ALGEMENE VERKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN
TOTAAL BEVEILIGINGEN B.V.

Artikel 1
Definities en toepasselijkheid
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder
1.1
“Leverancier”: de besloten vennootschap Totaal Beveiligingen, gevestigd te Amersfoort.
1.2
“Cliënt” : iedere natuurlijke of rechtspersoon die Apparatuur van Leverancier afneemt
danwel met wie Leverancier een Overeenkomst aangaat of met wie Leverancier in
onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst.
1.3
“Overeenkomst”: iedere overeenkomst die tussen Leverancier en Cliënt tot stand komt, elke
wijziging of aanvulling daarop alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter
uitvoering van die overeenkomst.
1.4
“Apparatuur”: alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst.
1.5
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing
op alle (daarmee verbandhoudende) handelingen en rechtshandelingen van Leverancier en
Cliënt. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van
Cliënt wordt door Leverancier van de hand gewezen.
Artikel 2
Garantie
2.1
Leverancier verbindt zich om vanaf datum installatie voor in de Overeenkomst genoemde
garantieperiode, met een maximum van vijf jaar, aan de Apparatuur zoals bedoeld in artikel
2.4, alle noodzakelijke reparaties te verrichten. Leverancier is gerechtigd de Apparatuur of
enig onderdeel daarvan ter uitvoering voor reparaties terug te nemen en/of te vervangen door
gelijke of gelijksoortige Apparatuur en/of onderdeel.
2.2
Het is Cliënt onder alle omstandigheden verboden om gedurende de garantieperiode als
bedoeld in artikel 2.1 en de serviceperiode als bedoeld in artikel 2.5, de door of vanwege
Leverancier of de fabrikant aan of in de Apparatuur aangebrachte zegels te verbreken of
in/aan de Apparatuur enige wijzigingen aan te brengen en/of aan de Apparatuur enige
reparatie te verrichten danwel deze handelingen door derden te doen verrichten.
2.3
Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade of verlies tengevolge van
brand/schokken of verwondingen of welke andere oorzaak dan ook, welke het gevolg zijn van
het niet of niet behoorlijk functioneren of het in ongerede raken van de Apparatuur of enig
onderdeel, inclusief bedrading, daarvan. Cliënt vrijwaart Leverancier tegen vorderingen, ook
van derden, terzake dit artikel.
2.4
Gedurende de garantieperiode zals bedoeld in artikel 2.1, altijd te rekenen vanaf de dag van
aansluiting, zijn voorrij-, arbeids- en apparatuurkosten voor het verhelpen van storingen voor
rekening van Leverancier. Behoudens indien de assistentie van Leverancier is ingeroepen
door Cliënt in geval de Apparatuur niet of niet naar behoren functioneert als gevolg van het
genoemde in artikel 2.2, of het niet naleven van de bedieningsvoorschriften danwel schade
aan de Apparatuur door oorzaken buiten de deelbereiken van Leverancier zoals
onoordeelkundig gebruik, brand-, inbraak-, bliksemschade, storm, vocht, overspanning, enig
ongeval of dergelijke, alsmede verkeerde behandeling of verwaarlozing aan de zijde van
Cliënt of derden. In deze gevallen zullen de aan de werkzaamheden van Leverancier
verbonden kosten aan Cliënt in rekening worden gebracht.
2.5
Werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.4 en zoals bedoeld in artikel 2.1 met betrekking tot de
garantieperiode en artikel 3 met betrekking tot de serviceperiode alsmede
storingswerkzaamheden zullen altijd plaatsvinden op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur.
Werkzaamheden als bedoeld in dit artikel die door Leverancier voor 08.00 en na 17.00 uur
alsmede buiten officiële werkdagen worden uitgevoerd, zullen aan Cliënt in rekening worden
gebracht.
2.6
Leverancier garandeert dat de in de Overeenkomst omschreven Apparatuur electronisch
voldoet aan de omschreven risicoklasse. Het is Cliënt bekend dat bouwkundige adviezen door
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Leverancier zijn uitgebracht wanneer de mutatie “ja” is aangekruist onder “bouwkundig
advies uitgebracht aan Cliënt” zoals vermeld in de Overeenkomst. De bouwkundige
voorzieningen welke door Leverancier in advies zijn uitgebracht dienen geheel in eigen
beheer en op kosten van Cliënt te worden uitgevoerd wanneer de mutatie “ja” is ingevuld
onder “bouwkundige voorzieningen in eigen beheer Cliënt”. Wanneer onder deze mutatie
“nee” is ingevuld dient onder het kopje “omschrijvingen” van de Overeenkomst te worden
genoteerd welke bouwkundige voorzieningen door Leverancier dienen te worden uitgevoerd
met vermelding van de daarbij behorende kosten voor Cliënt.
Artikel 3
Service
3.1
Na afloop van de garantieperiode als bedoeld in artikel 2.1 verbindt Cliënt zich voor de in de
Overeenkomst vermelde serviceperiode een servicecontract af te sluiten. Indien het
servicecontract is overeengekomen gelijktijdig met de Overeenkomst is dit lid niet van
toepassing.
3.2
De serviceperiode wordt per jaar, per vooruitbetaling aan Cliënt gefactureerd en is gebaseerd
op een gemiddelde maandbetaling zoals vermeld onder “1/3 gedeelte 60 maandsleasetarief”
van de Overeenkomst. Deze gemiddelde maandbetaling is gelijk aan 1/3 gedeelte exclusief
BTW van het leasemaandbedrag gebaseerd op het 60 maandstarief van de gehele
contractswaarde exclusief BTW zoals vermeld in de Overeenkomst onder 60
maandsleasetarief”.
3.3
Leverancier verbindt zich gedurende de serviceperiode de Apparatuur in goede staat van
onderhoud te houden en één controlebeurt per jaar uit te voeren zoals bedoeld in artikel 3.6,
alsmede alle noodzakelijke reparaties te verrichten onder voorwaarden en zoals bedoeld in de
artikelen 2.1 t/m 2.4, met uitsluiting van de bedoelde Apparatuurkosten.
3.4
Na afloop van een serviceperiode wordt het servicecontract geacht stilzwijgend te worden
verlengd voor een duur die gelijk is aan de contractuele basisduur van de serviceperiode. Deze
verlenging vindt steeds plaats tenzij Cliënt tenminste 14 maanden voor het einde van de
serviceperiode middels een aangetekend schrijven te kennen geeft geen gebruik meer te willen
maken van het servicecontract.
3.5
Wanneer Cliënt door diens verzekeringsmaatschappij wordt verplicht tot aanschaf van een
inbraaksignaleringssysteem dient dit nadrukkelijk vermeld te worden onder het kopje
“verzekeringseis”van de Overeenkomst. De montage en de daarmee gemoeide verplichte
controlebeurten zullen worden uitgevoerd door Leverancier of een met Leverancier
samenwerkende erkende beveiligingsinstallateur, die dan ook het beveiligingsbewijs verstrekt.
Leverancier of de beveiligingsinstallateur zal één of meerdere controles per jaar uitvoeren,
waarbij de Apparatuur van Cliënt gecontroleerd wordt op goede werking en afstelling
conform de voorschriften voor inbraaksignaleringssystemen V.I.P. september 1996.
Controlebeurten vinden plaats op basis van de in de Overeenkomst vermelde risicoklasse,
controleperiode, controles per jaar en controlekosten per jaar. Na de garantieperiode zal
gedurende een serviceperiode de kosten voor één controlebeurt per jaar voor Cliënt komen te
vervallen of in mindering worden gebracht op de controlekosten die het bedrag van één
controlebeurt per jaar te boven gaan.
3.6
Leverancier is verplicht om naast de garantieperiode, ongeacht de aanwezigheid van een
verzekeringseis, aan iedere Cliënt een controlecontract aan te bieden, zoals vermeld onder het
kopje “controlecontract gewenst” van de Overeenkomst. Cliënt erkent dat dit controlecontract
is aangeboden door Leverancier. Voorzover de in de Overeenkomst vermelde mutatie
“controlecontract gewenst”niet met “ja”is ingevuld zal Leverancier geen controlebeurten
uitvoeren. Wanneer sprake is van een controlecontract heeft Leverancier het recht bij iedere
nieuwe controleperiode de jaarlijkse kosten aan te passen aan de dan geldende tarieven met
een maximale verhoging van 20%. De controlekosten worden per jaar per vooruitbetaling aan
Cliënt gefactureerd en zijn gebaseerd opp de Apparatuur zoals beschreven in de
Overeenkomst.
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3.7

Gedurende de garantieperiode zoals bedoeld in artikel 2.1 en de serviceperiode zoals bedoeld
in artikel 3.1 heeft Cliënt het recht twee jaar na de installatiedatum te converteren. Dit houdt
in dat de Apparatuur omgeruild kan worden naar nieuwe apparatuur. Hierbij wordt ervan
uitgegaan dat de aanschaf van de nieuwe apparatuur tenminste gelijk of hoger is dan de
bestaande Apparatuur. Voor de bestaande Apparatuur geldt een afschrijfregeling naar rato
over 60 maanden op basis van de oorspronkelijke koopprijs. Bij conversie tussentijds gelden
de resterende maanden als inruilprijs. Bij converteren na 60 maanden vertegenwoordigt de
Apparatuur voor Leverancier nog een minimumwaarde van 20% van de oorspronkelijke
koopprijs.

Artikel 4
Meldkamer
4.1
De aansluiting op de meldkamer zal altijd geschieden en steeds door Leverancier worden
bepaald op een door het Ministerie van Justitie goedgekeurde meldkamer voor de
contractsperiode als vermeld in de Overeenkomst.
4.2
Gedurende de contractsperiode heeft Cliënt de garantie van een vaste gemiddelde jaarprijs
zoals vermeld onder meldkamerkosten in de Overeenkomst. Bij iedere nieuwe
contractsperiode heeft Leverancier het recht de jaarlijkse kosten aan te passen aan de dan
geldende tarieven met een maximum verhoging van 20%. De meldkamerkosten worden per
jaar, per vooruitbetaling aan Cliënt gefactureerd.
4.3
Na afloop van de contractsperiode wordt het meldkamercontract geacht stilzwijgend te
worden verlengd voor een duur die gelijk is aan de contractuele basisduur van het
meldkamercontract. Deze verlenging vindt steeds plaats tenzij de Cliënt tenminste 14
maanden voor het einde van de contractsperiode middels aangetekend schrijven te kennen
geeft geen gebruik meer te willen maken van de meldkameraansluiting.
Artikel 5
Installatie
5.1
Leverancier draagt zorg voor het monteren, afstellen en testen van de in de Overeenkomst
genoemde Apparatuur. Wanneer in de Overeenkomst data zijn genoemd ten aanzien van
installatie, garantie, service, meldkamer en controle die afwijken van de werkelijke
installatie/aansluitingsdatum zal de werkelijke installatie/aansluitingsdatum van toepassing
zijn op al het genoemde in de Overeenkomst.
5.2
Cliënt draagt op de datum van installatie zorg voor de juiste plaatsruimte en
doorgangsmogelijkheden om de aanvoer en de montage van de Apparatuur vlot te doen
verlopen. Cliënt draagt voorts zorg voor de noodzakelijke en geschikte electrische- en
telefoonaansluitingen, teneinde de Apparatuur te doen functioneren, waarbij Cliënt de door de
overheid vastgestelde veiligheidseisen in acht dient te nemen.
5.3
In geval van vertraging of enige andere verhindering in de uitvoering van de Overeenkomst
aan de zijde van Leverancier blijven de rechten van Leverancier onverminderd van kracht. De
Overeenkomst kan niet ontbonden worden op grond van de in dit lid genoemde redenen. Ook
in geval van vertraging of enige verhindering in de uitvoering van de Overeenkomst van de
zijde van de Cliënt, blijven de rechten van Leverancier onverminderd van kracht.Wanneer
Leverancier hierdoor schade lijdt kan zij de kosten hiervan in rekening brengen bij de Cliënt.
5.4
De Apparatuur wordt gemonteerd op basis van ononderbroken montage en zichtwerk en
volgens het standaard montagetarief en op een wijze zoals de situatie was op het moment van
opname, exclusief zwaar hak-, breek-, schilderwerk en bedrading uit zicht middels platte goot
of PVC-buis. Het moment van opname is gelijk aan het tijdstip van ondertekening van de
Overeenkomst. Indien de Cliënt extra werkzaamheden verlangt, anders dan de
standaardmontage, zullen deze werkzaamheden op basis van nacalculatie worden gefactureerd
voor zover deze extra montagekosten niet onder het kopje “omschrijvingen” van de
Overeenkomst zijn opgenomen.
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Artikel 6
Organisatie
6.1
Het is Cliënt bekend dat de organisatorische adviezen door Leverancier zijn uitgebracht
wanneer de mutatie “ja” is ingevuld onder “organisatorisch advies uitgebracht aan Cliënt”
zoals vermeld in de Overeenkomst. Daarmee is het de Cliënt duidelijk geworden dat de basis
van een goed beveiligingsplan gelegd wordt met goed doordachte maatregelen ten aanzien van
de organisatie rond de beveiliging.
6.2
Cliënt zal alleen gebruik maken van terzake kundige personen voor het gebruik van de
Apparatuur. Daartoe zal Cliënt één persoon aanwijzen welke door Leverancier éénmalig zal
worden geïnstrueerd voor het gebruik van de Apparatuur.
Artikel 7
Verhuizing en aanpassing
7.1
Uitsluitend gedurende de garantieperiode als bedoeld in artikel 2 en de serviceperiode als
bedoeld in artikel 3 zal Leverancier bij verhuizing van Cliënt binnen Nederland de Apparatuur
demonteren en monteren in het nieuwe pand. Dit zal geschieden indien de omstandigheden
van het oude pand gelijkwaardig zijn aan die van het nieuwe pand.
7.2
De vergoeding die Cliënt aan Leverancier dient te doen toekomen is gelijk aan het getal keer
het 60 maandsleasetarief zoals vermeld onder het kopje “verhuisregeling” van de
Overeenkomst.
7.3
Per garantie- of serviceperiode kan de Cliënt maximaal één keer gebruik maken van deze
verhuisregeling. Cliënt gaat nu reeds akkoord dat eventuele electronische voorzieningen die
bij verhuizing naar het nieuwe pand getroffen dienen te worden ten behoeve van een sluitend
beveiligingsplan of wanneer geen sprake is van gelijkwaardige omstandigheden ten opzichte
van het oude pand de extra kosten die hiermee gemoeid zijn door Leverancier aan Cliënt
worden gefactureerd tegen de dan geldende tarieven.
7.4
Bij verhuizing dient tussen Leverancier en Cliënt een nieuwe overeenkomst alsmede
beveiligingsplan gemaakt te worden. De mutatie “verhuizing/aanpassingsregeling” als
vermeld in de Overeenkomst dient te worden ingevuld. Alle rechten voor zowel Cliënt als
Leverancier die voortvloeien uit de bestaande Overeenkomst blijven bij verhuizing en opmaak
van de de nieuwe overeenkomst onverkort van kracht voorzover er in de nieuwe
overeenkomst niet van wordt afgeweken.
7.5
Indien Leverancier de bestaande Apparatuur op het oorspronkelijke installatieadres aanpast,
zijn de artikelen 7.1 t/m 7.4 van toepassing, met uitzondering van vergoeding
“verhuisregeling”. Cliënt zal bij aanpassing van Apparatuur op het oorspronkelijke
installatieadres door Leverancier worden gefactureerd tegen de dan geldende
installatietarieven. Met aanpassingen wordt bedoeld verbouwingen, uitbreidingen, gewijzigde
omstandigheden en dergelijke.
Artikel 8
Annulering
8.1
Indien Cliënt vóór de installatiedatum en voordat er nog feitelijke installatiewerkzaamheden
door Leverancier hebben plaatsgevonden, te kennen geeft de Overeenkomst te willen
annuleren, zal Leverancier één derde gedeelte over de gehele contractswaarde exclusief BTW
van de Overeenkomst aan Cliënt in rekening brengen.
8.2
Betaling van de annuleringskosten is ook van toepassing indien de Apparatuur op de
installatiedatum door de Cliënt wordt geweigerd.
8.3
Betaling van de annuleringskosten dient Cliënt voor de installatiedatum aan Leverancier te
voldoen.
8.4
Annulering dient Cliënt per aangetekend schrijven aan te geven.
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Artikel 9
Betalingscondities
9.1
Vóór de installatiedatum dient Cliënt 50% van het aan Leverancier verschuldige bedrag over
te maken. De verplichting tot betaling van de koopsom blijft bestaan ondanks een lease- of
andere kredietaanvraag. Slechts indien deze aanvraag door de bank is gehonoreerd, beperkt de
verplichting tot betaling aan Leverancier zich tot die bedragen die niet zijn gefinancierd. De
eventueel door Cliënt gefinancierde bedragen worden door de bank rechtstreeks aan
Leverancier betaald.
9.2
Indien Cliënt niet binnen de overeengekomen termijn betaalt wordt hij geacht van rechtswege
in verzuim te zijn en heeft Leverancier zonder ingebrekestelling het recht Cliënt over het
gehele verschuldigde bedrag, inclusief alle bedragen van nog niet verschenen termijnen die
dan direct en ineens opeisbaar zijn, 1,25% rente per maand van de vervaldag af, in rekening te
brengen. Dit onverminderd de Leverancier verder toekomende rechten, waaronder het recht
op Cliënt alle op de in vordering vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de
buitengerechtelijke incassokosten, de laatste ten belope van tenminste 15% van het in te
vorderen bedrag met een minimum van f 200,00 verhoogd met BTW, te verhalen. Leverancier
is dan gerechtigd alle garantie-, service- en controlewerkzaamheden en diensten aan Cliënt op
te schorten totdat Cliënt aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
9.3
Alle door Leverancier te maken kosten tot het effectueren en het bewaren van haar rechten,
zowel van gerechtelijke als buitengerechtelijke aard, komen ten laste van Cliënt.
9.4
Voorzover niet anders omschreven zijn alle genoemde bedragen in de Overeenkomst exclusief
BTW.
9.5
Cliënt kan geen beroep doen op korting of compensatie met betrekking tot de
betalingsverplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
9.6
Al het genoemde in dit artikel geldt voor alle betalingen die voortvloeien uit deze of enige
andere tussen partijen bestaande of toekomstige overeenkomsten.
Artikel 10
Overmacht
10.1 Indien Leverancier door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Cliënt kan voldoen,
worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
10.2 Indien de overmachtssituatie geruime tijd heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden voorzover de overmachtssituatie dit
rechtvaardigt.
10.3 In geval van overmacht heeft Cliënt geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als
Leverancier als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
10.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Leverancier onafhankelijke
omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Cliënt geheel of
gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in
redelijkheid niet van Leverancier kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten
tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt
gerekend: stakingen, al dan niet bij Leverancier, stagnatie of andere problemen bij de
Leverancier, of toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport of
installatie en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.
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11.
11.1

11.2

11.3

11.4

12.
12.1

12.2

13.
13.1

13.2

13.3

Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de Apparatuur gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering pas over op
Cliënt nadat Cliënt al hetgeen hij krachtens enige Overeenkomst aan Leverancier
verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan.
Voordat de eigendom van de Apparatuur op Cliënt is overgegaan, is Cliënt niet gerechtigd de
Apparatuur te verkopen of af te leveren, te vervreemden aan derden te verhuren of in gebruik
te geven, aan derden te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Cliënt is
slechts gerechtigd de Apparatuur, waarvan Leverancier de eigenaar is, aan derden te verkopen
of af te leveren, voorzover dit in het kader van Cliënt’s normale bedrijfsvoering noodzakelijk
is.
Indien en zolang Leverancier eigenaar is van de Apparatuur, zal Cliënt Leverancier
onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de Apparatuur in beslag wordt genomen
of anderszins aanspraak op wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Apparatuur. Voorts zal
Cliënt op verzoek van Leverancier meedelen waar de Apparatuur zich bevindt.
Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Cliënt onmiddellijk de
beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de
(eigendoms)rechten van de Leverancier.
Aansprakelijkheid en vrijwaring
Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Leverancier of haar leidinggevend
personeel is iedere contractuele of wettelijke aansprakelijkheid van Leverancier jegens Cliënt
uitgesloten.
Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Leverancier of haar leidinggevend
personeel, zal Cliënt Leverancier vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van
vergoeding, schade, kosten of renten, verbandhoudende met de Apparatuur c.q.
voortvloeiende uit het gebruik van de Apparatuur.
Verzuim/ontbinding
Indien Cliënt niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit
enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Cliënt zonder in gebrekestelling in verzuim en
heeft Leverancier het recht de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee
samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat nakoming voldoende is zekergesteld
en/of die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of
gedeeltelijk te ontbinden.
In geval van surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van
Cliënt, zullen alle overeenkomsten met Cliënt van rechtswege zijn ontbonden, tenzij
Leverancier Cliënt binnen redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel van) de
betreffende overeenkomsten te verlengen, in welk geval Leverancier zonder in gebrekestelling
het recht heeft de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat
nakoming door Cliënt voldoende is zekergesteld en/of al haar eventuele verplichtingen ten
opzichte van Cliënt op te schorten, zonder dat Leverancier tot enige schadevergoeding zal zijn
gehouden en onverminderd de Leverancier verder toekomende rechten.
In elk van de in lid 1 en 2 van dit artkel genoemde gevallen zijn alle vorderingen van
Leverancier op Cliënt onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar, is Cliënt gehouden tot
onmiddellijke teruggave van onbetaald gebleven Apparatuur en heeft Leverancier het recht
om de terreinen en gebouwen van Cliënt te betreden teneinde de Apparatuur in bezit te
nemen.
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Artikel 14
Toepasselijk recht/bevoegde rechter
14.1 Cliënt en Leverancier verklaren uitdrukkelijk akkoord te gaan dat op de Overeenkomst
uitsluitend Nederlands recht van toepassing is.
14.2 Voorzover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders voorschrijven zal de
arrondissementsrechtbank te Utrecht bij uitsluiting bevoegd zijn kennis te nemen van
vorderingen voortvloeiende uit de Overeenkomst, tenzij Leverancier er de voorkeur aan geeft
de zaak aanhangig te maken bij de arrondissmentsrechtbank onder wiens competentie Cliënt
valt.
Artikel 15
Slotbepalingen
15.1 Afspraken buiten de Overeenkomst binden partijen niet, tenzij deze schriftelijk door de
directie van Leverancier zijn bevestigd.
15.2 Niet van kracht zijn alle bijvoegingen, doorhalingen en wijzigingen van de Overeenkomst en
de daarbij behorende bijlagen, indien deze niet zijn goedgekeurd door de directie van
Leverancier.
15.3 De Overeenkomst zal eerst voor Leverancier bindend zijn met ingang van het tijdstip waarop
de Overeenkomst door Leverancier is geaccepteerd. Bij bedoelde acceptatie zal Leverancier
Cliënt een door de directie van Leverancier ondertekende bevestiging van de Overeenkomst
doen toekomen.
15.4 Leverancier behoudt zich het recht voor overeenkomsten te weigeren zonder opgave van
redenen.
15.5 Leverancier is altijd gerechtigd om haar rechten voortvloeiend uit de Overeenkomst over te
dragen aan derden.
15.6 Op alle begrotingen, opdrachten, leveringen en overeenkomsten zijn van toepassing
onderhavige Algemene Verkoop- en Betalingsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Amersfoort..
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