriftelijk aan de wederpartij heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en de 
wederpartij niet binnen 14 dagen na die mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al 
dan niet is goedgekeurd; 
(4) de wederpartij het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen 
die binnen een redelijke termijn kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het 
werk niet in de weg staan. 
15. Emballage 
a. Het Vertaz-lid is bevoegd meermalen bruikbare emballage aan de wederpartij in rekening te 
brengen. 
b. In geval van retourzending van de emballage binnen 7 dagen door de wederpartij zal het op de 
voet van dit artikel sub a. gefactureerde bedrag aan de wederpartij worden gecrediteerd. 
c. Het Vertaz-lid is niet gehouden tot creditering als in dit artikel sub b. bedoeld, indien de wederpar-
tij de emballage niet tijdig of niet in goede staat retourneert, zulks ter beoordeling van het Vertaz-lid. 
16. Eigendomsvoorbehoud 
a. De levering van zaken door het Vertaz-lid vindt plaats onder toepassing van een verruimd eigen-
domsvoorbehoud. Na levering blijft het Vertaz-lid eigenaar van alle door hem geleverde zaken zolang 
al zijn huidige en toekomstige vorderingen ter zake van alle leveringen van zaken en daarmee verband 
houdende werkzaamheden, de bedragen bedoeld in artikel 10 sub b. en e. van deze Algemene 
Voorwaarden, de kosten van invordering en zijn overige kosten en schade, niet volledig zijn voldaan. 
b. Zolang op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze buiten zijn 
normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden. 
c. Nadat het Vertaz-lid zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij alle door hem geleverde 
zaken terughalen. De wederpartij staat het Vertaz-lid toe de plaats te betreden waar deze zaken zich 
bevinden. 
d. Als het Vertaz-lid geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken 
zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de wederpartij verplicht de nieuw gevormde zaken aan het 
Vertaz-lid te verpanden. 
17. Reclame 
a. Klachten van de wederpartij ter zake van gebreken aan de overeengekomen prestatie, dienen 
onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na levering van de zaken en/of oplevering van de 
werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd bij het Vertaz-lid te worden ingediend. 
b. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen 14 dagen kunnen worden waargenomen, zullen onmiddel-
lijk na de waarneming schriftelijk en gemotiveerd aan het Vertaz-lid worden medegedeeld doch 
uiterlijk zes maanden na levering van de zaken en/of oplevering van de werkzaamheden. 
c. Na het vervallen van de tijdslimiet zoals genoemd in dit artikel sub b., kan de wederpartij geen 
beroep meer doen op een gebrek in de overeengekomen prestatie. 
d. Een klacht inzake een levering wordt in ieder geval niet gehonoreerd als het Vertaz-lid niet in de 
gelegenheid wordt gesteld om een dergelijke klacht te onderzoeken. Op verzoek van het Vertaz-lid, zal 
de wederpartij de zaken waarop de klacht betrekking heeft (of een deel daarvan) retourneren conform 
het bepaalde in artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden. Tot het moment waarop de toestemming 
van het Vertaz-lid als bedoeld in artikel 18 sub a. van deze Algemene Voorwaarden wordt verleend, zal 
de wederpartij de zaken waarop de klacht betrekking heeft voor eigen rekening en risico in zijn bezit 
houden. Een klacht inzake opgeleverde werkzaamheden wordt in ieder geval niet gehonoreerd indien 
het Vertaz-lid niet in de gelegenheid is gesteld de klacht op geschikte wijze te onderzoeken. 
e. lndien en voor zover het Vertaz-lid een klacht inzake geleverde zaken ingevolge dit artikel accep-
teert, zal hij, naar eigen keuze: 
(1) het gebrek herstellen; 
(2) de gebrekkige zaak vervangen; 
(3) de zaak terugnemen en de wederpartij crediteren voor de prijs van de desbetreffende zaak. De 
wederpartij kan daarnaast geen aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding. In geval van 
herstel van het gebrek of vervanging van de gebrekkige zaak, zijn de bepalingen van artikel 13 van de 
Algemene Voorwaarden daarop wederom van toepassing. 
f. Indien en voor zover het Vertaz-lid een klacht inzake opgeleverde werkzaamheden ingevolge dit 
artikel accepteert, dan is de wederpartij verplicht het Vertaz-lid in de gelegenheid te stellen het werk 
opnieuw op te leveren. De bepalingen van artikel 14 van de Algemene Voorwaarden zijn daarna 
wederom van toepassing. 

g. Het indienen van een klacht ontheft de wederpartij niet van zijn betalingsverplichtingen jegens het 
Vertaz-lid. De wederpartij heeft alsdan evenmin een opschortingsbevoegdheid. 
18. Retourzendingen 
a. Retourzendingen behoeven de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Vertaz-lid. 
b. Een retourzending door de wederpartij dient te allen tijde franco te geschieden onder vermelding 
van het factuurnummer en de datum van levering. 
c. Met het in ontvangst nemen van door de wederpartij retour gezonden zaken erkent het Vertaz-lid 
geen enkele tekortkoming in de nakoming. 
19. Garantie 
a. Het Vertaz-lid staat gedurende een periode van twaalf maanden na (op)levering in voor de goede 
uitvoering van de overeengekomen prestatie. 
b. De wederpartij kan geen beroep doen op een garantie indien: 
(1) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van ongewoon, oneigenlijk, onoordeelkundig of 
onzorgvuldig gebruik van een geleverde zaak; 
(2) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van normale slijtage of niet of onjuist uitgevoerd 
onderhoud; 
(3) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van installatie, montage, wijziging en/of reparatie 
door de wederpartij of door derden; 
(4) de geleverde zaak gewijzigd, aangepast, gebruikt of verwerkt is; 
(5) de geleverde zaak aan een derde is overgedragen; 
(6) het Vertaz-lid de geleverde zaak geheel of gedeeltelijk van derden heeft verkregen en het Vertaz-
lid zelf bij deze derde geen aanspraak kan maken op vergoeding uit hoofde van een garantie; 
(7) het Vertaz-lid bij de vervaardiging van de geleverde zaak grondstoffen en dergelijke op aanwijzing 
van de wederpartij heeft gebruikt; 
(8) het gebrek een vrij kleine afwijking is in kwaliteit, afwerking, afmeting, samenstelling en derge-
lijke, welke in de branche niet ongebruikelijk is of als het gebrek technisch gezien niet te voorkomen 
was; 
(9) de wederpartij niet al zijn verplichtingen uit de overeenkomst tijdig en correct jegens het 
Vertaz-lid is nagekomen. 
20. Aansprakelijkheid 
a. Behoudens voor zover de wederpartij aantoont dat schade een direct gevolg is van opzet of 
bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van het Vertaz-lid, is het Vertaz-lid niet aansprakelijk 
jegens de wederpartij, diens personeel of derden, voor enigerlei directe of indirecte schade in 
verband met de overeenkomst of de uitvoering daarvan. De wederpartij vrijwaart het Vertaz-lid in dit 
verband voor alle aansprakelijkheid jegens derden. 
b. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van het Vertaz-lid beperkt tot het bedrag van de uitkering 
onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering. lndien de verzekeraar van het Vertaz-lid om 
welke reden dan ook niet uitkeert of als de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering geen 
dekking verschaft, dan zal de aansprakelijkheid van het Vertaz-lid in alle gevallen beperkt zijn tot: 
(1) het bedrag van de netto overeengekomen prijs in de overeenkomst waarop de schadeveroorza-
kende gebeurtenis direct betrekking heeft; of 
(2) als gedeeltelijke leveringen zijn overeengekomen, het bedrag van de netto overeengekomen prijs 
van dat gedeelte van de overeenkomst waar de schadeveroorzakende gebeurtenis het meest bij 
aansluit. 
c. In geen geval zal de aansprakelijkheid van het Vertaz-lid meer bedragen dan € 15.000 per gebeur-
tenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak. 
d. Voor vergoeding komt nimmer in aanmerking: 
(1) bedrijfsschade zoals gederfde winst en stagnatieschade; 
(2) opzichtschade zoals schade die bij uitvoering van de werkzaamheden aan andere zaken wordt 
toegebracht. 
e. ledere rechtsvordering van de wederpartij jegens het Vertaz-lid verjaart door het enkele verloop van 
een jaar na de gebeurtenis die tot de vordering aanleiding geeft. 
f. De wederpartij vrijwaart het Vertaz-lid alsmede diens personeel en hulppersonen tegen alle 
aanspraken van derden, ongeacht de reden, welke op enigerlei wijze verband houden met de over-
eenkomst en de uitvoering daarvan. Het Vertaz-lid zal jegens de wederpartij alleen aansprakelijk zijn 
indien en voor zover de betreffende aansprakelijkheid ingevolge de toepasselijke overeenkomst en 
deze Algemene Voorwaarden voor rekening en risico van het Vertaz-lid komt. 
g. lndien de zaken niet door het Vertaz-lid zijn geproduceerd, is een eventuele aansprakelijkheid van 
het Vertaz-lid jegens de wederpartij in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor de leverancier 
van het Vertaz-lid jegens het Vertaz-lid aansprakelijk zal zijn. 
h. De wederpartij vrijwaart het Vertaz-lid voor alle aanspraken van derden wegens productaansprake-
lijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de wederpartij aan een derde is geleverd 
en dat (mede) bestond uit door het Vertaz-lid geleverde producten en/of materialen. 
21. Overmacht 
Bij overmacht van het Vertaz-lid is deze bevoegd om de overeengekomen levertijd en/of uitvoerings-
periode te verlengen met de duur van de overmacht danwel om de overeenkomst, indien nog niet 
volledig uitgevoerd, te ontbinden. Zulks zonder dat hieruit enige verplichting tot schadevergoeding 
voor het Vertaz-lid voortvloeit. 
22. Rechtskeuze en forumkeuze 
a. AIle met het Vertaz-lid gesloten overeenkomsten worden beheers door Nederlands recht. 
b. Toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkom-
sten voor goederen (CISG-Wenen, 11 april 1980) is uitgesloten, evenals enige andere internationale 
regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. 
c. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomsten zullen worden 
voorgelegd aan de bevoegde (burgerlijke) rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van het 
Vertaz-lid. 
23. Conversie 
lndien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige 
bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen het Vertaz-lid en de 
wederpartij in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige respectieve-
lijk vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de 
nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen. 
24. Montage 
a. In geval van montage-, installatie-en herstelwerkzaamheden geldt dat de afnemer een laad-en 
losplaats beschikbaar stelt, zodat het laden en lossen van gereedschap en materialen direct bij de 
werkplek kunnen plaatsvinden. Daarnaast draagt de wederpartij er zorg voor dat er binnen een straal 
van 75 meter gerekend vanaf de werkplek een gratis parkeerplaats beschikbaar is voor de bedrijfs-
wagen, waarbij de wederpartij er voor zorgdraagt dat de aanvoerwegen geschikt zijn, dat de aan-en 
afvoerwegen voldoende breed en vrij van obstakels zijn en de wederpartij draagt zorg voor horizontaal 
en verticaal transport op of nabij de werkplek. Voorts draagt de wederpartij er zorg voor dat de vloer/
ondergrond waarop onderdelen in/aangebracht dienen te worden, droog, schoon en geschikt is voor 
de uitvoering van de montagewerkzaamheden en dat de montagewerkzaamheden uitgevoerd kunnen 
worden in een door de wederpartij ter beschikking gestelde vlakke ondergrond of op goedgekeurde 
steigers, één en ander ter beoordeling van de monteur van het Vertaz-lid. 
b. De op de orderbevestiging vermelde prijzen zijn geldig indien de daarop gebaseerde montagewerk-
zaamheden op een zodanige wijze kunnen worden uitgevoerd dat een volle dagproductie mogelijk is. 
Indien zulks niet mogelijk is, hebben de daarmee verband houdende kosten een meerprijs tot gevolg 
die (mede) afhankelijk is van het aantal productieve uren en de eventueel bijkomende reis-, verblijf, 
en parkeerkosten. De montagewerkzaamheden worden uitsluitend bereid op basis van de door de 
wederpartij schriftelijk aangeleverde informatie, waaronder – maar niet daartoe beperkt – tekeningen 
en een bestek. 
c. De wederpartij draagt er zorg voor dat de montagewerkzaamheden aansluitend op werkdagen 
tussen 7.00 en 17.00 uur door het Vertaz-lid kunnen worden uitgevoerd en dat de werkplek toegan-
kelijk is voor medewerkers van het Vertaz-lid, bij gebreke waarvan – ongeacht de reden of oorzaak 
– het Vertaz-lid de daaruit voorvloeiende en/of daarmee verband houdende kosten tegen meerprijs 
aan de wederpartij zal doorberekenen. Voorts draagt de wederpartij er zorg voor dat (rest-)afval en/of 
verpakkingsmaterialen door het Vertaz-lid kunnen worden gedeponeerd in door de wederpartij 
beschikbaar gestelde containers, bij gebreke waarvan het Vertaz-lid gerechtigd is het (rest-)afval en/
of de verpakkingsmaterialen achter te laten op de werkplek. 
d. De wederpartij zorgt voor en garandeert de aanwezigheid van alle voor de montagewerkzaamhe-
den benodigde zaken op de werkplek en stelt om niet beschikbaar aan het Vertaz-lid: een 220V en 
380V stroominstallatie en aanwezige nutsvoorzieningen, sanitair-, schaf-faciliteiten, bouwliften, 
ladders, (hulp)materieel, bouwkranen, dakrandbeveiliging, vangnetten etc. Op verzoek van het 
Vertaz-lid stelt de wederpartij ter beschikking een droge, afsluitbare en overdekte opslagruimte op de 
begane grond en/of op de desbetreffende etage waar de montagewerkzaamheden moeten worden 
uitgevoerd, op een afstand van niet meer dan 25 meter van de werkplek. 
e. De wederpartij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de noodzakelijke bouwkundige voorberei-
dingen, waaronder – maar niet beperkt tot – sparringen, uitgevoerd volgens de van het Vertaz-lid 
afkomstige specifi caties, bij gebreke waarvan de kosten die ontstaan door de voor de montagewerk-
zaamheden noodzakelijke aanpassingen volledig voor rekening van de wederpartij komen. Indien en 
voor zover de montagewerkzaamheden niet of niet adequaat kunnen plaatsvinden als gevolg van, 
maar niet beperkt tot, nalatigheid van de wederpartij, dan wel als gevolg van handelen en/of nalaten 
van één of meer derden, komen de daarmee verband houdende kosten voor rekening van de 
wederpartij. 
f. Bouwkundige werkzaamheden, zoals onder meer grond-, metsel-, timmer-, loodgieters-en elektroni-
sche werkzaamheden, maken geen onderdeel uit van de montage. 
g. Dag-en/of weekproductie wordt door de wederpartij voor akkoord afgetekend op een van het 
Vertaz-lid afkomstige bon. De wederpartij draagt zorg voor alle benodigde bouwtechnische voorzienin-
gen en de aanleg van elektrische bedrading. De montagewerkzaamheden worden aangevangen nadat 
alle benodigde en vereiste voorbereidingen en aanpassingen van de zijde van de wedepartij zijn 
uitgevoerd, alsmede de verplichtingen die rusten op de wederpartij op grond van deze algemene 
voorwaarden. Indien en voor zover daaraan niet of onvoldoende is voldaan en er als gevolg daarvan 
door het Vertaz-lid extra uren en/of kosten worden gemaakt, dan worden deze doorbelast aan de 
wederpartij. 
h. Bij aanvang wordt de startsituatie opgenomen en schriftelijk vastgelegd, te ondertekenen door een 
bevoegde vertegenwoordiger van de wederpartij die er voor zorgdraagt daarbij (tijdig) aanwezig te zijn. 
Montagewerkzaamheden worden door het Vertaz-lid aan de afnemer opgeleverd, welke oplevering 
wordt afgesloten door het opmaken van een opnamerapport, dat wordt ondertekend door een 
bevoegde vertegenwoordiger van de wederpartij en een bevoegde vertegenwoordiger van het Vertaz-lid. 
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage op 15 maart 2019 onder nr. 
40407209.32
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