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Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

1

ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 STAC verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze algemene voorwaarden,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Deze voorwaarden gelden voor
iedere opdracht en iedere overeenkomst tussen STAC, hierna te noemen opdrachtnemer en een
opdrachtgever, waarop opdracht-nemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor
zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan; diegene die aan STAC verzoekt de werkzaamheden
welke behoren tot activiteiten van STAC te verrichten.

2

TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, de daaruit
voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen de opdrachtgever en STAC.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover dit tussen partijen
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
2.2 Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door de
opdrachtgever door hem schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd.
2.3 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De
overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kosten van materialen en lonen, geldend op de
dag van de offerte. Indien en voor zover de termijn tussen de datum van offerte en de aflevering
of oplevering een tijdvak van zes maanden overschrijdt en de lonen, de prijzen van materialen
e.d. in die periode wijzigingen hebben ondergaan, wordt de overeengekomen prijzen evenredig
gewijzigd. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk
met die der hoofdsom respectievelijk de laatste termijn daarvan.

3

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Opdrachtgever zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat
deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer
worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet
tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
3.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan
opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten
totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.
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4

CONTRACTSDUUR; UITVOERINGSTERMIJN

4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders
overeenkomen.
4.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden
een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever
opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

5

WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering
het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen
partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Zodra
bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat zich voor opdrachtgever en/of STAC niet voorziene
omstandigheden zich voordoen, die aanpassing van de opdracht noodzakelijk maken, treden
opdrachtgever en opdrachtnemer terstond in overleg inzake bedoelde aanpassing. Dit geldt in het
bijzonder bij dreigende overschrijding van zowel overeengekomen als geschatte budgetten.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan
het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal
opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6

GEHEIMHOUDING

6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie.

7

AUTEURSRECHT

7.1 Tenzij anders is overeengekomen, behoudt STAC de auteursrechten op de door haar verstrekte
protocollen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze
stukken blijven het onvervreemdbaar eigendom van STAC en mogen zonder haar uitdrukkelijke
toestemming niet worden gekopieerd noch aan derden getoond of op andere wijze worden
gebruikt. Ongeacht of opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

8

EIGENDOMVOORBEHOUD EN PANDRECHT

8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6. (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt
opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de
Auteurswet.
8.2 Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen,
tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever
en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden
verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
8.3 Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden
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toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke
informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
8.4 Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door STAC
geleverde of nog te leveren zaken. STAC blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken,
zolang opdrachtgever de vordering van STAC ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst
of gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft.
8.5 Opdrachtgever is, zolang hij de onder artikel 8.4 vermelde vorderingen niet heeft voldaan,
niet gerechtigd tot de door STAC geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te
vestigen. Tevens verbindt opdrachtgever zich tegenover derden, die daarop een dergelijk recht
willen vestigen, op eerste verlangen van STAC te zullen verklaren dat zij niet tot het vestigen van
een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt opdrachtgever zich geen akte te zullen ondertekenen,
waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd, in welk geval opdrachtgever zich aan
verduistering schuldig zou maken. In geval opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst
met betrekking tot de verkochte zaken of uit te voeren werk jegens STAC niet nakomt, is deze
zonder dat ingebrekestelling is vereist, gerechtigd de zaken terug te nemen. STAC verschaft
aan de opdrachtgever op het moment, dat opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit
deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan de eigendom van de geleverde zaken. Dit
onder voorbehoud van pandrecht van STAC ten behoeve van andere aanspraken die STAC op
opdrachtgever heeft. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van STAC zijn medewerking verlenen
aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

9

MEERWERK

9.1 Levering van goederen en/of uitvoering van werkzaamheden en diensten welke niet in de offerte
genoemd worden of naderhand schriftelijk nader zijn overeengekomen, worden als meerwerk
beschouwd. Tevens wordt als meerwerk beschouwd alle wijzigingen in aangenomen werk en
de daaruit voortvloeiende kosten, die het gevolg zijn van het verstrekken van onjuiste gegevens,
tekeningen, mo-dellen, e.d. door de opdrachtgever.
9.2 Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren, die gelden op het
moment dat het meerwerk wordt verricht.

10

TRANSPORT

10.1 Alle zaken zijn vanaf het ogenblik van verzending voor risico van opdrachtgever. Ook indien
franco levering overeengekomen is, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die verband
houdt met het vervoer. Opdrachtgever dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.
10.2 Mocht een beroep op het gestelde onder 10.1 niet opgaan, dan is STAC nooit tot verdere
schadeloosstelling gehouden, dan tot het bedrag dat zij in verband met het verloren gaan of de
beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen. Derhalve
zal STAC op verzoek van opdrachtgever op vervoerder, dan wel verzekeringsmaatschappij, aan
opdrachtgever cederen.

11

LEVERTIJD EN LEVERPLAATS

11.1 Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in, wanneer over alle
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technische details overeenstemming is verkregen. Voorts, nadat alle voor uitvoering van het werk
noodzakelijke gegevens, tekeningen enz. in het bezit zijn van STAC en deze de overeengekomen
(deel) betaling heeft ontvangen. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat STAC kan blijven
werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en daarbij in aanmerking nemende dat de
nodige materialen haar tijdig zullen worden geleverd.
11.2 Overschrijding van levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding
indien dit schriftelijk is overeengekomen. STAC is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot
voldoening van schade wegens niet tijdige levering, indien opdrachtgever haar in gebreke heeft
gesteld. Waarbij opdrachtgever STAC een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de
oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

12

ONUITVOERBAARHEID VAN DE OPDRACHT

12.1 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door STAC niet kan worden
nagekomen, dit ten gevolge van omstandigheden, die STAC bij het totstandkomen van de
overeenkomst niet bekend waren, heeft STAC het recht te vorderen dat de inhoud van de
overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat uitvoering mogelijk blijft. Daarnaast heeft STAC
het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en is zij niet in verzuim, indien zij
tengevolge van verandering in omstandigheden, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst
niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar
verplichtingen na te komen.
12.2 Onder omstandigheden, die redelijkerwijze niet te verwachten zijn of konden worden voorzien
en buiten de invloedssfeer van STAC liggen wordt mede verstaan; Het niet of niet tijdig voldoen
door leveranciers van STAC aan hun verplichtingen brand, stakingen, werkonderbrekingen, het
verloren gaan van de te verwerken materialen import- en/of handelsverboden.
12.3 Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming onmogelijk is of de tijdelijke
onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt, in welk geval de overeenkomst tussen partijen
wordt ontbonden zonder dat een der partijen recht heeft op vergoeding van de door ontbinding
geleden of te lijden schade.
12.4 Als STAC haar verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigd tot een evenredig deel
van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

13

ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

13.1 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk
en met redenen omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste
een maand in acht te nemen.
13.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft opdrachtnemer naast vergoeding van gemaakte
kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming
van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de
grond van de opzegging.
13.3 De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de
volgende gevallen:
-

na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden
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geven opdrachtnemer gegoede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn 		
verplichtingen zal voldoen;
-

indien opdrachtnemer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft
zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

13.4 In de hierboven genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de
overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en
ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.

14

GEBREKEN; KLACHTTERMIJNEN

14.1 Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen
na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig na voltooiing van de betreffende werkzaamheden
schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.
14.2 Indien een klacht gegrond is zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals
overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden.
Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten
van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts
aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18. (Aansprakelijkheid).

15

HONORARIUM

15.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium
overeenkomen. Het vaste dagdeelhonorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfkosten.
Een morgen, middag of avond (een dagdeel) bestaat in beginsel uit maximaal 4 klokuren,
bijvoorbeeld van 9.00- 13.00 uur, van 14.00-18.00 uur of van 19.00-23.00 uur. Duurt een bijeenkomst
korter, dan wordt toch het tarief van het betreffende dagdeel als totaal berekend.
Duurt een bijeenkomst langer, dan kan bij overschrijding van meer dan een uur (een deel van) een
volgend dagdeel in rekening worden gebracht.
15.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld
op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke
uurtarieven/dagdeeltarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de
werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief/dagdeeltarief is
overeengekomen.
15.3 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfkosten.
15.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten
periodiek in rekening worden gebracht.
15.5 Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief/dagdeeltarief
overeenkomt, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
Opdrachtnemer mag stijgingen in de advieskosten doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan
slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is
medegedeeld.
15.6 Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de
overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
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16

BETALING

16.1 Betaling van gehele koopprijs dient te geschieden binnen 30 dagen, tenzij volgens schriftelijke
offerte anders is overeengekomen, de betalingscondities zijn dan: bij levering van handelsgoederen
binnen acht dagen na factuurdatum, bij uitvoering van werkzaamheden en/of diensten 30% bij
het verstrekken van de opdracht, 30% op de helft van de opdracht en 40% binnen 14 dagen na
oplevering. STAC is immer gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van
de opdracht voort te gaan, in naar haar oordeel, voldoende zekerheid voor de nakoming van de
betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien
krediet is bedongen. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen, geeft
STAC het recht de overeenkomst voor ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van STAC
tot vergoeding van onkosten- en winstderving. Tevens is STAC gerechtigd om, indien opdrachtgever
in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten,
ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.
16.2 De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-stipte betaling van de
overeen-gekomen termijn op de vervaldag, wanneer opdrachtgever in staat van faillissement
geraakt, surseance van betaling vraagt zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig
beslag op de zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd wanneer deze in liquidatie
treedt wordt ontbonden of komt te overlijden.
16.3 Wanneer betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen een maand
na factuurdatum, is STAC gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan opdrachtgever
een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, evenwel
met een minimum van 12% per jaar, waarbij rente over een gedeelte van een maand wordt
berekend als een volle maand. STAC is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente
van opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten, dan wel gerechtelijke kosten, die
door niet-(tijdige) betaling zijn veroorzaakt Buitengerechtelijke kosten zijn door opdrachtgever
verschuldigd, in ieder geval wan-neer STAC zich voor de invordering van het uitstaande bedrag
van de hulp van een derde heeft moeten verzekeren. De kosten zullen worden berekend
overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse orde van Advocaten in incassozaken
wordt geadviseerd. Bovenbedoelde bepalingen gelden ook voor de gevallen waarbij STAC een
cheque onder rembours heeft geaccepteerd en de betreffende cheque niet gedekt blijkt te zijn. Het
recht van opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op STAC te verrekenen wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
16.4 Betaling dient te geschieden na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde
bedrag naar rekening 1188.84379 van de Rabobank t.n.v. STAC te Lepelstraat. Na het verstrijken van
30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim.
16.5 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de
verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
16.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats
van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst
open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere
factuur.
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INCASSOKOSTEN

17.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte
voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten worden op een minimum gesteld van € 250,of het overeenkomende bedrag in euro’s. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te
hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijke waren komen ook deze voor vergoeding in
aanmerking.
17.2 De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer de door de opdrachtnemer gemaakt
gerechtelijkkosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voorzover de opdrachtgever aantoont
dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien de opdrachtnemer en de opdrachtgever
met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn
een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van het gewijsde gaat
waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

18

AANSPRAKELIJKHEID

18.1 STAC is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks
en aansluitend gevolg is van de schuld van STAC, met dien verstande dat voor vergoeding alleen
in aanmerking komt de schade waartegen STAC verzekerd is, dan wel redelijkerwijze, gezien de
in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende
beperkingen in acht worden genomen: niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade,
door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade
te verzekeren. De door STAC te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door
opdrachtgever te betalen prijs gering is in ver-houding tot de omvang van de door opdrachtgever
geleden schade.
18.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, voor zover deze door haar
aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar
gedane uitkering.
18.3 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de
verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer het bedrag van het
overeengekomen honorarium, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over
de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
18.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet
indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of haar leidinggevende
ondergeschikten.
18.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor toename van de klachten waarvoor opdrachtgever
zich heeft gewend tot het STAC, of het ontstaan van andere lichamelijke klachten en/of schade,
direct of indirect toe te wijzen aan de werkzaamheden, interventie, training, testen of behandeling
op het STAC. De Werkzaamheden waarvoor opdrachtgever zich heeft gewend tot STAC zijn voor
eigen verantwoordelijkheid van opdrachtgever.

19

RECLAMATIES OF KLACHTEN

19.1 Verborgen gebreken, die het goed ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men het heeft
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bestemd, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de opdrachtgever de zaken niet, of slechts
tegen een mindere prijs zou hebben gekocht, zo hij de gebreken gekend had, wordt gedurende de
termijn van een jaar vanaf de datum van eigendomverwerving door opdrachtgever, hersteld dan
wel vergoed. Elke aanspraak op garantie vervalt zo de geleverde goederen door of vanwege de
opdrachtgever onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt, of zo gehandeld is in strijd met
de door STAC verstrekte technische specificaties of aanwijzingen, of zo door de opdrachtgever
bewerkingen of veranderingen zijn aangebracht in door STAC geleverde producten of in door STAC
uitgevoerde werkzaamheden.
19.2 Reclames betreffende zichtbare gebreken, zowel op de uitvoering van werkzaamheden en/
of op leveranties als op facturen, dienen binnen veertien dagen na oplevering of aflevering van het
werk of na verzending van de facturen, schriftelijk te worden ingediend. Opdrachtgever verliest alle
rechten en bevoegdheden, die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet
binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij STAC niet de gelegenheid
heeft geboden de gebreken te herstellen.

20 OVERMACHT
20.1 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de
periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk
is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden
zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
20.2 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid
die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten
nakomen.
20.3 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijke aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is
zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de
opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt
echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

21

GESCHILBESLECHTING

21.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk
geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, ingeval de rechtbank bevoegd is, worden
beslecht door de Rechtbank te Breda. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd de opdrachtgever te
dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

22 TOEPASSELIJK RECHT
22.1 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
Ter zake van alle geschillen, voortvloeiende uit rechtsbetrekkingen met STAC, is de Rechtbank te
Breda bevoegd, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

