
Algemene verkoop,- leverings-, en aannemingsvoorwaarden van De Jongh 
Pipesystems BV te Heijningen (Kvk nr. 20099796) 
 
 
Artikel 1 Toepasselijkheid 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle 

overeenkomsten van koop en verkoop, leveringen van zaken en diensten van De 
Jongh Pipesystems BV, gevestigd te Heijningen aan de 1-Februariweg 9, nader te 
noemen De Jongh 

2. De wederpartij c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als 
"de wederpartij 

3 Algemene of specifieke door de wederpartij van De Jongh  gehanteerde 
voorwaarden (bijvoorbeeld inkoopvoorwaarden) worden door De Jongh  niet 
aanvaard, tenzij De Jongh  schriftelijk en onvoorwaardelijk bevestigt de 
voorwaarden wel te aanvaarden. 

4. Aan incidenteel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kunnen geen 
rechten worden ontleend voor toekomstige transacties. 

5. Onder "schriftelijk" wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-
mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand 
der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee 
gelijk kan worden gesteld. 

6. Eventueel door De Jongh te vervaardigen c.q. te maken adviezen, berekeningen, 
tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid 
als "de bescheiden". Onder "de bescheiden" worden in deze algemene 
voorwaarden met name schriftelijke bescheiden verstaan. Onder de "schriftelijke" 
bescheiden worden tevens verstaan de op andere media vastgelegde werken, 
zoals op computerschijven, op CD-roms, diskettes of welke andere 
gegevensdragers ook. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders 
zijn overeengekomen. 

7. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een 
offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt 
als instemming met de toepassing ervan. 

8. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd 
worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal (zullen) 
de nietige of vernietigde bepaling(-en) van deze algemene voorwaarden worden 
vervangen door een geldige bepaling/bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel 
en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(-en) in acht wordt/worden 
genomen. 

 
Artikel 2 Overeenkomsten 
1. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en offertes, ook indien gedaan door 

middel van door De Jongh  uitgegeven prijslijsten, zijn vrijblijvend. 
2. De overeenkomst komt eerst tot stand, zodra De Jongh  de opdracht schriftelijk 

heeft bevestigd.  
3. indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod 

wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de Jongh het recht het aanbod 
binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen 

4. Alle afbeeldingen, tekeningen, gewichtsopgaven, maten, kleuren enz. gelden 
slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 



5. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins 
wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke 
bevestiging door De Jongh bindend 

 
Artikel 3 Prijzen 
1. De door de Jongh gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, 

prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn berekend voor levering CPT (Carriage Paid to 
)  

 2. Tenzij anders is overeengekomen, worden derhalve afzonderlijk in rekening 
gebracht: 
a de prijsverhoging-kostenstijging als bedoeld in lid 3 van dit artikel 
b de rente als bedoeld in deze algemene voorwaarden; 
c de kosten van verpakking; 
d de kosten van vervoer, indien deze door De Jongh zijn betaald of 

voorgeschoten; 
e de kosten van verzekering van de zaken, indien De Jongh deze ten 

behoeve van de wederpartij heeft verzorgd. 
3. In geval van kostenstijging als gevolg van externe factoren tussen het tijdstip van 

het sluiten van de overeenkomst en het tijdstip van levering, heeft De Jongh het 
recht de prijs aan te passen met het bedrag, waarmede de kosten van De Jongh 
zijn verhoogd. Onder kostenstijging wordt onder meer, doch niet uitsluitend, 
begrepen: een verhoging van vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere 
heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, een kostenstijging ten 
gevolge van de invoering van nieuwe dergelijke tarieven, rechten belastingen, een 
verhoging van lonen, salarissen en sociale lasten, een kostenstijging ten gevolge 
van wisselkoersveranderingen en een verhoging van prijzen van grond- en 
hulpstoffen.  

4. De wederpartij is gehouden en kosten-/prijsstijging, naar keuze van De Jongh, op 
een van onderstaande momenten te voldoen: 

 a. als de prijsstijging zich voordoet; 
 b. tegelijk met betaling van de hoofdsom; 
 c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn. 
 
Artikel 4 Monsters/Modellen 
1. Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, tekeningen, voorbeelden van 

bescheiden, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten, en andere 
omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. 
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk 
schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

2. De in het vorige lid van dit artikel genoemde monsters, brochures, tekeningen, 
voorbeelden van bescheiden e.d. blijven te allen tijde eigendom van de Jongh , 
tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze dienen 
op eerste verzoek van de Jongh te worden teruggezonden. Zij mogen zonder 
schriftelijke toestemming van de Jongh niet worden vermenigvuldigd, noch aan 
derden ter inzage worden gegeven. 

3. De Jongh aanvaardt bij het uitbrengen van een offerte geen verantwoordelijkheid 
voor door of namens de wederpartij en/of derden uitgewerkte bescheiden, noch 
voor de eventueel hierbij gegeven specificaties van afmetingen, maten en 
materialen. 



4. De Jongh heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. 
offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de Jongh de wederpartij 
vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen. 

 
Artikel 5 Inschakeling derden 
1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft 

de Jongh het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten 
verrichten. 

2. indien de opdracht met zich meebrengt dat de Jongh met meerdere derden dient 
samen te werken, heeft de Jongh het recht een leider onder hen aan te stellen, 
alsmede een onderlinge taakverdeling te bepalen. De wederpartij kan deze 
bevoegdheid in overleg met de Jongh en, afhankelijk van de instemming van de 
Jongh , aan hem delegeren. 

 
Artikel 6 Verplichtingen van de wederpartij 
1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat: 

A. de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens 
en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) 
tijdig aanwezig zijn; 

B. de Jongh op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de  
plaats(en) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht. 
De plaats(en) dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen 
en andere overheidsvoorschriften; 

C. dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, zodanig 
en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de overeenkomst 
daardoor geen vertraging ondervindt; 

D. de Jongh tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, 
opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en hulpmiddelen; 

E. de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is c.q. 
zijn van overtollige materialen e.d.; 

F. de Jongh kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de 
werkzaamheden benodigde energie, zoals voor elektrische machines, 
verlichting, verwarming, gas, perslucht, water, e.d.. De energiekosten zijn 
voor rekening van de wederpartij; 

G.  voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van 
(bouw)afval; 

H. op de locatie van de wederpartij dan wel de door hem aangewezen locatie, 
waar de Jongh  en/of de door de Jongh ingeschakelde derden in het kader 
van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te 
verrichten, de door de Jongh en/of voornoemde derden in redelijkheid 
gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor 
hen kosten zijn verbonden; 

2. De wederpartij is verplicht de Jongh te informeren over de ligging van kabels, 
leidingen e.d. op de plaats, waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. 

3. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig 
zijn. De wederpartij vrijwaart de Jongh voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet 
juist en/of onvolledig zijn van de gegevens. 



4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, 
materialen, gereedschappen en machines e.d. die de Jongh tijdens de uitvoering 
van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen. 

5. De wederpartij staat de Jongh toe naamsduidingen en reclame op het werkterrein 
of aan het werk aan te brengen. 

6. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is de 
Jongh gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het 
moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De 
kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het 
verrichten van de extra werkzaamheden zijn voor rekening van de wederpartij. 

 
Artikel 7 (op-)levering, (op-)leveringstermijnen 
1. De Jongh kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de 

werkzaamheden c.q. de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle 
daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel 
overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane 
vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden 
bijgesteld 

2. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. de 
werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als 
fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
Indien de Jongh zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, 
dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Een overschrijding van 
die termijn geeft de wederpartij geen recht tot het vorderen van schadevergoeding, 
tot het weigeren van zaken of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de 
overeenkomst. Tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van De Jongh, is de 
wederpartij wel gerechtigd de overeenkomst te annuleren, indien hij na het 
verstrijken van de leveringstermijn een nieuwe redelijke leveringstermijn heeft 
gesteld en ook deze is overschreden. 

3. De leveringstermijn gaat eerst in, zodra De Jongh  de opdracht schriftelijk heeft 
bevestigd, doch niet voordat zij van haar wederpartij de voor de bij uitvoering van 
de opdracht benodigde gegevens en materialen heeft ontvangen. Indien de 
wederpartij ten tijde van de orderbevestiging nog enige betaling aan de Jongh  
verschuldigd is, begint de leveringstermijn eerst te lopen op de dag, waarop De 
Jongh  deze betaling heeft ontvangen. 

4. De leveringstermijn eindigt op het moment, waarop De Jongh  haar wederpartij 
heeft medegedeeld, dat de zaken in haar fabriek ter verzending gereed zijn. Indien 
buiten de schuld van De Jongh  de zaken niet (kunnen) worden afgenomen of in 
ontvangst worden genomen, dan blijft de wederpartij/afnemer verplicht het 
verschuldigde factuurbedrag te betalen, terwijl de zaken alsdan geheel voor 
rekening en risico en op kosten van de wederpartij (zo nodig bij De Jongh ) blijven 
opgeslagen. 

5. Bij (op)levering in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke 
transactie beschouwd en kan door de Jongh per transactie worden gefactureerd. 

6. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in 
werkdagen, wordt hieronder verstaan kalenderdagen, tenzij deze vallen op 
zaterdagen, op zondagen, op algemene of ter plaatse van het werk erkende, of 
door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst 
voorgeschreven zon- of feestdagen, vakantiedagen of andere niet individuele vrije 



dagen. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, waarop als gevolg van niet 
voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden, gedurende tenminste 
5 uren, respectievelijk 2 uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines 
niet kan worden gewerkt, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop, 
door niet voor rekening van de Jongh komende omstandigheden, gedurende ten 
minste 5 uren, respectievelijk halve werkdagen ten minste 2 uren, door het grootste 
deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt. 

7. Als de oplevering van het werk dient te geschieden op een dag die niet een 
werkdag is zoals omschreven in het vorige lid van dit artikel, geldt de eerstvolgende 
werkdag als de overeengekomen dag van oplevering. 

8. Indien als gevolg van overmacht of voor rekening van de wederpartij komende 
omstandigheden, de Jongh het werk niet binnen de gestelde termijn kan opleveren, 
heeft de Jongh recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zou worden 
opgeleverd, zodanig van duur als deze redelijkerwijs voortvloeit uit die overmacht 
of de voor rekening van de wederpartij komende omstandigheid. 

9. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, die 
voor rekening en risico van de wederpartij komen, dienen de daaruit voor de Jongh 
voortvloeiende schades en kosten door de wederpartij te worden vergoed. 

 
Artikel 8: Levering en overgang van risico 
1. De Incoterms 2010 zullen van toepassing zijn. Levering geschiedt  onder CPT 

(Carriage Paid to).  
2.  Als transport aan De Jongh wordt overgelaten, geschiedt transport op de naar het 

oordeel van De Jongh beste wijze. Extra kosten als gevolg van speciale eisen van 
de wederpartij met betrekking tot het transport worden aan de wederpartij in 
rekening gebracht. 

3. Met levering gaat het risico van de zaken op de wederpartij over. Het vervoer 
geschiedt derhalve voor rekening en voor risico van de wederpartij. Dit risico omvat 
ook alle directe of indirect schade, die aan de geleverde zaken of door de zaken 
aan derden of aan De Jongh  wordt toegebracht. 

4. Indien de wederpartij de verzorging van het vervoer aan De Jongh  overlaat, zal 
De Jongh  hiervoor op de naar haar oordeel meest geschikte wijze zorg dragen. 
De kosten van het vervoer zijn en blijven dan voor rekening en risico van de 
wederpartij. De Jongh  zal dan tevens voor diens rekening zorg dragen voor 
verpakking op de beste en goedkoopste wijze en tegen kostprijs. Het risico voor 
beschadigingen ten gevolge van gebrekkige verpakking berust bij de wederpartij.  

5. De Jongh kan in opdracht van de wederpartij het in dit artikel omschreven risico 
doen verzekeren op grond van een polis, die voor de wederpartij ten kantore van 
De Jongh  ter inzage ligt. Door het verstrekken van de opdracht tot het doen 
verzekeren, keurt de wederpartij de inhoud van de polis goed en geeft hij volmacht 
aan De Jongh  om met de verzekeraar alle regelingen, ook dit over de 
verzekeringsvoorwaarden en over de afwikkeling van eventuele schade, naar 
eigen oordeel en met inachtneming van de nodige koopmanszorg te treffen. Als 
waarde der zending zal ten opzichte van de verzekeraar worden genomen, het 
bedrag dat door de wederpartij is opgegeven bij gebreke van welke opgave De 
Jongh  geacht zal worden te zijn gemachtigd deze op de factuurwaarde te stellen 
of deze te schatten. De Jongh  is gerechtigd als gevolmachtigde de 
schadepenningen te incasseren. Zij keert de ontvangen schadevergoeding aan de 
wederpartij uit onder aftrek van hetgeen De Jongh  van de wederpartij te vorderen 



heeft. De Jongh   is niet aansprakelijk voor verlies of schade, die ontstaat door 
eventuele geheel of gedeeltelijke niet betaling door de verzekeraar of doordat enig 
vorderingen tot schadevergoeding betwist worden. 

6. Indien de wederpartij in gebreke blijft de zaken in ontvangst te nemen, is De Jongh  
gerechtigd, ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat 
daarvoor gerechtelijke tussenkomst vereist is, ofwel de zaken voor rekening en 
risico van de wederpartij op te slaan en de volledige koopprijs opeisbaar te stellen, 
alles onverminderd het recht van De Jongh , op volledige schadevergoeding 
ingevolge de Wet. 

7. De Jongh  behoudt zich het recht voor om bestellingen in gedeelten te leveren. 
Elke leverantie wordt in dat geval geacht het onderwerp te zijn van een aparte 
overeenkomst, des dat het niet-nakomen van een dergelijke (aparte) overeenkomst 
door De Jongh  de wederpartij niet ontslaat van zijn verplichtingen uit de overige 
(aparte) overeenkomst. 

 
Artikel 9 Betaling 
1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, zulks zonder 

enige korting of compensatie, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn 
overeengekomen. 

2. De Jongh is gerechtigd een vooruitbetaling van de overeengekomen 
koopsom/aannemingssom te verlangen of te leveren onder rembours. 

3.  Indien voor de betaling een krediettermijn is/wordt overeengekomen, geldt deze 
steeds tot wederopzegging van de zijde van De Jongh  

4. Bij niet tijdige betaling wordt, vanaf de dag volgend op die waarop betaling had 
moeten plaatsvinden, 2 % per maand van het totale factuurbedrag aan de 
wederpartij in rekening gebracht tot aan de dag der algehele voldoening, zonder 
dat ingebrekestelling nodig is. Gedeelten van een maand worden in deze als voile 
maanden aangemerkt.  

5. In afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en tevens in afwijking 
van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten kan de Jongh 
jegens de wederpartij aanspraak maken op een vergoeding en betaling van de 
buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een 
bedrag gelijk aan 15 % van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum 
van € 300,--  voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur. De 
buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd op het moment dat de termijn voor 
nakoming van de overeenkomst is verstreken en de vordering aldus opeisbaar is. 

6. Ter keuze van de Jongh kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende 
omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd 
met een eis tot schadevergoeding. 

7. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is 
de Jongh bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane 
verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te 
schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. 
Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien de Jongh het 
redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van 
de wederpartij te twijfelen. 

8. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de 
Jongh heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op 



verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het 
recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance 
van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. 

9. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen de Jongh en de 
wederpartij overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk te worden 
bevestigd. 

10. Indien de wederpartij toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk 
wenst, zal de Jongh de wederpartij altijd en tijdig op de hoogte stellen van de 
noodzaak van de prijsverhoging als gevolg van het meerwerk, tenzij de wederpartij 
die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen. 

11. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: 
A. indien de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering gewijzigd 

worden; 
B. indien de bedragen van stelposten zich wijzigen; 
C. indien de verrekenbare hoeveelheden zich wijzigen; 
D. in gevallen als in deze voorwaarden is bepaald. 

 
Artikel 10: Aansprakelijkheid/Garantie in geval van koop 
1. Met inachtneming van de beperkingen, die voortvloeien uit hetgeen uitdrukkelijk 

met de wederpartij is overeengekomen, staat De Jongh  in voor de deugdelijkheid, 
zowel van de door haar geleverde zaken, als voor de kwaliteit van het daarvoor 
door haar gebruikte materiaal. 

2. Wederpartij/afnemer dient het geleverde dadelijk na de levering te controleren op 
eventuele afwijkingen van het overeengekomen. Eventuele reclames moeten 
schriftelijk bij De Jongh  worden ingediend binnen acht dagen na levering. De 
factuurdatum geldt steeds als datum van levering. Na het verstrijken van 
vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk door de 
wederpartij/afnemer aanvaard. Indien de klacht van wederpartij/afnemer met 
inachtneming van het hierboven bepaalde is gegrond, heeft wederpartij/afnemer 
de keuze tussen herlevering of – mocht De Jongh  daarin ondanks deugdelijke 
schriftelijke ingebrekestelling van de wederpartij/afnemer toerekenbaar tekort 
schieten – gehele c.q. gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. 
De eventuele garantie van De Jongh  geldt bijvoorbeeld niet, indien: 

 en zolang de wederpartij/afnemer jegens De Jongh  in gebreke is, voor de 
tijd dat dit verzuim voortduurt; 

 de zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel 
onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld; 

 de zaken langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat 
daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden; 

 De Jongh  niet binnen 10 dagen na ontdekking van een gebrek in de 
gelegenheid is gesteld dit te onderzoeken. 

3. De Jongh  garandeert niet en wordt nimmer geacht  gegarandeerd te 
hebben of ervoor in te staan – ook niet als een monster van het verkochte vooraf 
gevraagd en gegeven is – dat het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor de 
wederpartij/afnemer het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of 
gebruikt. De wederpartij/afnemer vrijwaart De Jongh  en stelt De Jongh  schadeloos 
ter zake van aanspraken op schadevergoeding welke derden ten laste van De 
Jongh mochten maken in verband met de door De Jongh  aan wederpartij/afnemer 
geleverde zaken. 



 
Artikel 11: Aansprakelijkheid/Garantie in geval van aanneming van werk 
1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van de Jongh 

voltooid zal zijn, nodigt de Jongh de wederpartij schriftelijk uit om tot opneming van 
het werk over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 
binnen 5 werkdagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door 
de wederpartij in aanwezigheid van de Jongh en strekt ertoe, te constateren of de 
Jongh aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. 

2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door de wederpartij aan de Jongh binnen 5 
werkdagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd. Indien 
het werk is goedgekeurd met vermelding van de (eventueel) aanwezige kleine 
gebreken als bedoeld in lid 7 van dit artikel, ingeval van afkeuring met vermelding 
van de gebreken, die de reden van afkeuring vormen. 

3. Wordt niet binnen 5 werkdagen na de opneming een schriftelijke mededeling of het 
werk al dan niet is goedgekeurd door de Jongh ontvangen, dan wordt het werk 
geacht op de vijfde werkdag na de opneming te zijn goedgekeurd. 

4. De wederpartij dient de Jongh de gelegenheid te geven om de in lid 2 van dit artikel 
door de wederpartij opgegeven gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen. 

5. Geschiedt de opneming niet binnen 5 werkdagen na de in lid 1 van dit artikel 
bedoelde dag, dan kan de Jongh bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging 
een nieuw verzoek het werk binnen 5 werkdagen op te nemen, aan de wederpartij 
richten, met verzoek het werk binnen 5 werkdagen op te nemen. Voldoet de 
wederpartij niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de vijfde werkdag 
na de in lid 1 van dit artikel bedoelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet de 
wederpartij wel aan dit verzoek, dan is het in lid 2 en 3 van dit artikel bepaalde van 
overeenkomstige toepassing. 

6. Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in 
gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte 
daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende 
gedeelte. 

7. Kleine gebreken, die op eenvoudige wijze kunnen worden hersteld zullen geen 
reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits deze gebreken een 
eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. 

8. Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de 
bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 12 Aansprakelijkheid 
1.  Zowel in geval van koop alsmede in geval van aanneming van werk gelden de 

navolgende bepalingen. 
2. De Jongh kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden 

verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met 
inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, 
winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van 
hemzelf, zijn personeel dan wel van door hem ingeschakelde derden, behoudens 
voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn 
directie en/of zijn leidinggevend personeel. 

3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de Jongh nimmer 
gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, 
voor zover de schade gedekt wordt door een door de Jongh gesloten verzekering. 



Voor zover de schade niet gedekt wordt door een verzekering is de 
aansprakelijkheid van de Jongh beperkt tot het bedrag van de netto kostprijs van 
de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden. 

4. De wederpartij verliest zijn rechten jegens de Jongh en is aansprakelijk voor alle 
schade en vrijwaart de Jongh tegen iedere aanspraak van derden ter zake van 
schadevergoeding indien en voor zover: 
A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van - 

en/of adviezen van de Jongh strijdig gebruik en/of foutief onderhoud van - 
en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken c.q. het 
resultaat van de verrichte werkzaamheden, door de wederpartij; 

B. voormelde schade is ontstaan door fouten en/of onjuistheden in tekeningen, 
berekeningen, gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of 
namens de wederpartij aan de Jongh zijn verschaft en/of voorgeschreven; 

C. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de 
wederpartij aan de Jongh ; 

D. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in 
opdracht van de wederpartij reparaties of andere 
bewerkingen/werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Jongh . 

5. De Jongh neemt bij ontwerpen, die zij niet zelf heeft gemaakt, alleen de 
verantwoordelijkheid op zich voor de juiste montage en voor de deugdelijkheid van 
de gebezigde materialen; zulks echter niet voor die onderdelen, waarvoor in de 
aanvraag uitdrukkelijk een bepaald merk of behandeling van materialen is 
voorgeschreven. 

6. Stelt de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of 
montage beschikbaar, dan is de Jongh verantwoordelijk voor een correcte 
verwerking c.q. montage, echter nimmer voor de materialen of onderdelen zelf. 

7. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of 
in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken 
voordoen, die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, 
verplicht de Jongh zich die zaken te zijner keuze - kosteloos te repareren dan wel 
te vervangen. 

8. De Jongh staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het 
geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd. 

9. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de Jongh tot vergoeding van vastgestelde 
schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het 
moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te 
staan. 

 
Artikel 13 Zekerheidstelling 
De Jongh is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de 
wederpartij - vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot 
levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten. 
 
Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud 
1. Alle door De Jongh  geleverde zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van De 

Jongh  totdat de wederpartij/afnemer volledig zal hebben voldaan hetgeen de 
wederpartij/afnemer aan De Jongh  is verschuldigd, in het bijzonder de koopprijs. 



2. De wederpartij/afnemer is niet gerechtigd op welke wijze dan ook over de zaken te 
beschikken waardoor het hierbij gemaakte eigendomsvoorbehoud zou kunnen 
worden aangetast, onverschillig waar de zaken worden opgeslagen, behoudens 
het hierna in lid 3 bepaalde. 

3. De wederpartij is wel gerechtigd om zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud 
vallen, in het kader van de uitoefening van zijn door hem uitgeoefend bedrijf, aan 
derden te verkopen en af te leveren. Wanneer de wederpartij daarbij aan derden 
krediet verleent, is wederpartij verplicht van die derden in een schriftelijke 
overeenkomst een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het 
bepaalde in dit artikel. 

4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen jegens De Jongh  niet of niet correct 
nakomt, of indien De Jongh  gegronde redenen heeft om te vrezen, dat de 
wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen, is De Jongh  steeds gerechtigd de 
haar in eigendom toebehorende zaken van wederpartij terug te nemen. 

5. Ingeval de Jongh een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake 
gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de Jongh 
vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen. 

6. De wederpartij is verplicht de Jongh terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van 
het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een 
eigendomsvoorbehoud rust. 

 
Artikel 15 Pand/ Warrantage 
Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verband houdende 
betalingsverplichtingen jegens de Jongh heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd 
geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te 
vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers 
te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet-
nakoming aan diens zijde. De Jongh kan alsdan terstond, zonder tot enige 
ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, 
dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de Jongh op vergoeding 
van schade, gederfde winst en interest. 
 
Artikel 16 Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d. 
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen 
de wederpartij en de Jongh gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke 
tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop 
de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van 
betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of 
onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of 
handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij 
de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als 
boedelschuld erkent. 
 
Artikel 17 Overmacht 
1. Indien uitvoering van de overeenkomst om welke reden dan ook binnen een 

redelijke termijn en tegen verhoudingsgewijs redelijke kosten en inspanningen 
onmogelijk wordt, heeft De Jongh  het recht om door middel van schriftelijke 
kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, dan 
wel uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot aan het moment dat 



uitvoering in redelijkheid weer mogelijk wordt, zonder dat De Jongh   tot enige 
schadevergoeding gehouden zal zijn. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de 
overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens 
verplichtingen jegens de Jongh tot aan dat moment te voldoen 

2. Onder overmacht zal onder meer steeds begrepen zijn: 
▪ bedrijfsstoring of bedrijfsonderbreking van welke aard dan ook en 

onverschillig op welke wijze ontstaan; 
▪ oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, 

overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging 
van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het 
aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; 
bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en 
natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige 
nakoming plaatsvindt bij de Jongh , diens toeleveranciers of derden die 
door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld 

▪ vertraagde of te laten toelevering door de toeleveranciers van De Jongh  
of een van dezen; 

▪ transportmoeilijkheden of transportbelemmeringen van welke aard dan 
ook, waardoor het transport naar De Jongh  of van De Jongh  naar 
wederpartij/afnemer wordt bemoeilijkt of belemmerd. 

 
Artikel 18 Ontbinding, annulering, opzegging 
1.  De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst 

ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij 
dwingendrechtelijke  bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt 
onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te 
annuleren c.q. op te zeggen. 

2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: 
het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de 
overeenkomst door één der partijen. 

3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: 
het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de 
overeenkomst door één der partijen. 

4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan de Jongh 
een door de Jongh nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is 
gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan de Jongh te 
vergoeden. De Jongh is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren 
en - te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. 
leveringen - 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te 
brengen. 

5. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de 
annulering c.q. opzegging en vrijwaart de Jongh ter zake. 

6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd. 
 
Artikel 19: Vrijwaring 
1. De wederpartij/afnemer is gehouden De Jongh  te vrijwaren en schadeloos te 

stellen ter zake van alle kosten, schaden en interesten, die ten laste van De Jongh  
mochten komen, als gevolg van aanspraken van derden tegen De Jongh  in 
verband met leveranties door De Jongh  aan de wederpartij, voor zover deze 



aanspraken de door De Jongh in de voorwaarden uitdrukkelijk opgenomen 
aansprakelijkheden te boven gaan, alsmede ter zake van de in artikel 5.2 
genoemde gevallen, of ter zake van schending van rechten, waaronder octrooien 
of licenties van derden, door gebruik van gegevens of modellen, welke De Jongh  
door of vanwege de wederpartij voor de uitvoering van enige opdracht zijn 
verstrekt. 

2. In geval van aanspraak wegens schending van rechten is De Jongh  gerechtigd de 
fabricage of levering zonder meer terstond te staken. Hiervan doet De Jongh  
onverwijld schriftelijk mededeling aan wederpartij, zonder dat De Jongh  nochtans 
enige aansprakelijkheid voor het niet-verzenden van deze mededeling aanvaardt. 

 
Artikel 20 Toepasselijk recht 
1. Op de tussen de Jongh en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend 

Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit de overeenkomst 
voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. 

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke 
gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, 
ingeval het rechtstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken 
gunstiger is voor  de Jongh , door dat recht worden beheerst. 

3. De eenvormige Wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke 
zaken, alsmede de eenvormige Wet inzake de totstandkoming van internationale 
koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken zijn niet van 
toepassing en worden bij deze uitdrukkelijk uitgesloten. 

4. Voor zover deze verkoop,- leverings-, en aannemingsvoorwaarden ook zijn 
opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij 
verschillen steeds beslissend. 

 
Artikel 21 Geschillen 
1. Alle geschillen – kort gedingen en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen – 

welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door 
de Rechtbank binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van De Jongh is 
gelegen voor zover zij tot de competentie van de rechtbank behoren en de Wet niet 
bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard. 

2. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst met een 
wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de Jongh gerechtigd te handelen 
conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen 
aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de 
wederpartij gevestigd is. 


