
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 

RESTUTECH 

GEVESTIGD TE EINDHOVEN 

 

Waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten 

 

 

 

 

 

l.  Begrippen 

 

Tenzij uit de context het tegendeel blijkt, worden in deze Algemene Voorwaarden de volgende begrippen 
gehanteerd: 

 

 

 

RESTUTECH  :   RESTUTECH BV
     
Opdrachtgever  :  een ieder die zich bevindt in het proces van

het afsluiten van een overeenkomst met, dan wel een overeenkomst 
heeft gesloten met RESTUTECH, strekkende tot levering van goederen 
en/of diensten door RESTUTECH. 

     
Overeenkomst  :  de tussen opdrachtgever en RESTUTECH gesloten overeenkomst, 

strekkende tot levering van goederen en/of diensten door RESTUTECH 
     
Leveren  :  het feitelijk leveren van de overeengekomen goederen respectievelijk de 

overeengekomen diensten op het overeengekomen adres. 
 

     
goederen  :  de te leveren goederen/producten.

 
     
diensten  :  overeengekomen prestaties voor zover die niet de aflevering van 

goederen inhouden. 
 

   



2    Toepasselijkheid van deze voorwaarden. 

2.a  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van goederen en/of diensten van RESTUTECH 
aan opdrachtgever, alsmede alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee 
verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals offertes, 
orderbevestigingen en leveranties. 

2.b  Afwijkende voorwaarden welke opdrachtgever van toepassing verklaart, en van deze algemene 
leveringsvoorwaarden afwijkende bedingen binden RESTUTECH uitsluitend, indien deze door 
RESTUTECH uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Afwijkende voorwaarden /bedingen gelden alleen 
voor de desbetreffende overeenkomst(en). 

2.c   Indien RESTUTECH niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met 
zich mee dat deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn of dat RESTUTECH het recht zou verliezen 
om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te 
verlangen. 

2.d   Indien enige bepaling van deze algemene leveringsvoorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, 
blijven deze voor het overige van kracht. 

2.e   Indien deze algemene leveringsvoorwaarden door opdrachtgever terzijde worden gesteld door eigen 
inkoopvoorwaarden van toepassing te verklaren, zullen die clausules in deze algemene 
leveringsvoorwaarden, die niet gedekt worden door genoemde inkoopvoorwaarden, onverminderd van 
kracht blijven. 

2.f   Voor zover één of meer van de in deze algemene leveringsvoorwaarden opgenomen bepalingen, 
respectievelijk een deel daarvan om welke reden dan ook buiten toepassing wordt (worden) verklaard, 
verbinden partijen zich de desbetreffende bepaling te vervangen door een tussen partijen geldende 
bepaling, die wat betreft haar werking zo veel mogelijk overeenkomt met de buiten toepassing 
verklaarde bepaling. 

 

3     Aanbieding en Overeenkomst. 

3.a   Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn geldig gedurende 30 (dertig) dagen na datum van de 
verzending van de aanbieding, met dien verstande dat RESTUTECH binnen 2 (twee) dagen na 
aanvaarding haar aanbod schriftelijk kan herroepen. 

3.b   Alle door RESTUTECH verstrekte gegevens,zoals onder andere tekeningen, begrotingen, schema's, 
ontwerpen, technische gegevens, prijsinformatie, folders en/of andere publicaties blijven het eigendom 
van RESTUTECH en/of haar toeleveranciers en mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet 
worden gekopieerd of op andere wijze worden gebruikt, dan wel worden doorgegeven aan derden. 

3.c   De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig 
mogelijk opgegeven. De betreffende gegevens zijn voor RESTUTECH slechts bindend, indien dit 
uitdrukkelijk schriftelijk door RESTUTECH is bevestigd. Offertes zijn gebaseerd op de eventueel bij 
aanvraag door opdrachtgever verstrekte gegevens, voor de juistheid en volledigheid waarvan 
opdrachtgever instaat. 

   



3.d   RESTUTECH is gerechtigd om ‐ indien RESTUTECH dit noodzakelijk of wenselijk acht ‐voor de goede 
uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht, bij uitvoering van de overeenkomst derden in te 
schakelen, waarvan de kosten aan opdrachtgever zullen worden doorberekend conform de door 
RESTUTECH verstrekte prijsopgave. 

3.e   Overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen wanneer RESTUTECH binnen veertien dagen, 
nadat zij de opdracht tot levering heeft ontvangen, deze schriftelijk bevestigt, dan wel binnen even 
genoemde periode met de uitvoering van de opdracht is begonnen. 

3.f   Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van RESTUTECH binden deze laatste niet voor 
zover deze niet door haar schriftelijk is bevestigd, als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te 
beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben. 

3.g   Elke met opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde van 
voldoende kredietwaardigheid van opdrachtgever. RESTUTECH is gerechtigd de order te annuleren 
indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever niet voldoende is. 

3.h   In geval van order van een kleinere waarde dan €  300,‐  wordt een orderkosten toeslag berekend. 

 

4.     Prijzen. 

4.a   De door RESTUTECH gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op alle in‐ en externe kostprijsfactoren. De 
prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Voorts zijn in 
de door RESTUTECH gehanteerde prijzen niet inbegrepen alle met de levering verbonden kosten, zoals 
maar niet beperkt tot, transportkosten, assurantiekosten, kosten van emballage en kosten van 
inbedrijfstelling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

4.b  Wanneer één of meer kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order, maar vóór overdracht van 
de goederen verhoogd wordt, respectievelijk worden verhoogd, heeft RESTUTECH het recht die 
verhoging aan opdrachtgever door te berekenen. 

4.c  Onverminderd de algemene toepasselijkheid van clausule 4.b is deze in het bijzonder van toepassing op 
een wijziging van de lonen en materiaalprijzen, in‐ of uitvoerrechten of andere rechten, belastingen of 
monetaire maatregelen en op veranderingen in de wisselkoers van de gulden tegenover de buitenlandse 
valuta waarin RESTUTECH de goederen koopt. 

4.d   Meerwerk en extra leveringen, als bedoeld in artikel 6, alsmede de eventuele kosten van installatie, 
worden door RESTUTECH volgens de alsdan geldende tarieven van RESTUTECH aan opdrachtgever in 
rekening gebracht.    . 

4.e   Alle kosten van spoedlevering worden door RESTUTECH in rekening gebracht. Spoedleveringen zijn alle 
leveringen, die op kortere termijn dan de gebruikelijke levertermijnen van RESTUTECH geleverd dienen 
te worden. 

 

5.     Levertijden / leveringen 

5.a   Levering geschiedt af fabriek, voor zover niet schriftelijk anders overeengekomen. Onder "fabriek" 
wordt verstaan het bedrijfsterrein van RESTUTECH of van een derde, van wiens diensten RESTUTECH 
gebruik maakt. 



5.b   Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gaat de levertijd in op de datum van de orderbevestiging, 
doch niet eerder dan nadat over alle technische details tussen partijen overeenstemming is bereikt en 
alle technische gegevens en alle andere relevante informatie aan opdrachtgever schriftelijk kenbaar zijn 
gemaakt. 

5.c   Opgave van levertijd geschiedt steeds zo nauwkeurig mogelijk en te goeder trouw,doch de 
levertermijnen zijn streef data's. Opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale 
termijn. Bij niet‐tijdige levering dient RESTUTECH schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij 
RESTUTECH nog een redelijk termijn tot levering moet worden geboden. Indien de levertijd meer dan 
enkele dagen wordt overschreden stelt RESTUTECH opdrachtgever van de opschorting op de hoogte. 

5.d   Bij overschrijding van de levertijd blijven de overige bepalingen van de overeenkomst onverminderd van 
kracht, zonder dat RESTUTECH tot enigerlei schadevergoeding is gehouden. 

5.e   Indien opdrachtgever op het overeengekomen tijdstip de goederen niet in ontvangst neemt dan welniet 
tijdig de voor het vervoer en/of voor de verzending benodigde documenten of instructies heeft gezorgd, 
kan RESTUTECH de goederen als geleverd beschouwen. Bij gebreke van afname van het geleverde door 
opdrachtgever behoudt RESTUTECH zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten 
(waaronder kosten van opslag en vervoer) door te berekenen aan opdrachtgever. 

5.j    Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is heeft RESTUTECH de keuze dit deel te leveren en te 
factureren of hiermee te wachten totdat de gehele bestelling gereed is. 

 
6          Uitvoering van diensten. 

6. a   RESTUTECH zal de verlening van diensten met zorg uitvoeren, in voorkomend geval 
overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. 6.b    Indien is 
overeengekomen dat de te verlenen diensten in fasen zullen plaatsvinden, kan RESTUTECH de aanvang 
van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen, totdat opdrachtgever de resultaten van de 
daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

 

7       Wijzigingen en meerwerk 

7. a   Hoewel RESTUTECH een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen en correcties van 
de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen in te stemmen steeds welwillend zal overwegen, 
is zij tot een degelijke instemming op geen enkele wijze verplicht. De desbetreffende instemming kan 
slechts schriftelijk worden gegeven. 

7.b   Wanneer RESTUTECH instemt met wijziging, aanvulling of correctie van overeengekomen 
werkzaamheden en/of leveringen, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op 
de overeengekomen prijs en/of levertijd. Meerwerk en extra leveringen worden door RESTUTECH steeds 
volgens de geldende tarieven aan opdrachtgever in rekening gebracht. 

7.c   Onafhankelijk van een verzoek als bedoeld in artikel 7.a zal meerwerk zo vroeg mogelijk in ieder geval 
vóór de uitvoering daarvan, door RESTUTECH schriftelijk aan opdrachtgever worden meegedeeld. 
Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van bedoeld meerwerk, met de daaraan 
verbonden kosten en de zo nodig aangepaste levertijd, tenzij hij schriftelijk verzet aantekent binnen 
acht dagen na de bedoelde kennisgeving door RESTUTECH. 

   



7.d   Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door RESTUTECH tijdens de uitvoering van de overeenkomst 
boven de in het contact of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt 
geleverd en/of aangebracht dan wel door RESTUTECH boven de in het contract of de 
opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd. 

 

8        Door opdrachtgever te treffen voorzieningen. 

8.a   Opdrachtgever is gehouden jegens RESTUTECH zorg te dragen voor de juiste en tijdige uitvoering van 
alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de te monteren goederen 
en/of de juiste werking van de goederen in gemonteerde staat, behoudens indien en voor zover die 
uitvoering door of vanwege RESTUTECH wordt verricht volgens door of vanwege laatstgenoemde 
verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen. 

8.b.  Onverminderd het bepaalde in clausule 8.a zorgt opdrachtgever in ieder geval voor eigen rekening en 
risico dat: 

I     het personeel van RESTUTECH , zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen haar werkzaamheden 
kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien RESTUTECH 
dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft 
medegedeeld; 

II    geschikte behuizing en alle krachtens overheidsregelingen en/of overeenkomstig het gebruik vereiste 
voorzieningen voor het personeel van RESTUTECH aanwezig zijn; 

III  de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport; 

IV  de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage; 

V   de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn; 

VI  de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp‐ en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën 
en vetten,poets‐ en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, 
verlichting enz. daaronder begrepen), en de voor het bedrijf van opdrachtgever normale meet‐ en 
testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van RESTUTECH staan; 

VII  alle noodzakelijke veiligheids‐ en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd , alsmede 
dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de 
montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen; 

VIII bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn. 
Schade en kosten, die ontstaan, doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is 
voldaan, zijn voor rekening van opdrachtgever. 

   



9    Reklames. 

9.a  Opdrachtgever is gehouden de door RESTUTECH geleverde goederen direct na aflevering en zo volledig 
mogelijk te inspecteren . Reklames dienen binnen acht dagen na levering aan RESTUTECH schriftelijk te 
worden kenbaar gemaakt, bij gebreke waarvan de goederen geacht worden door opdrachtgever te zijn 
aanvaard. Voor verborgen gebreken geldt een reklame termijn van vijftien dagen na ontdekking en een 
uiterste termijn gelijk aan de fabrieks garantietermijn. Voor reklames aangaande 
reparatiewerkzaamheden geldt een termijn van tien dagen na voltooiing van de 
reparatiewerkzaamheden. 

9.b  Reklames zullen worden getoetst aan de garantiebepalingen als opgenomen in artikel 10. Indien en voor 
zover de reklame door RESTUTECH gegrond wordt bevonden, is RESTUTECH uitsluitend verplicht naar 
keuze het/de gebrek(en) te herstellen dan wei de ondeugdelijke goederen te vervangen, zonder dat de 
opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. 

9.c   Het reklameren ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van 
RESTUTECH. 

9.d   Retournering van de geleverde goederen kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke 
toestemming van RESTUTECH onder door RESTUTECH te bepalen voor waarden 

9.e   Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de facturen schriftelijk te zijn 
ingediend. 

 

10.    Garantie. 

10.a   Met inachtneming van het in sub c van deze clausule 10 en het in clausule 11 bepaalde, garandeert 
RESTUTECH de werking van de door haar geleverde goederen. Garantietermijnen worden schriftelijk 
overeengekomen en gaan in op de datum, waarop de goederen geleverd worden. De 
garantieverplichting heeft uitsluitend en alleen betrekking op het vervangen of het herstellen van 
eventuele gebreken als gevolg van ontwerp‐, programmeer‐, fabricage‐ of materiaalfouten in de door 
RESTUTECH geleverde goederen, dan wel het vergoeden van de kosten daaraan verbonden, zulks ter 
keuze van RESTUTECH, en met uitsluiting van elk andere aansprakelijkheid voor directe of indirecte 
schade. Opdrachtgever dient RESTUTECH te allen tijde in de gelegenheid te stellen een eventueel gebrek 
te herstellen. Opdrachtgever dient RESTUTECH binnen veertien dagen na de dag waarop de gebreken 
zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden kunnen worden ontdekt schriftelijk van de gebreken op de hoogte 
te stellen. Het vervangen materiaal kan door RESTUTECH als eigendom worden opgeëist. 

10.b    Voor gebreken ontstaan door onvoldoende montage of toezicht, slechte bediening, overbelasting, het 
niet opvolgen van door RESTUTECH gegeven instructies en aanwijzingen, onoordeelkundig gebruik van 
het geleverde en andere niet aan RESTUTECH te wijten oorzaken is RESTUTECH niet aansprakelijk 

10.c   Ten aanzien van door RESTUTECH geleverde goederen van derden gaan haar garantieverplichtingen niet 
verder dan die, welke de leveranciers van die goederen tegenover RESTUTECH hebben aanvaard en 
alsdan gelden de garantieverplichtingen van RESTUTECH slechts in zoverre als die leveranciers hun 
garantieverplichtingen jegens RESTUTECH nakomen. Geeft de leverancier geen garantie dan wordt door 
RESTUTECH geen garantie verstrekt. 

10.d     Werkzaamheden zonder de schriftelijke toestemming van RESTUTECH door opdrachtgever of in 
opdracht van opdrachtgever aan de goederen van RESTUTECH uitgevoerd, ontheffen RESTUTECH 
volledig van haar garantieverplichtingen. 



 

11       Werkzaamheden van RESTUTECH na de levering 

11 .a    Door RESTUTECH na de levering te verrichten werkzaamheden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te 
worden overeengekomen. Bij gebreke van een dergelijke overeenkomst zal opdrachtgever tegenover 
RESTUTECH nimmer aanspraak op dergelijke werkzaamheden kunnen maken. 

11.b     Reparatiewerk wordt tegen de alsdan geldende tarieven van RESTUTECH doorberekend tenzij het gaat 
om garantiewerk als bedoeld in clausule 10. Het reparatiewerk wordt in onderling overleg uitgevoerd. 
De reis‐ en verblijfkosten samenhangend met de reparatiewerkzaamheden komen voor rekening van 
opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, 

 

12      Overmacht 

12.a     In geval van overmacht kan RESTUTECH haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden. 

12.b    Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor RESTUTECH tijdelijk of blijvend niet in 
staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, oorlogstoestand of daarmee vergelijkbare 
omstandigheden, brand, ontploffing, natuurrampen, stagnatie door vorstverlet en andere 
weersinvloeden, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in‐ en 
uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij haar c.q. haar toeleveranciers, alsmede 
wanprestatie door haar toeleveranciers, waardoor RESTUTECH haar verplichtingen jegens 
opdrachtgever niet(meer) kan nakomen. 

12.c     In geval van een gebeurtenis, als bedoeld in de vorige paragraaf, zich voordoet zal RESTUTECH daarvan 
terstond mededeling doen aan opdrachtgever en deze van de verdere ontwikkeling van bedoelde 
gebeurtenis op de hoogte houden. In een zodanig geval zal ieder der partijen zich inspannen nadelige 
gevolgen van de overmacht zo veel mogelijk te beperken. 
 

13      Aansprakelijkheid 

13.a     Met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde, is de aansprakelijkheid van RESTUTECH 
uitdrukkelijk beperkt tot het in artikel 9 en 10 ten aanzien van reklames en garanties bepaalde, zodat 
RESTUTECH in verband met door haar geleverde goederen nimmer aansprakelijk is voor enige (verdere) 
schade, vervolgschade daaronder begrepen, en RESTUTECH is niet gehouden tot vergoeding van 
bedrijfsschade. winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit 
aanspraken van derden jegens opdrachtgever of welke andere schade ook, althans zal de aan‐
sprakelijkheid van RESTUTECH nimmer de waarde van de door haar geleverde goederen overtreffen. 

13.b     RESTUTECH is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interessen welke het gevolg zijn van het niet 
volledig dan wel niet tijdig nakomen door RESTUTECH van haar verplichtingen, indien zulks een gevolg is 
van overmacht. 

13.c   Voor de schade aan personen en/of goederen welke het gevolg is van door RESTUTECH geleverde 
goederen is zij niet aansprakelijk, tenzij zij handelt in de hoedanigheid van producent als omschreven in 
artikel 6.187 BW. 



13.d     Evenmin is RESTUTECH aansprakelijk voor kosten en interessen, welke het gevolg zijn van daden of 
nalatigheden van personen in dienst van RESTUTECH tijdens werkzaamheden buiten haar werkplaats, 
tenzij sprake is van opzet of grove schuld. 

13 .e    Indien en voor zover personen in dienst van RESTUTECH werkzaamheden verrichten buiten de 
werkplaats van opdrachtgever en even genoemde personen dientengevolge schade lijden, is 
opdrachtgever onverkort aansprakelijk voor bedoelde schade. Tenzij deze schade voornamelijk te wijten 
is aan opzet of grove schuld van de desbetreffende personen. 

13.f     Opdrachtgever vrijwaart RESTUTECH ter zake van alle aanspraken van derden ter vergoeding van schade 
die verband houden met door RESTUTECH aan opdrachtgever geleverde goederen, tenzij de schade het 
gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van RESTUTECH en/of door haar ingeschakelde derden. 

 

14      Betalingsvoorwaarden 

14.a   Betalingen dienen plaats te vinden aan het kantoor van RESTUTECH of door storting ten name van 
RESTUTECH op het op de rekening vermelde bankrekeningnummer en in de aangegeven valuta. 

14.b    Betalingen dienen plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum zonder korting, enige andere 
aftrek, schuldvergelijking of opschorting en zonder dat opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen door 
beslag onder zichzelf mag blokkeren. De op de bank‐/giro ‐afschriften van RESTUTECH aangegeven 
valutadatum is bepalend en wordt als de dag van betaling aangemerkt. 

14.c     Indien het vermoeden bestaat, dat aan betalingsverplichtingen niet kan worden voldaan, behoudt 
RESTUTECH zich het recht voor onder rembours te leveren of kontante betaling te eisen alvorens de 
goederen te leveren. 

14.d    Bij vertraging van de betaling is een rente verschuldigd van 2% voor elke maand vertraging of een 
gedeelte daarvan, onverminderd het recht van wettelijke schadevergoeding. 

14.e   Inhouding van betaling is onder geen enkele omstandigheid geoorloofd. Opdrachtgever doet tegenover 
RESTUTECH bij deze afstand van zijn recht zich op verrekening te beroepen. 

14.f    Indien opdrachtgever, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft aan zijn betalingsverplichtingen te 
voldoen, komen eventuele gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen 
het honorarium voor raadslieden, te zijnen laste. De voormelde buitengerechtelijke incassokosten zullen 
worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat 
van tijd tot tijd wordt vastgesteld. 

 

15        Ontbinding/schadevergoeding/opschorting 

15.a     Indien opdrachtgever: 

a)   zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard tot boedelafstand 
overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een 
gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen tien dagen na beslaglegging wordt 
opgeheven, of 



b)  enige uit kracht der Wet of van contractuele condities (deze algemene voorwaarden inbegrepen) op 
hem rustende verplichtingen jegens RESTUTECH na schriftelijke ingebrekestelling niet of niet geheel 
nakomt, of 

c)  nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, 
of 

d)  overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, 
daaronder begrepen de inbreng van zijn eigen bedrijf in een op te richten of reeds bestaande 
vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf, of tot 
ontbinding, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) 
schuld onmiddellijk opeisbaar zijn. 

15.b     RESTUTECH is in de in 15.a genoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot 
schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds 
vervallen boetes of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of 
rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist: 

a)    de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende 
schriftelijke mededeling aan opdrachtgever en/of 

b)   enig door opdrachtgever aan RESTUTECH verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen 
en/of 

c)   alvorens verder te presteren eerst van opdrachtgever zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming 
van zijn betalingsverplichtingen. 

 

16       Eigendomsvoorbehoud 

16.a     Alle leveringen vinden plaats onder eigendomsvoorbehoud. de eigendom van het geleverde gaat eerst 
over op opdrachtgever op het moment dat deze zijn verplichtingen uit de met RESTUTECH aangegane 
overeenkomst geheel en al heeft voldaan. Opdrachtgever is gehouden degene die aanspraak maakt op 
de door RESTUTECH geleverde goederen erop te wijzen dat hierop een eigendomsvoorbehoud rust. 

16.b     Opdrachtgever is jegens RESTUTECH gehouden, tot het moment van eigendomsovergang, het geleverde 
als een goed huisvader te beheren en te gebruiken overeenkomstig de daartoe door Restutech 
verstrekte en/of uit het algemeen gebruik voortvloeiende richtlijnen. 

16.c   Opdrachtgever is jegens RJESTUTECH gehouden, tot het moment van eigendomsovergang, het 
geleverde behoorlijk te verzekeren voor de risico's van beschadiging, brand, verlies, diefstal, water‐ en 
stormschade, enz. 

16.d    Het is opdrachtgever niet toegestaan de door RESTUTECH geleverde goederen in pand te geven of 
anderszins met een beperkt recht te bezwaren, zolang daarop een eigendoms‐voorbehoud rust. 

16.e    RESTUTECH is gerechtigd om de geleverde goederen, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij 
opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet 
nakomt en/of het vermoeden bestaat dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. 
Opdrachtgever is gehouden tot het verlenen van medewerking aan voornoemd weghalen van de 
goederen. 

   



17        Toepasselijk recht/geschillen 
17.a     Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, echter 

met uisluiting van het Weens Koopverdrag. 
17.b     Alle geschillen en vorderingen (daaronder begrepen die geschillen welke slechts door één der partijen 

als zodanig wordt aangemerkt mede als het enkel uitblijven ener betaling) welke naar aanleiding van 
deze overeenkomst of hiermede samenhangende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, 
zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Eindhoven. 


