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1. AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN EN DEFINITIES
In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden wordt
verstaan onder:
1.1 APVA
A.P. Verhulst Automatisering Dordrecht B.V. Dordrecht B.V.,
de leverende onderneming, degene die een aanbieding
uitbrengt.
1.2 De koper
Degene die Verhulst heeft uitgenodigd een aanbieding uit te
brengen c.q. levering van goederen heeft opgedragen.
1.3 Aanbieding
Een omschrijving van de te leveren goederen en/of diensten,
inclusief een verwijzing naar de bron(nen) waarop een en
ander is gebaseerd.
1.4 Een overeenkomst
Een tussen A.P. Verhulst Automatisering Dordrecht B.V. en
koper tot stand gekomen overeenkomst en/of order m.b.t. het
leveren van goederen en/of diensten.
2. ALGEMEEN
2.1 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke
verkoop en levering van goederen en verrichtingen van
diensten door APVA ten behoeve van haar cliënten.
2.2 Voor zover strijdig met de inkoopwaarden van de koper,
hebben de onderhavige voorwaarden voorrang, behoudens en
voor zoverre de inkoopvoorwaarden van de koper door APVA
uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd.
2.3 Afwijkingen alsmede aanvullingen op deze voorwaarden
zijn pas bindend indien dit schriftelijk zijn vastgelegd en door
beide partijen zijn ondertekend.
2.4 Indien een rechtspersoon of een vennootschap onder
firma of een commandite de koopster is, zal diegene
respectievelijk zullen degene, die voor de rechtspersoon of de
vennootschap onder firma of een commandite optreedt
(optreden) geacht worden zich persoonlijk als hoofdelijk
aansprakelijk mede debiteur(en) te hebben verbonden,
behoudens bewijs van het tegendeel.
Is iemand op eigen naam enige overeenkomst met APVA
aangegaan, terwijl deze overeenkomst strekt of mede strekt
ten behoeve van een rechtspersoon, vennootschap onder
firma of een commandite of een andere derde, welke de koper
bevoegd is te verbinden, dan zal hij geacht worden ook voor
die vennootschap onder firma of die commandite of die
andere derde te hebben gehandeld en zijn de koper en de
rechtspersoon c.q. vennootschap onder firma of een
commandite of de andere derde tegenover APVA hoofdelijk
aansprakelijk.
3 TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
3.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven op welke wijze en door
wie van APVA en/of waar dan ook gedaan zijn steeds
vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip
der opdracht geldende prijzen en specificaties.
3.2 Een overeenkomst van koop en verkoop komt eerst tot
stand, wijzigingen en aanvullingen daaronder begrepen, nadat
APVA de overeenkomst mede heeft ondertekend.
3.3 Afbeeldingen, tekeningen, opgave van capaciteiten en
verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch niet
strikt bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar, terwijl in
geval van tussentijdse modellenwijzigingen APVA gerechtigd
zal zijn het gewijzigde model te leveren.
3.4 Elke overeenkomst wordt door APVA gesloten onder de
opschortende voorwaarde, dat de kredietwaardigheid van de
koper genoegzaam aan APVA is gebleken en/of is
gewaarborgd; indien APVA zulks wenst, dient de koper ten
alle tijde zekerheid te stellen.
3.5 APVA behoudt zich het recht voor ten alle tijde een
boerenkost, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, te ontbinden
zonder rechtelijke tussenkomst, zulks ter beoordeling van
APVA, indien van een genoegzame kredietaardigheid van de
koper niet is gebleken, of de rechtsvorm van de koper is
gewijzigd, zonder enige nadere gehoudenheid van APVA tot
nakoming van het overige en/of schadevergoeding.
3.6 Mondelinge afspraken betreffende wijzigingen, aanvulling
of annulering van een overeenkomst zijn slechts verbindend,
nadat en voor zover APVA dit schriftelijk heeft bevestigd,
tenzij zulk een afspraak in directe uitlevering van het
verkochte is verwerkt.
Bij mondelinge opdrachten berust het risico voor vergissingen
uitsluitend bij de koper.
4. PRIJZEN

4.1 De prijzen van APVA zijn exclusief BTW en zonder aftrek
of korting, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk door
APVA bevestigd.
4.2 Tenzij anders overeengekomen behoudt APVA zich het
recht voor verkoopprijzen en rabatten te wijzigen en zijn de op
de dag van de levering geldende prijzen en rabatten van
kracht.
4.3 De koper heeft het recht om in geval van wijziging van
prijzen en rabatten anders dan overeenkomstig lid 4.4 van dit
artikel - behalve indien deze te zijner voorbeeld strekken reeds gegeven orders, voor zover nog niet afgeleverd, te
annuleren binnen acht dagen na bekendmaking van deze
wijzigingen.
4.4 Indien na het sluiten van een overeenkomst de prijzen van
materialen, grondstoffen of halffabrikaten, lonen, premies
welke dan ook, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of
andere factoren welke niet voorzienbaar waren ten tijde van
het sluiten van een boerenkost en die de prijs van de
goederen of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan,
behoudt APVA zich het recht voor deze prijswijzigingen in alle
redelijkheid aan de koper door te berekenen, tenzij een
wettelijke maatregel zich daar tegen verzet. Een dergelijke
prijsaanpassing geeft de koper niet het recht een boerenkost
te(doen) ontbinden, behoudens het bepaalde in artikel 3.
4.5 De prijzen van APVA zijn berekend voor levering af bedrijf:
bij levering elders, op verzoek van de koper, zijn de hieraan
verbonden meerkosten voor rekening van de koper. In alle
gevallen is het risico voor rekening van de koper vanaf het
moment dat de goederen ten behoeve van de koper zijn
afgezonderd.
4.6 Voor orders beneden een nader vastgesteld bedrag zullen
onderkotsten in rekening worden gebracht volgens de ten tijde
van de uitvoering van de order daartoe bij APVA geldende
regeling.
5. LEVERING
5.1 Levertijden en reparatieduur zijn vrijblijvend en worden
slechts bij benadering aangegeven. Deze termijn loopt vanaf
de datum van de koopovereenkomst of opdracht.
Vervroegde levering is ten allen tijde toegestaan. De levertijd
is vastgesteld onder de conditie dat de omstandigheden
dezelfde blijven als ten tijde van het afsluiten der
overeenkomst en dat de goederen APVA tijdig worden
geleverd. Indien vertraging ontstaat, doordat de bedoelde
omstandigheden worden gewijzigd of dat de goederen, dan
wel een deel daarvan, niet tijdig aan APVA zijn geleverd,
wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur van deze
vertraging. De levertijd wordt eveneens verlengd met de tijd,
gedurende welke de koper enig aan APVA verschuldigd
bedrag nadat dit opeisbaar is geworden, onbetaald heeft
gelaten.
5.2 Door APVA opgegeven levertijden kunnen nooit fataal zijn.
Indien een leveringstermijn, anders dan door overmacht dan
bepaald in artikel 7, met meer dan 3 maanden wordt
overschreden, zal de koper, na APVA schriftelijk in gebreke te
hebben gesteld, en na het toestaan van een redelijk uitstel, de
opdracht mogen annuleren.
5.3 Onverminderd het recht van APVA nakoming van een
boerenkost te vorderen zal haar recht op schadevergoeding,
ingeval een door APVA met
Een cliënt gesloten overeenkomst door die cliënt wordt
geannuleerd, een onverbrekelijk deel uitmaken van die
overeenkomst, derhalve de vordering tot schadevergoeding
in zodanig geval wordt beschouwd als een vordering tot
nakoming van de overeenkomst.
5.4 Zodra de koper is medegedeeld dat de goederen vanaf
een bepaalde datum voor levering gereed staan, worden die
geacht op die datum feitelijk te zijn opgeleverd en is de koper
vanaf die datum betalingsplichtig overeenkomstig artikel 6.
5.5 Indien binnen twee weken na kennisgeving van APVA aan
de koper deze de goederen niet heeft afgehaald dan wel
APVA de wijze van verzenden van diens goederen heeft
medegedeeld, is APVA gerechtigd bewaarloon te berekenen
conform het bij APVA c.q. ter plaatse geldende tarief en
onverminderd het bepaalde in artikel 6.
5.6 Ongeacht hetgeen tussen APVA en koper omtrent kosten
van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven
goederen voor risico van APVA opgeslagen in haar bedrijf tot
op het tijdstip dat haar feitelijke beschikkrijgsmacht over de
goederen is overgegaan naar de koper of naar de door APVA
of koper ingeschakelde derden.
6. BETALING
6.1 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, dient
betaling à contant geschieden aan APVA bij levering van de
goederen, voor goederen bestemd om door APVA
bedrijfsvaardig te worden opgeleverd, na de bedreisvaardige
opstelling daarvan of onmiddellijk na het verrichten van
diensten, zonder enige korting of beroep op
schuldvergelijking.
6.2 Bij aankopen op rekening, welke uitsluitend kunnen
geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van
APVA, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum ten kantore van APVA of op een door APVA aan
te wijzen bank- of girorekening.

6.3 Indien koper niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan, wordt hij van rechtswege
geacht in verzuim te zijn en is het verschuldigde jegens APVA
zonder dat daartoe een sommatie of ingebrekestelling is
vereist en ongeacht eerdere termijnafspraken m.b.t. de
betaling - terstond opeisbaar verhoogd met een
vertragingsrente gelijk aan 1.5 % per maand gerekend vanaf
de factuurdatum, een gedeelte van een maand voor een
gehele maand rekenende, over het brutofactuurbedrag, tot
aan het tijdstip van algehele voldoening.
6.4 Indien van koper in der minne geen betaling kan worden
verkregen is deze gehouden tot vergoeding van
buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van het
gevorderde, met een minimum van € 250,= en indien van
toepassing - van alle te maken gerechtelijke kosten. APVA
behoeft niet aan te tonen, dat geclaimde inningkosten zijn
gemaakt.
6.5 Betalingen van geldsommen door de koper gedaan op
vorderingen van APVA welke zijn verhoogd met kosten - uit
hoofde van de leden 6.4 en 6.5 van dit artikel gemaakt worden door APVA als volgt verrekend. De betaalde
geldsom(men) strek(t)(ken) in de eerste plaats tot mindering
van de kosten, vervolgens van de verschenen rente en ten
slotte van de hoofdsom(men) en de lopende rente.
6.6 Indien de installatie door enigerlei andere oorzaak, dan
nalatigheid van APVA wordt uitgesteld of vertraagd, zal de
bedreisvaardige opstelling worden geacht uiterlijk twee
maanden nadat de goederen ter verzending gereed stonden
te hebben plaatsgevonden.
7. OVERMACHT
7.1 Onder overmacht wordt in het kader van een
overeenkomst algemeen verstaan:
Een toestand welke de uitvoering ervan hetzij geheel en al
verhindert, hetzij de uitvoering aan de zijde van APVA
redelijkerwijze niet meer opeisbaar doet zijn, tengevolge van
een of meer omstandigheden, welke APVA niet kunnen
worden toegerekend, daaronder begrepen de gevolgen van
zo'n toestand. Als zodanig zal ook gelden een toestand ten
gevolge van een omstandigheid, welke binnen de
overeengekomen levertijd noch redelijkerwijze te verwachten
was, respectievelijk noch voorzienbaar geacht mocht worden.
7.2 Onder overmacht wordt met name, doch niet limitatief
begrepen:
a.Stopzetting van de productie van het verkochte apparaat
b.Gebrek aan vervoermiddelen
c.Blokkade of belemmering van transportroute
d.Molest
e.Vijandelijkheden en onlusten of oorlogsverklaring
f.Staat van beleg
g.Overheidsmaatregelen met belemmerende werking
h.Staking of arbeidsonlusten
i.IJsgang
j.Brand
k.Blikseminslag
l.Wateroverlast en overstroming
m.Natuurrampen
n.Ziekten van epidemisch karakter
o.Technische bedrijfsstoringen
p.Wegvallen van voorziening door nutsbedrijven
q.Stagnatie of ernstige vertraging bij toelevering
r.Stagnatie bij reparatie van machines en
hulpgereedschappen en ingrijpende wijziging van mede op de
overeenkomst betrokken valuta verhoudingen.
8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1 Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn
betalingsverplichtingen jegens APVA, uit hoofde van enige
overeenkomst welke APVA met hem is aangegaan, blijven
reeds geleverde goederen eigendom van APVA,
onverminderd overigens de verplichtingen van koper tot tijdige
betaling.
8.2 Bij niet betaling door de koper, dient de koper APVA in de
gelegenheid te stellen haar eigendomsvoorbehoud te
effectueren.
8.3 De koper is niet gerechtigd om door APVA geleverde
goederen aan derden door te leveren, in bruikleen te geven, te
verpanden, in eigendom tot zekerheid over te dragen, te
verhuren of op welke wijze of welke titel ook uit zijn bedrijf te
brengen alvorens deze volledig zijn betaald.
8.4 De koper is gehouden nog niet betaalde goederen van het
moment der levering af te verzekeren en verzekerd te houden,
zulks te genoegen en goedkeuring van APVA het gehele risico
dragen voor alle directe of indirecte schaden, welke aan die
goederen door hemzelf of derden of enige andere oorzaak
worden toegebracht.
9. GARANTIE
9.1 APVA garandeert dat de door haar geleverde goederen
van deugdelijk materiaal zijn en met goed vakmanschap zijn
vervaardigd.
9.2 Door APVA wordt garantie verleend op geleverde
goederen als vermeld op en onder de voorwaarden van de
mede geleverde garantiekaarten. Ten aanzien van alle
goederen - welke door APVA van derden worden betrokken -

alsmede ten aanzien van alle werkzaamheden, welke in
opdracht van APVA door derden worden uitgevoerd, zal APVA
niet tot enig verder strekkende garantie gebonden zijn dan
die, welke APVA van de desbetreffende derde te dien aanzien
heeft verkregen.
9.3 APVA is gerechtigd ter haren keuze ingeval van fabricageof materiaalfouten het betreffende onderdeel te vervangen
dan wel te verbeteren of het betrokken goed in zijn geheel te
vervangen al naar gelang en overeenkomstig de voor het
betrokken artikel bij leverancier geldende of substantiële
garantievoorwaarden.
9.4 Voor zover uit de in leden 9.1 en 9.2 genoemde
garantievoorwaarden niet ander voortvloeit geeft APVA een
garantie gedurende drie maanden na levering van de
goederen.
9.5 Goederen of onderdelen daarvan, die ingevolge een
reparatieopdracht worden vervangen, worden het eigendom
van APVA.
9.6 De garantieverplichting voor APVA vervalt indien door de
koper - zonder toestemming van APVA - zelf wijzigingen en/of
reparaties aan het geleverde zijn uitgevoerd of deze door
derden heeft laten verrichten, ingeval montage - na verkregen
toestemming van APVA - door de koper in strijd met de
voorschriften heeft plaatsgevonden, het geleverde voor
andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend, of
buiten verantwoordelijkheid van APVA op naar haar oordeel
onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden en
ingeval de koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.
9.7 APVA kan als voorwaarde voor de nakoming van haar
garantieverplichtingen verlangen, dat het voor garantie in
aanmerking komende artikel deugdelijk verpakt en franco aan
haar of aan een door haar opgegeven adres wordt gezonden,
of dat een opdracht tot regelmatig onderhoud aan haar wordt
gegeven.
9.8 Gebreken overeenkomstig lid 9.2 van dit artikel kunnen
geen aanleiding zijn een overeenkomst te ontbinden of op te
zeggen.
9.9 De in dit artikel omschreven garantie en
garantievoorwaarden zijn ook van toepassing op fouten in
door APVA geleverde computerprogramma’s.

worden geremplaceerd dan wel wordt de koper voor de
retourzending gecrediteerd.
11.4 Reclames geven de koper geen recht om betaling op te
schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
11.5 Ook tijdig ingediende reclames zullen niet in behandeling
worden genomen, indien blijkt dat derden iets aan de
goederen hebben veranderd of gerepareerd,
11.6 Retourzendingen worden niet aangenomen, tenzij
tevoren schriftelijk aan APVA geadviseerd. Zij dienen franco te
zijn verzonden.
11.7 Bij retourzendingen van goederen moeten deze desnodig
deugdelijk verpakt worden, bij gebreke waarvan het
reclamerecht vervalt.

10. AANSPRAKELIJKHEID

13. ONTBINDING EN OPSCHORTING

10.1 De koper is verantwoordelijk voor het aanbrengen van
wettelijk voorgeschreven beveiligingen en voor de gevolgen
van het eventueel ontbreken van beveiligingen, alsmede voor
het opvolgen van alle geldende wettelijke voorschriften ten
aanzien van zijn bemoeiingen met de geleverde goederen.
10.2 Voor zover zulks elders in deze voorwaarden niet
uitdrukkelijk anders is geregeld, aanvaardt APVA
aansprakelijkheid voor overlijden, voor persoonlijk letsel en
voor materiële schade aan installaties en eigendommen van
koper en van derden tot ten hoogste € 450.000,= in totaal per
gebeurtenis.
10.3 APVA is echter uitsluitend aansprakelijk voor zover het
overlijden, het letsel of de schade is veroorzaakt tijdens de
uitvoering van in verband met de overeenkomst te verrichten
werkzaamheden in verband met overeengekomen onderhoudof reparatiediensten te verrichten werkzaamheden en het
gevolg is van verwijtbaar handelen van personen van wie
APVA zich bij de uitvoering van die werkzaamheden bedient.
10.4 Voor alle overige schade, direct of indirect, daaronder
begrepen het verloren gaan van informatie, waarvoor APVA in
deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft
aanvaard, zal APVA niet aansprakelijk zijn.
10.5 Koper is gehouden APVA te vrijwaren en schadeloos te
stellen ter zake van alle aanspraken tot schadevergoeding,
welke derden ten laste van APVA mochten geldend maken,
indien schade - anders dan overeenkomstig lid 10.2 van dit
artikel - van derden is veroorzaakt door of bij gebruik van door
APVA geleverde goederen.
10.6 De koper is verantwoordelijk voor het aanbrengen van
wettelijk voorgeschreven beveiligingen en voor de gevolgen
van het eventueel ontbreken van beveiligingen, alsmede voor
het opvolgen van alle geldende wettelijke voorschriften ten
aanzien van zijn bemoeiingen met de geleverde goederen.

13.1 Ingeval na het totstandkomen der overeenkomst blijkt dat
de uitvoering ervan voor APVA tengevolge van overmacht
bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is zowel APVA als ook de
koper gerechtigd een overeenkomst, voor zover deze nog niet
is uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de
uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste drie
maanden op te schorten, hetzij een overeenkomst geheel of
ten dele te ontbinden.
13.2 Indien de uitvoering van een overeenkomst wordt
opgeschort ten gevolge van overmacht, is degene in wiens
opdracht of op wiens verzoek de opschorting
plaats heeft, verplicht binnen de in het voorgaande lid
genoemde termijn te kiezen voor uitvoering dan wel voor
gehele of gedeeltelijke ontbinding van een overeenkomst.
13.3 Zowel in geval van ontbinding als in dat van opschorting
tengevolge van overmacht, is APVA gerechtigd terstond
betaling te verlangen voor de reeds geleverde goederen en/of
verrichte diensten, alsmede voor schaden, kosten en
interesse, een redelijk deel der door haar gederfde winst
daaronder begrepen, onder aftrek van de reeds door koper
betaalde bedragen.
13.4 Ingeval van ontbinding of opschorting der overeenkomst
door APVA ten gevolge van overmacht, zal deze niet
gehouden zijn tot enige schadevergoeding.
13.5 Indien koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan
diens verplichtingen welke voor hem uit enige met APVA
gesloten overeenkomst voortvloeien, op diens goederen
beslag wordt gelegd, surséance van betaling aanvraagt, of
diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij geacht van
rechtswege in gebreke te zijn en is APVA gerechtigd, zonder
rechtelijke tussenkomst, onverminderd het recht van APVA de
uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten,
c.q. elke overeenkomst met de koper geheel of gedeeltelijk,
zulks naar keuze van APVA, zonder rechtelijke tussenkomst
te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schaderegeling of
garantie gehouden zal zijn en onverminderd het haar verder
toekomende rechten.

11. REKLAME
11.1 Reclames tegen het geleverde als zodanig, dan wel
wegens verkeerde leveringen dienen binnen tien dagen na
ontvangst daarvan door de koper schriftelijk bij APVA te
worden ingediend bij gebreke waarvan de koper wordt geacht
het geleverde onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Bij
de reclame dient de datum en het nummer der desbetreffende
factuur te worden vermeld. Indien de reclames een verborgen
gebrek betreffen, moeten zij zijn ingediend binnen veertien
dagen nadat een zorgvuldig koper het desbetreffende gebrek
had kunnen ontdekken.
11.2 Reclames op andere wijze of aan tussenpersonen
gedaan of later tot APVA gekomen, kunnen geen effect
sorteren ten aanzien van de acceptatie.
11.3 Wij zullen nimmer aansprakelijk zijn voor directe of
indirecte schade veroorzaakt door het aan de reclame ten
grondslag liggend euvel, zoals arbeidsloon, aankoop van
vervangende goederen door de koper, bedrijfsschade voor
deze, lichamelijk letsel enz. Wanneer een reclame gegrond
wordt bevonden kunnen ter keuze van APVA de goederen

12. INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOMMEN
12.1 APVA garandeert dat de door haar geleverde goederen
als zodanig geen misdrijf maken op Nederlandse
octrooirechten, modelrechten of andere rechten van
industriële of intellectuele eigendom van derden.
12.2 Indien niettemin door APVA moet worden erkend of door
een Nederlandse rechter in een rechtsgeding in een niet meer
voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld dat enig
door APVA geleverd goed wel misdrijf maakt op rechten van
een derde als hiervoor bedoeld, zal APVA te zijner keuze na
overleg met de koper het betrokken goed vervangen door een
goed dat geen misdrijf maakt op het betrokken recht, of een
licentierecht ter zake verwerven, dan wel het betrokken goed
terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde
prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen,
zonder tot verdere schadevergoeding gehouden zijn.
12.3 De koper verliest evenwel het recht op de zo-even
aangeduide prestaties, indien hij APVA niet als zodanig tijdig
en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in dit
artikel bedoeld heeft ingelicht, dat APVA niet in staat is
geweest haar rechten ter zake na behoren te verdedigen.
12.4 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen
behoudt APVA het haar toekomende Auteursrechten en/of
intellectuele eigendomsrechten m.b.t. de door haar geleverde
goederen.

14. GESCHILLEN
14.1 Indien beide partijen dit wensen kunnen geschillen
voortvloeiende uit een tussen APVA en koper gesloten
overeenkomst aan het oordeel van een scheidsgerecht
worden onderworpen.
14.2 Dit scheidsgerecht wordt benoemd overeenkomstig de
statuten van de Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid- en
handel te 's Gravenhage en doet met inachtneming van de
statuten van die Raad uitspraak.
14.3 Indien een der partijen een geschil aanwezig acht en dit
aanhangig wil maken, dan zal hij zulks aan de andere partij
schriftelijk en met een omschrijving van het geschil dienen
kenbaar te maken
15. SLOT BEPALINGEN

15.1 Indien een bepaling uit een opdrachtbevestiging in strijd
is met een bepaling uit deze algemene voorwaarden, dan
prevaleert de bepaling uit de opdracht bevestiging. Voor het
overige blijven de bepalingen uit deze algemene voorwaarden
onverminderd van toepassing.
15.2 APVA heeft steeds het recht deze voorwaarden te
wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen zullen
echter niet van toepassing zijn op overeenkomsten voor die
wijzigingen of aanvullingen gesloten.
15.3 Koper is niet gerechtigd om zonder schriftelijke
toestemming van APVA zijn rechten en plichten uit hoofde van
een overeenkomst aan derden over te dragen.
15.4 Zowel APVA als koper verplichten zich tot volledige
geheimhouding tegenover derden aangaande alle zakelijke
en/of vertrouwelijke gegevens en/of informatie van elkaar
welke partijen en haar medewerkers uit hoofde van een
overeenkomst ter kennis komen.
15.5 Het nalaten door APVA om te eniger tijd enige bepaling
van een overeenkomst af te dwingen, tast in generlei opzicht
haar rechten aan om alsnog volledige nakoming door koper
op te eisen. Het zich neerleggen door APVA bij een schending
door de andere partij van een van diens verplichtingen
impliceert niet het doen van afstand van de uit die verplichting
voor APVA voortvloeiende rechten.
15.6 Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het
Nederlandse recht. Elk geschil betreffende de uitleg of de
uitvoering van deze algemene voorwaarden of van
overeenkomsten die daaruit mochten voortvloeien, alsmede
elk ander geschil ter zake van of in verband met deze
algemene voorwaarden, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen
uitgezonderd, zal door de bevoegde rechter te Dordrecht
worden beslecht.

