
ATGEMENE I.EVERINGSVOORWAARDEN CARROSSERIEBOUW

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkhe¡d Theo
Mulder 8.V., ingeschreven in het Handelsreg¡ster van de Kamer van

Koophandel onder nummer 28007138.

ARTIKET 1: DEFINITIES

Enkele belangrijke begrippen in deze Voorwaarden worden als volgt
gedefinieerd:

1.1. Theo Mulder: de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid Theo Mulder 8.V., ¡ngeschreven in het

Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
28OO7L38, de aan Theo Mulder gelieerde ent¡teiten en/of de

door Theo Mulder (eventueel) nader aan te w¡jzen derden of
aangewezen derden;

L.2. Wederpartij: de natuurlijk- of rechtspersoon, alsmede diens

vertegenwoord¡gers, gemachtigden, rechtverkrijgenden en

erfgenamen, d¡e met Theo Mulder een Overeenkomst

aangaat, dan wel een dergelijke Overeenkomst met Theo

Mulder wenst aan te gaan en Theo Mulder daartoe een

aanbod heeft gedaan, dan wel aan wie Theo Mulder een

Offerte heeft uitgebracht;

1.3. Onderneming: Wederpartij die handelt in de uitoefening van

een beroep of bedrijf;
7.4. Consument: Wederpartij die een natuurlijk persoon is en n¡et

handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
1.5. Partijen: Theo Mulder en Wederpartij;
1.6. Offerte: een Schriftelijke u¡tnod¡ging van Theo Mulder aan

Wederpartij om een Overeenkomst te slu¡ten;

L.7. Overeenkomst: een Overeenkomst van opdracht tussen

Partijen ter zake door Theo Mulder te verrichten
Werkzaamheden aangaande carrosseriebouw en

aanverwante Werkzaamheden zoals monteren, demonteren,
herstellen, onderhouden, taxeren en/of keuren;

1.8. Voorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden

carrosseriebouw van Theo Mulder, die onderdeel van de

Overeenkomst zijn;

1.9. Object: de roerende zaak waarop de Overeenkomst

betrekking heeft, zoals een auto, bedrijfswagen, aanhanger

alsmede ieder ander voertuig c.q. onderdeel van of voor een

voertuig;

1.10. Schriftelijk: per mail, app, sms, post, fax of andere leesbare

com municatiemethode;

1.11. Werkzaamheden: alle verrichtingen, diensten, zaken en

leveringen van Theo Mulder voor / aan Wederpartij in het
kader van de Overeenkomst;

1.12. Meerwerk: Werkzaamheden van Theo Mulder voor
Wederpartij, die zich na het slu¡ten van de Overeenkomst

aandienen en die buiten de inhoud of omvang van de

Overeenkomst vallen. Van meerwerk is ook sprake indien de

omvang van de Overeenkomst wordt uitgebreid of gewijzigd;

1.13. Minderwerk: lndien door Theo Mulder minder
Werkzaamheden worden u¡tgevoerd c.q. naar oordeel van

Theo Mulder naar oordeel minder Werkzaamheden nodig zijn,

dan oorspronkelijk tussen Part¡jen is overeengekomen in de

Overeenkomst.

ARTIKEL2: TOEPASSETUKHEID

2.t. De Voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een

onlosmakelijk onderdeel van de Offerte, de Overeenkomst en

elke volgende Offerte en/of Overeenkomst tussen Part¡jen.

Wederpartij stemt ermee in dat deze Voorwaarden ¡n dat
laatste geval niet nogmaals ter hand behoeven te worden
gesteld.

2.2. Afwijkingen van deze Voorwaarden en wijzigingen of
annuleringen binden Theo Mulder slechts indien en voor zover

deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen en voor
zover Theo Mulder daarbij wordt vertegenwoordigd door de

directie van Theo Mulder of een door de directie van Theo

Mulder aangewezen bevoegd persoon. Een dergelijke

afwijking heeft geen bindende werking op andere

overeenkomsten tussen Theo Mulder en Wederpartij.
2.3. ln geval van strijd tussen de Overeenkomst en de

Voorwaarden gaat de Overeenkomst voor. lndien één of
meerdere bepalingen in deze Algemene

Leveringsvoorwaarden n¡etig zijn of vernietigd mochten

worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene

Leveringsvoorwaarden onverkort van toepassing,

2.4. Theo Mulder wijst de toepasselijkheid van algemene

Voorwaarden van Wederpartij van de hand, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders door Partijen is

overeengekomen. lnd¡en de Voorwaarden van Theo Mulder
en de algemene voorwaarden van Wederpartij naast elkaar

van toepassing zijn, geldt dat b'rj eventuele str¡jd¡ghe¡d de

Voorwaarden van Theo Mulder prevaleren.

2.5. Theo Mulder behoudt zich het recht voor om de inhoud van

deze Voorwaarden tussentijds eenzijdig te w¡jzigen. De

gew¡jz¡gde vers¡e ¡s van toepass¡ng zodra Theo Mulder deze ter
kennis heeft gebracht door toezending van die gewijzigde

Voorwaarden aan Wederpartij en Wederpart'rj daartegen niet
binnen vijf (5) dagen na toezend¡ng Schriftelijk bezwaar heeft
gemaakt. Op aanbiedingen, Offertes en Overeenkomsten die

daarna tot stand komen en in gevallen waarin verschillende

versies van toepass¡ng geacht kunnen worden is de jongste

vers¡e van de Voorwaarden van toepass¡ng.

ARTIKEL 3: OFFERTE / OVEREENKOMS

3.1. Offertes van Theo Mulder aan Wederpartij zijn Schriftelijk en

vr'rjblijvend en leiden niet tot verpl¡cht¡ngen van Theo Mulder,

tenzij uitdrukkelijk schriftelük anders is of wordt

overeengekomen.

3.2. Door Schriftelijke, ongewijzigde en onvoorwaardelijke

aanvaarding van de Offerte verstrekt Wederpartij een

opdracht aan Theo Mulder en komt de Overeenkomst tot
stand. Een overeenkomst komt bovendien tot stand zodra

gebruiker u¡tvoering geeft aan een in het verlengde van de

opdracht liggende uitvoer¡ngshandeling en wederpartij daar

n¡et binnen vierentwint¡g (24) uur tegen ageert.

3.3. Als Wederpartij de Offerte w¡jz¡gt of aanvult dan is er geen

sprake van aanvaarding en komt er geen Overeenkomst tot
stand.

3.4. Een Offerte van Theo Mulder vervalt na vier weken na

dagtekening, tenzû u¡tdrukkelijk anders ¡n de Offerte staat

aangegeven Latere aanvaarding leidt n¡et tot een

Overeenkomst.

3.5. ln geval van de artikelen 3.3, 3.4 en 4 kan Theo Mulder aan

Wederpartij een vervangende of aanvullende Offerte sturen,

die door aanvaarding (artikel 3.2) tot een Overeenkomst leidt.
3.6. Offerteaanvragen c.q. aanbiedingen van Wederpartij dienen

vergezeld te gaan met een duidelijke omschrijving van de

opdracht.

3.7. lndien Theo Mulder een aanbieding van Wederpartij
aanvaardt c.q. Wederpart'rj een Offerte van Theo Mulder
accepteert, heeft Theo Mulder het recht om deze aanvaarding

c.q. dit vrijblijvende offerteaanbod binnen een periode van vijf
(5) werkdagen na dagtekening te herroepen.



3.8. Afwijkingen, wijzigingen en aanvullingen van de Overeenkomst

worden zo veel mogelijk vastgelegd conform artikelen 3.1 en

3.2, behoudens artikelen 4.3,4,6 en 4.7.

3.9. Theo Mulder is niet aansprakelijk voor evidente fouten en

verschrijvingen in de Offerte.

3.10. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen,
berekeningen, kleuren alsmede kwalite¡t-. gew¡cht-, maat-, en

prijsopgaven die door Theo Mulder of in haar opdracht
vervaardigd zijn, z'rjn vrijblijvend en blijven eigendom van Theo

Mulder. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of
getoond met het oogmerk op het verkr'rjgen van een

vergelijkbare Offerte. Zij mogen evenmin worden gekopieerd

of anderszins vermenigvuldigd. lndien geen Overeenkomst

tussen Part¡jen wordt gesloten, worden deze bescheiden

b¡nnen veert¡en (14) dagen na een daartoe door Theo Mulder
gedaan verzoek op kosten van Wederpartij aan haar
geretourneerd, Tevens geldt onverkort haar auteursrecht

alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële

eigendom.

3.11. Wanneer de Offerte niet wordt geaccepteerd, is Theo Mulder
gerechtigd alle redelijke kosten die gemoe¡d z¡jn met het tot
stand brengen van de Offerte aan Wederpartij in rekening te
brengen, indien zij zulks voor het uitbrengen van de Offerte
heeft bedongen.

ARTTKEI4: WERKZAAMHEDEN / MEER- EN MTNDERWERK /
STETPOSTEN

4.L. Theo Mulder voert de Werkzaamheden naar behoren, met
goed vakmanschap, conform algemeen geldende normen en

conform de Overeenkomst u¡t.

4.2. Theo Mulder draagt er zorg voor dat de uitgevoerde

Werkzaamheden en het Object bij oplevering voldoen aan de

toepassel¡jke wettelijke vereisten, tenz¡j d¡t vóór de

Werkzaamheden niet het geval was en dit ook niet expliciet

tussen Partijen is overeengekomen.

4.3. Afwijkingen in bedragen, uren, stelposten, technische
gegevens, maten, hoeveelheden, capacite¡ten, kleuren,

oppervlaktestructuren en dergelijke van minder dan 7O%,

kunnen niet tot een klacht of opzegging van de Overeenkomst

door de Wederpartij le¡den, noch is dit een noodzaak om een

nieuwe Overeenkomst te sluiten conform artikel 3, tenzij er
ook sprake is van andere wijzigingen.

4.4. Op eerste verzoek van Wederpart¡j zal Theo Mulder na

constatering of het voorzien van een overschrijding conform
artikel 4.3 de overschrijding aan Wederpartij toelichten.

4.5. Als een afwijking ingevolge artikel 4.3 meer dan 10% betreft,
treedt Theo Mulder op eerste verzoek van Wederpartij met de

Wederpartij in overleg. Part¡jen kunnen dan de Overeenkomst

voortzetten en/of m.b.t. de afwijking een n¡euwe

Overeenkomst sluiten conform artikel 3.

4.6. Als er sprake ¡s van Meerwerk, bijvoorbeeld op verzoek van,

met voorafgaande instemming van of anderszlns het gevolg

van een handelen/nalaten door Wederpartij, dient het
Meerwerk door Wederpartlj te worden vergoed volgens de

gebruikelijke tar¡even van Theo Mulder, tenzij Schriftelijk
anders tussen Part¡jen ¡s overeengekomen. Voor zover tussen

Part¡jen een vaste pr¡js is afgesproken, zal Theo Mulder de

Wederpartij op eerste verzoek informeren over de financiële

gevolgen van het Meerwerk.
4.7. Voor zover tussen partijen een vaste prijs is overeengekomen

en/of het Minderwerk plaatsv¡ndt op verzoek van of
anderszins het gevolg ¡s van een handelen/nalaten door
Wederpartij, wordt het Minderwerk niet verrekend, tenz¡j

Schriftelijk tussen Part¡jen anders is overeengekomen.

2/s
4.8. De administrat¡e van Theo Mulder is doorslaggevend in het

geval van geschillen.over de vraag of sprake is van Meerwerk

of van Minderwerk alsmede de omvang daarvan.

4.9. Wederpartij aanvaardt dat door Meerwerk het

overeengekomen of verwachte t¡jdstlp van voltooiing van de

Overeenkomst en de wederzijdse verantwoordelijkheden van

Part¡jen kunnen worden beinvloed c.q. kunnen wijzigen.

4.10. Het feit dat z¡ch t¡jdens de u¡tvoering van de Overeenkomst

(de vraag naar) Meerwerk of Minderwerk voordoet, is voor de

Wederpart¡j nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van

de overeenkomst.

4.11. Theo Mulder is nimmer verpl¡cht aan een verzoek om

Meerwerk of Minderwerk te voldoen.

ARTIKEI 5: PRUZEN / FACIUREN

5.1. Prijzen worden in rekening gebracht conform de door Part¡jen

overeengekomen tarieven of bij gebreke daarvan, op basis

van de ten tijde van de aflevering door Theo Mulder
gebruikelijk gehanteerde tarieven.

5.2. Alle door Theo Mulder opgegeven, dan wel tussen Theo

Mulder en Wederpartij overeengekomen c.q. gehanteerde

prijzen luiden in Euro en zijn exclusief BTW, verzekeringen,

invoerrechten, heffingen, vrachtkosten,

verpakk¡ngsmateriaal, lever¡ngskosten, inlaad- en

uitlaadkosten, rechten en andere belastingen van

overheidswege, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is of
wordt overeengekomen. Theo Mulder vermeldt in de Offerte
en de Overeenkomst en op haar factuur zo veel mogelijk de

prijzen van arbeid, kosten, onderdelen, heffingen en de BTW.

5.3. Prijs- en loonwijzigingen bij Theo Mulder en prijswijzigingen

van kostprijsbepalende factoren, zoals in te kopen arbeid,

materialen en kennis, kunnen aan Wederpartij worden

doorberekend, m¡ts regelmatig en redelijk.

5.4. Wederpart¡j zal bezwaren tegen prijswijz¡gingen en facturen

binnen twintig (20) werkdagen na ontvangst van de

mededeling of de factuur gemotiveerd aan Theo Mulder
kenbaar maken, op straffe van verval van recht.

5.5. Bezwaren conform art¡kel 5.4 geven geen recht tot
opschorting van betaling.

ARTIKEL 5: BETAtING

6.1. Theo Mulder kan haar Werkzaamheden periodiek, tussentijds,

bij voorschot of b¡j oplevering van het Object factureren.

6.2. Theo Mulder kan op haar facturen een betal¡ngstermijn tussen

de veertien (14) en dertig (30) dagen toepassen en legt die

term¡jn vast in haar Offerte.

6.3. ln geval van facturering bij oplevering van het Object kan Theo

Mulder onmiddellijke betaling door Wederpartij verlangen.

6.4. Theo Mulder kan van Wederpartij zekerheid voor betaling van

haar facturen verlangen.

6.5. Theo Mulder zal haar betalingsvoorwaarden zo veel mogelijk

al in de Offerte vastleggen.

6.6. Betaling van de factuur van Theo Mulder is onmiddellijk

opeisbaar bij Wederpartij, zonder ingebrekestelling en met

onmiddellijk verzuim, als:

a. een betalingsterm¡jn is overschreden;

b. ten aanzien van Wederpartij surséance van betaling of
faillissement is verzocht of verleend of er sprake is van

boedelafstand of overlijden;

c. ten aanz¡en van Wederpartij beslag is of wordt gelegd;

d. de Onderneming of de aandelen van Wederpartij worden

overgedragen, vervreemd, gestaakt, etc.

6.7. lndien Wederpartü n¡et binnen de betaaltermijn (artikel 6.2)

heeft betaald, is Wederpartij van rechtswege ¡n verzu¡m



zonder dat een nadere ingebrekestell¡ng is vereist. ln geval van

verzuim is Wederpartij jegens Theo Mulder aansprakel¡jk voor
2/o renÌ.e per (gedeelte van een) maand over de onbetaalde

hoofdsom tot aan de gehele voldoening, alsmede voor
bu¡tengerechtelijke incassokosten van L5% over de

onbetaalde hoofdsom plus de verschuldigde rente, met een

minimum van € 250,- (excl. BTW) per onbetaalde factuur, voor
zover wettelijk toegestaan. De eventuele gemaakte redelijke
gerechtelijke en execut¡ekosten komen eveneens voor
rekening van de Wederpartij.

6.8. Betal¡ngen van Wederpartij strekken eerst ¡n minder¡ng op de

kosten van Theo Mulder, dan op incassokosten, dan op rente

en dan pas op de onbetaalde hoofdsom van Theo Mulder in

volgorde van oud naar recent.

6.9. Theo Mulder kan elke betal¡ng van Wederpartij verrekenen

met haar oudere onbetaalde facturen, ongeacht de bedoeling

van Wederpartij bij de betaling.

6.10. Een beroep op kort¡ng, verrekening en/of opschort¡ng door
Wederpart¡j is uitdrukkelijk uitgesloten. De facturen van Theo

Mulder moeten zonder beroep op korting, verrekening en/of
opschorting door Wederpartij tijdig worden voldaan.

6.11. lndien Wederpartij gevest¡gd is in een andere EU-lidstaat dan

Nederland, dient Wederpartij diens Btw-ident¡f¡cat¡enummer

schr¡ftelûk aan Theo Mulder te doen toekomen. Bovendien

dient Wederpartij aan Theo Mulder steeds alle gegevens en

bescheiden te verstrekken, die Theo Mulder in redelijkheid

nodig heeft om aan te kunnen tonen dat de producten ¡n een

andere EU-lidstaat dan Nederland zijn geleverd.

ARTIKELT: OPTEVERING

7.7. Een door Theo Mulder opgegeven opleveringstermijn van het

Object is vrijblijvend en niet fataal in de zin van artikel 6:83 sub

a BW.

7.2. De opleveringstermijn gaat in zodra tussen Part¡jen een

Overeenkomst tot stand is gekomen, Theo Mulder bezit over

alle voor de levering van het Object noodzakelijke gegevens,

materialen en bescheiden, de eventueel overeengekomen
(vooruit)betaling aan Theo Mulder is voldaan alsmede is

voldaan aan eventuele overige tussen Partijen schriftelijk
overeengekomen voorwaarden.

7.3. Theo Mulder zal Wederpartij informeren zodra zij in

redelijkheid verwacht dat de opleveringstermijn wordt
overschreden en de afspraken Schriftel'rjk bevestigen.

7.4. Overschrijding van een opleveringstermijn als gevolg van

wijziging van de Overeenkomst, Meerwerk of niet nakoming

van de (betalings) Voorwaarden van de Overeenkomst door
Wederpartij ¡s niet fataal.

7.5. Theo Mulder zal het Object onmiddellijk na afronding van haar

Werkzaamheden conform de Overeenkomst aan Wederpartij
opleveren. Oplevering door gebruiker geschiedt "af magazijn"
(ex works) van gebruiker, tenzij uitdrukkelijk anders door
partijen is overeengekomen.

7.6. B¡j gebreke van het afnemen van het opgeleverde Object

conform de afspraken kan Theo Mulder aan Wederpartij
stallingskosten in rekening brengen. Theo Mulder zal dit tijdig
aan Wederpartij aanzeggen.

7.7. Het is Wederpartij uitdrukkelìjk n¡et toegestaan bij niet of niet
t¡jd¡ge oplever¡ng van het Object door Theo Mulder de

Overeenkomst te ontb¡nden, haar verplichtingen op te
schorten en/of schadevergoeding te vorderen dan nadat zij

Theo Mulder schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarb'rj door
Wederpartij aan Theo Mulder een redelijke termijn voor
nakoming wordt geboden.

3/s
7.8. lndien de levering van het Object wordt vertraagd c.q.

stilgelegd c.q. in tijd wordt verzet door factoren waarvoor
Wederpartij naar oordeel van Theo Mulder verantwoordelijk
is c.q. die voor rekening en r¡sico van Wederpartij komen,

dienen de daaruit voor Theo Mulder voortvloe¡ende kosten en

schade door Wederpartij aan Theo Mulder te worden
vergoed.

ARIIKELS: GARANTIE

8.1. Theo Mulder geeft een contractuele garantie van een (1) jaar

op haar Werkzaamheden vanaf de oplevering van het Object.

Voor zover rechtens toegestaan wordt een beroep op artikel
7:t7 en 7:L8 (non-conformiteit) van het Burgerlijk Wetboek
uitgesloten. Aan Wederpartij komen ten aanzien van het ¡n dit
artikel bepaalde derhalve geen rechten toe.

8.2. M.b.t. Werkzaamheden van derden ten behoeve van het

Object in opdracht van Theo Mulder geldt de garantie van

artikel 8.1.

8.3. De garant¡e geldt niet in het geval van:

a. gebreken die het gevolg zijn van een niet door of namens

Theo Mulder uitgevoerde handeling m.b.t. het Object

en/of van blootstelling van het Object aan extreme

omstand¡gheden en/of van construct¡efouten m.b.t. het

Object en/of van het gebruik van onderdelen of
materialen, die n¡et origineel en/of door de

merkimporteur geleverd zijn en die Wederpartij aan Theo

Mulder ter beschikking heeft gesteld;

b. bij daglicht niet waarneembare kleurverschillen in de

laklaag van het Object;

c. aantasting van de laklaag van het Object die is ontstaan:

o door een van buiten komende oorzaak;

o aan niet door Theo Mulder aangebrachte of
niet door Theo Mulder bewerkte delen;

d. gebreken aan het Object als gevolg van doorTheo Mulder
niet uitgevoerde noodzakelijke handelingen in opdracht
van Wederpartij;

e. diensten, verr¡chtingen of leveringen m.b.t. het Object,

die Theo Mulder Wederpart¡j expliciet heeft ontraden;

f. een Object in zodanig slechte staat of door derden

bewerkt dat Theo Mulder de schade niet binnen de

Overeenkomst kan herstellen of het Object in de te
verwachten staat kan brengen.;

g. gebreken aan het Object die het gevolg zijn van het
gebruik van het Object anders dan overeenkomstig de

verstrekte richtlijnen en specificaties of anders dan

overeenkomstig het doel waarvoor het Object geleverd is;

h. gebreken aan het Object die het gevolg zijn van enig

onoordeelkundig gebruik of tekortkom¡ng zijdens

Wederpartij.

8.4. De aanspraak op garant¡e vervalt indien:

a. Wederpartij het Object niet binnen de door Theo Mulder

aangegeven termijn ter beoordeling/controle van de

klacht van Wederpartij aanbiedt;

b. Wederpartij bij zichtbare gebreken haar reclame niet

binnen een (1) maand na het ontstaan daarvan Schriftelijk

met een duidelijke omschr¡jving van de klacht bij de Theo

Mulder heeft ingediend;

c. Wederpartij d¡e geen Consument is, bij niet zichtbare

gebreken haar reclames niet b¡nnen veertien (14) dagen na

het ontdekken van deze gebreken Schriftelijk en met een

duidelijke omschrijving van de klachten bij de Theo Mulder
heeft ingediend;

d. Wederpartij Theo Mulder n¡et (tijdig) in de gelegenheid

heeft gesteld om het gebrek te verhelpen;



e. sprake is van klachten die verband houden met door
derden m.b.t. het Object verrichtte Werkzaamheden,

tenz¡j d¡t noodzakelijk was en die derden als deskundig te
boek staan, bijvoorbeeld in het kader van pechhulp;

f. indien geen geldig garantiebew¡js of originele factuur kan

worden overgelegd.

8.5. Wederpartü dient zich gedurende de garant¡etermijn ter zake

het herstel van een geconstateerd gebrek te wenden tot Theo

Mulder. Theo Mulder heeft het recht het gebrek in het
Objectn naar haar keuze te herstellen door volledige

vervanging van het Object, reparatie van het Object of het
rest¡tueren van de koopprijs. lndien Theo Mulder een Object

dan wel een onderdeel daarvan geheel of gedeeltelijk

herstelt en/of vervangt, gaat ten aanzien van d¡t Object c.q.

onderdeel geen nieuw garantietermijn lopen, zodat de

oorspronkelijke garantieterm¡jn doorloopt voor zover en

indien deze nog niet is verstreken.

ARTIKET 9: AANSPRAKETIJKHEID / VRIJWARING

9.1. Theo Mulder ¡s jegens Wederpartij niet aansprakelijk voor
andere schade dan de directe schade die het gevolg is van een

toerekenbare tekortkom¡ng in de nakoming van de

verplichtingen van Theo Mulder u¡t de Overeenkomst en/of
onrechtmat¡g handelen zijdens Theo Mulder. Onder directe
schade wordt uitslu¡tend verstaan (i) zaakschade, (ii) de

redelüke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang

van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op

de directe schade zoals in dit artikel bedoeld is, (iii) de

eventuele redelijke en aantoonbare kosten gemaakt om de
gebrekkige prestatie van Theo Mulder aan de Overeenkomst

te laten beantwoorden, voor zover deze aan Theo Mulder
toegerekend kunnen worden, en (iv) de redelijke en

aantoonbare kosten d¡e Wederpart¡j heeft gemaakt ter
voorkoming of beperking van de directe schade, voor zover

Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van de directe schade zoals in d¡t artikel bedoeld is.

Theo Mulder is nimmer gehouden tot vergoed¡ng van

indirecte schade. Onder ¡ndirecte schade wordt verstaan alle

schade die geen directe schade is, daaronder in ieder geval,

doch n¡et uitsluitend, begrepen gevolgschade, derving van

inkomsten of mogelijkheden, winstderving en/of schade als

gevolg van bedrijfsstagnat¡e.

9.2. De aansprakelijkheid van Theo Mulder voor schade aan het

Object of zaken van Wederpartij is beperkt tot 25% van haar

laatste factuur m.b.t. het Object aan Wederpartij.
9.3. De aansprakelijkheid van Theo Mulder is in ieder geval te allen

tûde beperkt tot het bedrag dat haar

aansprakelijkheidsverzekeraar in het voorkomende geval aan

haar uitkeert, te vermeerderen met haar e¡gen risico.

9.4. Wederpartij draagt er zorg voor dat zich geen zaken van

waarde in / op het Object bevinden als dit aan Theo Mulder
wordt aangeboden.

9.5. Theo Mulder is niet aansprakel¡jk voor enige schade m.b.t. het
Object of zaken van Wederpartij of derden ¡n het Object of bij

Theo Mulder, zoals lading, ¡nventar¡s, geld, documenten en

waardepapieren, zoals door diefstal of brand.

9.6. Theo Mulder is niet aansprakelijk voor indirecte- en

gevolgschade als gevolg van een vertrag¡ng in de oplever¡ng

van het Object.

9.7. De aansprakelijkheidsbeperkingen m.b.t. Theo Mulder zijn

n¡et van toepassing in geval van strijd met dwingend recht of
opzet of bewuste roekeloosheid van Theo Mulder.

9.8. Wederpartü vrijwaart Theo Mulder tegen en stelt Theo

Mulder schadeloos voor aanspraken van derden, de kosten

4ls
van juridische bijstand daaronder mede begrepen, m.b.t. de

uitvoer¡ng van de Overeenkomst

ARTIKELl0: OVERMACHT

10.1. Een tekortkoming van Theo Mulder wordt haar niet
aangerekend als er sprake is van overmacht.

10.2. Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die Theo

Mulder niet kan worden toegerekend omdat die niet te w¡jten

is aan haar schuld en tevens volgens de wet, het recht of de

verkeersopvattingen niet voor haar reken¡ng komt.

10.3. Voorbeelden van overmacht zijn:

a. bedrijfsstoring, bedrijfsonderbreking, wilde stak¡ng, die Theo

Mulder in redelijkheid niet kon voorkomen;

b. te late toelevering door een leverancier van Theo Mulder van

onderdelen die noodzakelijk zijn voor het u¡tvoeren van de

Overeenkomst;

c. transportmoeilijkheden of -belemmeringen, waardoor het

vervoer naar of vanaf Theo Mulder wordt belemmerd;

d. oorlog, oproer, sabotage, overstroming, brand, terrorisme,

een intern ongeval met zwaar letsel en andere ernst¡ge
(ver)storingen en (be)dreigingen, alsmede de concrete kans

daarop, alsmede aanw¡jz¡ngen van het bevoegde gezag,

gevolgen van onrechtmat¡ge c.q. onterechte handel¡ngen van

deurwaarders, banken en andere Partijen, bedrijfsbezetting,

werkstakingen en overheidsmaatregelen; e. een s¡tuatie waarin

Theo Mulder door een tekortkoming of onzorgvuldigheid van

een derde niet ¡n staat is om de Overeenkomst uit te voeren.

10.4. ln geval van overmacht heeft Theo Mulder het recht om de

opleveringtermijn te w¡jz¡gen of de Overeenkomst

buitengerechtel¡jk te ontbinden, zonder gehouden te z¡jn tot
het betalen van schadevergoeding.

10.5. Na ontbinding van de Overeenkomst vanwege overmacht heeft
Theo Mulder recht op vergoeding van de door hem tot dan toe
gemaakte kosten en u¡tgevoerde Werkzaamheden conform de

Overeenkomst.

ARTIKET 11: VERVANGEN ONDERDETEN

11.1. De b¡j de Werkzaamheden en de na oplevering achtergebleven

(oude) onderdelen en materialen worden eigendom van Theo

Mulder, tenzij Part¡jen Schriftelijk anders zi)n

overeengekomen. ln dat geval dient Wederpartij deze

onderdelen en/of materialen d¡rect bij oplevering van het

Object mee te nemen.

ARTIKET 12: ADVIEZEN EN INFORMATIE

12.1. Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en

informatie van Theo Mulder buiten de Overeenkomst.

!2.2. theo Mulder mag bij de uitvoering van de Overeenkomst

uitgaan van de juistheid en volledigheid van door Wederpartij
verstrekte informatie.

12.3. Wederpart¡j vrijwaart Theo Mulder voor elke aanspraak van

derden m.b.t. door of namens Wederpartij verstrekte

informatie.

t2.4. Alle ¡nformatie van Theo Mulder of in haar opdracht
vervaardigd, inclusief Offertes, tekeningen, foto's, ontwerpen,
afbeeldingen, plannen proefmodellen en overige fysieke en

digitale vastlegg¡ngen, ¡s en blijft haar (¡ntellectuele)

eigendom met u¡tslu¡t¡ng van Wederpartij.

12.5. Deze ¡nformat¡e kan niet door Wederpartij worden gebruikt,

verveelvoudigd of anderszins worden toegeëigend, ook niet

ten behoeve van derden, ongeacht of Wederpartij in dit
verband een vergoeding aan Theo Mulder heeft betaald.

12.6. Als Partijen anders zijn overeengekomen dan dient dit
expliciet, zonder twijfel en Schriftelijk te zijn vastgelegd.



12.7. Wederpart¡j is aan Theo Mulder per overtred¡ng van artikel 12

een d¡rect ope¡sbare boete verschuldigd van € 25.000,=, naast

schadevergoeding op grond van de wet.
12.8. Wederpartü dient aan hem verstrekte informatie conform d¡t

artikel op eerste verzoek binnen de door Theo Mulder
gestelde termijn aan haar te retourneren. Bij gebreke daarvan

¡s Wederpart¡j aan Theo Mulder een direct ope¡sbare boete

verschuldigd van € 1.000,= per dag, naast schadevergoeding

op grond van de wet.

ARTIKET 13: ONTBINDING EN OPSCHORTING

13.1. Theo Mulder is, zonder dat een nadere ¡ngebrekestelling is

vere¡st alsmede tot enige schadevergoed¡ng gehouden te zijn,

bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
beëindigen of de nakoming van haar verplichtingen Beheel of
gedeeltelijk op te schorten, ¡nd¡en:

a. Wederpartij zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet,

niet tijdig of niet volledig nakomt;

b. Theo Mulder goede grond heeft om te vrezen dat
Wederpart¡j z¡jn verplichtingen niet, niet tijdig of niet
volledig zal nakomen;

c. Ten aanzien van Wederpart'lj faillissement of surseance is

aangevraagd of uitgesprokken of Wederpartij is

toegelaten tot een schuldsaner¡ng;

d. beslag op zaken ofvorderingen van Wederpartü is gelegd;

e. Wederpartij(vennootschaplwordtontbonden;

f. Wederpartij (natuurlijk persoon) onder curatele wordt
gesteld of overlijdU

g. Bij Wederpartij een verandering optreedt in de

zeggenschap over de Wederpartij c.q. de zeggenschap

over de Wederpart¡j b¡j een derde komt te berusten;

h. Theo Mulder aan Wederpartü gevraagd heeft zekerheld te
stellen voor de nakoming van haar verplichtingen en deze

zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

13.2. lndien Wederpartij een Consument is en is overleden, dan

kunnen erfgenamen of de executeur de Overeenkomst

voortzetten,

13.3. lnd¡en de Overeenkomst wordt ontbonden, ztjn de

vorderingen van Theo Mulder op Wederpartij onmiddellijk
opeisbaar.

ARTIKEL 14: ANNUIERING

14.1. Annulering c.q. beëindiging van een Overeenkomst c.q.

bestell¡ng door Wederpart¡j is in beginsel n¡et toegestaan,

tenz¡j Part¡jen Schriftelijk anders z¡jn overeengekomen.

Annuler¡ng c.q. beëindiging van de Overeenkomst c.q.

bestell¡ng door Wederpartù komt voor rekening en risico van

de Wederpartij en ontslaat hem niet van zijn verplichting tot
betal¡nB. Theo Mulder behoudt zich derhalve te allen tüde het
recht voor om nakoming van de Overeenkomt te vordeten.

14.2. Annulering c.q. beëindiging van de Overeenkomst c.q.

bestelling door Wederpartij is slechts toegestaan indien Theo

Mulder een dergelijke annulering c.q. beëindiging uitdrukkelijk

schriftelijk accepteert. Wederpartij is in zulks geval

annuleringskosten verschuldigd. De annuleringskosten omvatten

een redelijke vergoeding voor door Theo Mulder geleden verlies

en gederfde winst. De annuleringskosten bedragen 30 % van het

totale factuurbedrag (incl. BTW) dat Wederpartij bij de u¡woer¡ng

van de Overeenkomst c.q. bestelling had moeten betalen, tenzij

schriftelijk anders is of wordt overeengekomen. De

annuler¡ngskosten bedragen 50 %, indien de annulering c.q.

beëindiging van de Overeenkomst c.q. bestellinB door
Wederpartij geschiedt terwijl Wederpartij er al van in kennis is
gesteld dat de op- of aflevering of een deel ervan kan

s/s
plaatsvinden. Theo Mulder behoudt zich het recht voor om een

hoger percentage aan annuleringskosten door te berekenen c.q.

haar volledige schade op Wederpartij te verhalen.

ARTIKEL 15r EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RETENTIERECHT

15.1. Theo Mulder behoudt zich na oplever¡ng van het Object de

eigendom voor m.b.t. het Object alsmede alle door haar

verr¡chtte reparat¡es en aangebrachte onderdelen, totdat
Wederpartij aan al zijn verplichtingen uit welke hoofde dan

ook jegens Theo Mulder heeft voldaan. Onder de

verplichtingen van Wederpartij wordt u¡tdrukkelijk doch n¡et

u¡tslu¡tend begrepen het betalen van de prijs van het Object

en nog te leveren Werkzaamheden, vermeerderd met de

vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de

Wederpart¡j in de nakoming van zijn verpl¡chtingen,

waaronder het betalen van schadevergoeding,

(buiten)gerechtelijke incassokosten en eventuele rente.

15.2. Wederpartij zal dit eigendomsvoorbehoud respecteren en die

onderdelen en het Object zorgvuldig beheren en deze niet

vervreemden of bezwaren bij c.q. aan derden in gebruik te
geven. Deze bepaling heeft een goederenrechtelijke werking.

15.3. Voor zover de onderdelen conform art¡kel 15.1 vr¡j

toegankelijk en eenvoudig demonteerbaar zijn kan Theo

Mulder in geval van verzu¡m overgaan tot terughalen van die

onderdelen.

15.4. Theo Mulder heeft bij oplevering het recht van retentie m.b.t.

het Object, haar lading en alle door haar verrichte reparaties

en aangebrachte onderdelen tot het tijdstip waarop

Wederpartij aan al zijn verplichtingen uit welke hoofde dan

ook jegens Theo Mulder heeft voldaan, tenzij Wederpartij

voor diens verplichtingen genoegzame zekerheid heeft
gesteld. Onder de verplichtingen van Wederpartij wordt
ultdrukkelijk doch n¡et u¡tslu¡tend begrepen het betalen van

de koopprijs van de geleverde en nog te leveren Objecten c.q.

d¡ensten, vermeerderd met de vorderingen wegens

toerekenbaar tekortschieten van de Wederpartij ¡n de

nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van

schadevergoeding, (buiten)gerechtelijke incassokosten en

eventuele rente.

15.5. lndien Theo Mulder haar eigendomsrechten van art¡kel 15.1

wil uitoefenen, ¡s Wederpart¡j voorshands gehouden daaraan

onvoorwaardelijk mee te werken en onherroepelijke

toestemm¡ng aan Theo Mulder te verlenen om al die plaatsen

te betreden waar de eigendommen van Theo Mulder zich

bevinden om deze mee te kunnen nemen, Eén en ander

onverminderd het recht van Theo Mulder op vergoeding van

schade, gederfde w¡nst en rente en het recht de

Overeenkomst met Wederpartij zonder nadere

ingebrekestelling middels een schriftelijke verklaring te
ontbinden. ln geval van artikelen 15.2 heeft Theo Mulder het

recht om de aan het Object aangebrachte onderdelen weer te
demonteren en elderste gebruiken, waarbij Wederpartij

aansprakelijk is voor de kosten van Theo Mulder.

ARTIKEI 16: GESCHIILEN

16.1. Alle geschillen m.b.t. de Overeenkomst zullen worden

beslecht door de bevoegde rechtbank in Den Haag.

ARTIKEL 17: TOEPASSEIUK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

L7,L. Op de Voorwaarden en op Overeenkomsten, alsmede op alle

hieruit voortvloeiende geschillen, is u¡tsluitend Nederlands

recht van toepassinB.


