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ALGEMENE VOORWAARDEN  
Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. 

ARTIKEL 1. DEFINITIES 
Abbink Boekelo: Abbink Boekelo Wegenbouw B.V., gevestigd aan de Marssteden 65 te (7547 TE) Enschede, KvK-nummer: 06087394. 
Wederpartij: Cliënten en opdrachtgevers van Abbink Boekelo. 
Overeenkomst: De overeenkomst(en) waarbij Abbink Boekelo zich jegens de Wederpartij verbindt tot het leveren van zaken en/of verrichten van diensten. 
Partijen: Abbink Boekelo en Wederpartij. 
Derde: Een externe partij, niet zijnde Wederpartij. 
Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 06087394. 
 
ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID 
1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten gesloten tussen Abbink Boekelo en haar Wederpartij(en). 
2. De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij voor de uitvoering Derden moeten worden ingeschakeld. 
3. De door de Wederpartij (of Derde) gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden door Abbink Boekelo uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
4. Als er zich een situatie voordoet waar deze Voorwaarden geen uitkomst bieden, dan zijn de afspraken uit de Overeenkomst bindend. Op het moment dat er geen sprake is van een Overeenkomst, gelden de schriftelijk 

gemaakte afspraken of verbintenissen. 
5. Deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle Overeenkomsten welke voortvloeien uit nadien tussen Abbink Boekelo en Wederpartij gesloten Overeenkomsten. 
6. Indien een bepaling uit deze Voorwaarden ongeldig, nietig of vernietigd is blijven de overige bepalingen van kracht. 
7. Afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk zijn en uitdrukkelijk door Abbink Boekelo worden aanvaard. De afwijkingen gelden slechts voor de enkele Overeenkomst waarop zij 

betrekking hebben. 
 
ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN | OFFERTES | TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 
1. Alle aanbiedingen en offertes van Abbink Boekelo zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende een termijn van 14 dagen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  
2. Aanbiedingen/offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.  
3. Een aanbieding/offerte vervalt, indien de aanvaarding hiervan door de Wederpartij niet schriftelijk en/of binnen 30 dagen wordt bevestigd.  
4. Abbink Boekelo kan niet aan haar aanbiedingen/offertes worden gehouden, indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te 

begrijpen dat de aanbieding/offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
5. Aanvullingen of wijzigingen op een aanbieding van Abbink Boekelo zijn eerst geldig, nadat deze schriftelijk door Abbink Boekelo zijn aanvaard. 
6. Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat Abbink Boekelo een opdracht uitdrukkelijk (schriftelijk of anderszins) heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd aan de Wederpartij. Abbink Boekelo is pas gebonden 

vanaf de datum waarop zij de opdracht heeft aanvaard. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. 
7. Indien de aanvaarding door de Wederpartij (ook op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding/offerte opgenomen aanbod, is Abbink Boekelo daar niet aan gebonden. De Overeenkomst komt 

dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Abbink Boekelo schriftelijk anders verklaart. 
8. Abbink Boekelo is pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de Wederpartij heeft bevestigd. 
 
ARTIKEL 4. PRIJZEN 
1. Alle prijzen worden vermeld in Euro’s en zijn exclusief btw, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en andere (on)kosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen 
2. Als na het sluiten van de Overeenkomst prijzen van materialen, grondstoffen, lonen, premies, heffingen en andere rechten, vrachten, belastingen, valutakoersen en /of andere factoren, die de prijs van de producten, 

zaken of diensten mede bepalen, waaronder mede zijn begrepen de prijzen, welke de toeleveranciers van Abbink Boekelo aan Abbink Boekelo in rekening brengen, een significante wijziging ondergaan, is Abbink 
Boekelo gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig onder opgave van de reden aan te passen. 

3. Is met de Wederpartij een vaste prijs overeengekomen, dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de Overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten. Eventuele werkzaamheden en diensten 
die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van de Wederpartij door Abbink Boekelo (of door haar ingeschakelde Derden) worden geleverd (‘meerwerk’), zullen indien en voor zover hiermee meer dan 10% van 
de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie aan de Wederpartij in rekening worden gebracht. 

4. De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk en daarmee tot afrekening op de wijze als in het vorige lid voorzien: 
a. uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen, nadat deze door de Wederpartij is goedgekeurd; 
b. eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de Wederpartij die ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet, niet volledig of onvoldoende duidelijk aan Abbink Boekelo kenbaar zijn gemaakt; 
c. gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van Derden, die door Abbink Boekelo in redelijkheid niet waren te voorzien, dan wel waarop Abbink Boekelo beperkt of geen invloed kan uitoefenen; 

5. De Wederpartij wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd, wanneer de Wederpartij de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder blijk 
te geven dat dat niet werd gewenst. 

 
ARTIKEL 5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 
1. Abbink Boekelo zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitoefenen. 
2. Indien Abbink Boekelo gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Abbink Boekelo ter 

beschikking heeft gesteld.  
3. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Abbink Boekelo gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) 

aan de zijde van Abbink Boekelo daardoor direct of indirect ontstaan.  
4. Abbink Boekelo is steeds en onvoorwaardelijk gerechtigd op enig moment Derden in te schakelen ten behoeve van de werkzaamheden. Abbink Boekelo zal bij de selectie van Derden zorgvuldig te werk gaan, maar is 

niet aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van handelen of nalaten van (door Abbink Boekelo ingeschakelde) Derden. De Wederpartij geeft hierbij onherroepelijke en onvoorwaardelijke 
toestemming aan Abbink Boekelo om voorwaarden die Derden hanteren voor de uitvoering van hun werkzaamheden – met inbegrip van aansprakelijkheidsbeperkingen – te aanvaarden zodat de algemene voorwaarden 
die de desbetreffende Derde hanteert jegens de Wederpartij kunnen worden ingeroepen. De verplichtingen en aanspraken – met inbegrip van aansprakelijkheidsbeperkingen – die Derden aan Abbink Boekelo opleggen, 
kunnen door Abbink Boekelo aan de Wederpartij worden tegengeworpen. 

5. Indien Abbink Boekelo een aanbetaling verlangt van de Wederpartij en deze aanbetaling nog niet door Abbink Boekelo ontvangen is, behoudt Abbink Boekelo zich het recht voor om de uitvoering van de Overeenkomst 
op te schorten tot op het moment dat de verlangde aanbetaling door Abbink Boekelo is ontvangen. 

6. Abbink Boekelo is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 
7. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Abbink Boekelo de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande 

fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
 
ARTIKEL 6. VERPLICHTINGEN WEDERPARTIJ 
1. De Wederpartij zorgt ervoor dat de Abbink Boekelo tijdig kan beschikken:  

a. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, goedkeuringen (zoals vergunning, ontheffing en beschikkingen, hieronder ook begrepen eventuele vergunningen voor het bemalen van grondwater) 
en KLIC-meldingen, een en ander op aanwijzing van de Abbink Boekelo; 

b. over van alle voor de uitvoering van het werk vereiste tekeningen, berekeningen, aanwijzingen, en verdere gegevens, alsmede hulpmiddelen en materialen; 
c. over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd vrij van obstakels, waarbij dan wel sprake dient te zijn van een zodanig vlakke ondergrond en verharding, dat de 

aanvoer van de materialen op normale wijze kan plaatsvinden en de werkzaamheden onder normale omstandigheden kunnen worden uitgevoerd, daaronder begrepen zo nodig voldoende bemaald;  
d. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen;  
e. over uitvoering van de werkzaamheden ineens, zonder dat transport van materiaal behoeft plaats te vinden;  
f. over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie 

2. De Wederpartij dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Abbink Boekelo behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het 
werk daarvan geen vertraging ondervindt. 

3. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de Wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Abbink Boekelo voortvloeiende schade en kosten door de 
Wederpartij te worden vergoed. 

4. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de Wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Abbink Boekelo voortvloeiende schade en kosten door de 
Wederpartij te worden vergoed. 

5. De Wederpartij dient gedurende looptijd van de Overeenkomst verzekeringen te sluiten en aan te houden die adequate dekking geven ter zake van verlies van materieel en zaakschade, alsmede dood en/of letsel als 
gevolg van bediening van door de Wederpartij gehuurd materieel door of onder verantwoordelijkheid van de Wederpartij 

 
ARTIKEL 7. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST 
1. Aanvullingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst binden Abbink Boekelo slechts voor zover zij door Abbink Boekelo schriftelijk zijn bevestigd. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Abbink Boekelo een verzoek 

tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader uit te voeren werkzaamheden of te leveren zaken.  
2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Abbink Boekelo een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor 

de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 
3. Indien wijzigingen in de Overeenkomst leiden tot verhoging/verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de overeengekomen prijs schriftelijk tussen Partijen worden overeengekomen. 
4. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Abbink Boekelo de Wederpartij hierover tevoren inlichten. 
 
ARTIKEL 8. UITVOERINGSTERMIJNEN | OPLEVERINGSTERMIJNEN 
1. De door Abbink Boekelo in verband met de uitvoering van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgegeven termijnen hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen, ook niet 

indien het gaat om uiterste termijnen. 
2. De enkele overschrijding van een door Abbink Boekelo genoemde of tussen Partijen overeengekomen termijn of (oplever)datum brengt Abbink Boekelo niet in verzuim. In alle gevallen – derhalve ook ingeval Partijen 

schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen – komt Abbink Boekelo wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat de Wederpartij Abbink Boekelo schriftelijk in gebreke heeft 
gesteld en een redelijke termijn tot nakoming heeft gegund van minimaal 14 (veertien) dagen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat 
Abbink Boekelo in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. 

3. Indien overschrijding van genoemde termijnen onvermijdelijk is, zal Abbink Boekelo de Wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en zullen partijen terstond in overleg treden. 
 
ARTIKEL 9. OPLEVERING  
1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:  

a. de Wederpartij het werk heeft goedgekeurd;  
b. het werk door de Wederpartij in gebruik is genomen. Neemt de Wederpartij een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;  
c. Abbink Boekelo aan de Wederpartij schriftelijk heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en Wederpartij niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is 

goedgekeurd;  
d. Wederpartij het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg 

staan.  
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2. Keurt de Wederpartij het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Abbink Boekelo. Daarnaast zal Abbink Boekelo in de gelegenheid gesteld worden om het 
werk opnieuw op te leveren. Hij dient Abbink Boekelo hierbij een redelijke termijn te gunnen. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing. 

 
ARTIKEL 10. RECLAMES  
1. Zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na feitelijke afgifte van de zaak of oplevering van het werk schriftelijk aan Abbink Boekelo gemeld te worden.  
2. Overige gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld binnen bekwame tijd nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt.  
3. Na het verstrijken van deze termijnen vervalt het recht zich op het gebrek te mogen beroepen.  
4. Het indienen van reclame door de Wederpartij heft de betalingsverplichting(en) van de Wederpartij jegens Abbink Boekelo niet op.  
5. Het is Abbink Boekelo uitdrukkelijk toegestaan bij de uitvoering van de werkzaamheden af te wijken van een eerder uitgebracht advies/verstrekt plan/tekening, aangezien dit advies/verstrekt plan/tekening een 

uitvoeringsplan is dat opgesteld is voor aanvang van de werkzaamheden, en tijdens de werkzaamheden het dienstig kan zijn wijzigingen door te voeren.  
6. Het recht op reclame verjaart in ieder geval na verloop van één jaar na beëindiging van de werkzaamheden of oplevering van het werk. 
 
ARTIKEL 11. OPSCHORTING | ONTBINDING 
1. Abbink Boekelo is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:   

a. de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;  
b. na het sluiten van de Overeenkomst Abbink Boekelo ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te 

vrezen dat de Wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;  
c. de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.  

2. Voorts is Abbink Boekelo bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid 
en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden 
verwacht.  

3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Abbink Boekelo op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Abbink Boekelo de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar 
aanspraken uit de wet en Overeenkomst. 

 
ARTIKEL 12. BETALING 
1. Betaling dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij Partijen schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen. 
2. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
3. Betaling geschiedt op een door Abbink Boekelo aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd.  
4. Indien de Wederpartij in gebreke blijft met de betaling binnen de in lid 1 genoemde termijn, is zij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd over het opeisbare bedrag 

en zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is, tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag/de volledige factuurbedragen.  
5. Indien de Wederpartij verzuimt om (tijdig) haar verplichtingen na te komen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.  
6. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, dan wel de werkelijke incassokosten (met een minimum van € 450,00). 
7. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. 
8. Elke bevoegdheid van de Wederpartij tot verrekening of opschorting van betaling uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID  
1. Abbink Boekelo is niet aansprakelijk voor enige door de Wederpartij geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de Overeenkomst, 

daaronder begrepen schade aan in eigendom van de Wederpartij (of Derden) toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste 
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

2. Abbink Boekelo is jegens de Wederpartij nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, 
fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van Derden, die door Abbink Boekelo bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld. 

3. Het in lid 2 en 3 gestelde lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Abbink Boekelo. Een reeks van samenhangende schadegevallen/ gebeurtenissen geldt hierbij als één 
schadegeval/gebeurtenis. 

4. Indien Abbink Boekelo aansprakelijk is voor directe of indirecte schade jegens de Wederpartij, dan is iedere aansprakelijkheid van Abbink Boekelo beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van 
haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien en voor zover, om welke 
reden dan ook, geen betaling uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag. 

5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden; 
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Abbink Boekelo aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Abbink Boekelo toegerekend kunnen worden; 
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden. 

6. Voor zover in een voorkomend geval nog niet aan de Wederpartij is gefactureerd, dient in voornoemde tekst van dit artikel voor “factuurbedrag” te worden gelezen ‘de overeengekomen vaste prijs’ of ‘gangbare tarief’ 
dat aan de Wederpartij in rekening zou worden gebracht voor de verrichte werkzaamheden, waarin de oorzaak van de schade is gelegen. 

7. De Wederpartij vrijwaart Abbink Boekelo voor alle aanspraken van Derden ter zake van schade in verband met de door Abbink Boekelo uitgevoerde Overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken 
een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Abbink Boekelo en de Wederpartij bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft. 

8. De Wederpartij kan geen geslaagd beroep kan doen op een garantie, noch kan zij Abbink Boekelo op andere gronden aansprakelijk kan stellen, indien de schade is ontstaan: 
a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Abbink Boekelo verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.; 
b. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken; 
c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de Wederpartij aan Abbink Boekelo verstrekte gegevens; 
d. door aanwijzingen of instructies van of namens de Wederpartij;  

             e.         doordat door of namens de Wederpartij reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Abbink Boekelo. 
9. Voorts is Abbink Boekelo niet aansprakelijk indien een tekortkoming van Abbink Boekelo het gevolg is van: 

a.          arbeidsongeregeldheden bij Derden of onder eigen personeel; 
b.          tekortschieten van hulppersonen; 
c.          transportmoeilijkheden; 
d.          brand en verlies van te leveren zaken; 
e.          maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of handelsverboden; 
f.           gewelddadige of gewapende acties of 
g.          storingen in de energievoorzieningen, communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Abbink Boekelo. 

10.    De termijnen waarbinnen Abbink Boekelo aansprakelijk kan worden gesteld voor de vastgestelde schade bedraagt maximaal zes (6) maanden te rekenen vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de                     
………….schadevergoeding is komen vast te staan. 
 
ARTIKEL 14. OVERMACHT 
1. Indien Abbink Boekelo door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de 

overmachtstoestand. 
2. Duurt de overmachtstoestand langer dan één (1) maand, dan hebben Partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtstoestand dit rechtvaardigt en in 

overeenstemming met wat verder in deze Voorwaarden is bepaald. 
3. Ingeval van overmacht heeft de Wederpartij geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Abbink Boekelo als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.  
4. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Abbink Boekelo onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of 

waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Abbink Boekelo kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die 
omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, weersinvloeden, kwaadwillige besmettingen, pandemie, stagnatie of andere problemen bij de productie door de toeleveranciers van 
Abbink Boekelo en/of bij het eigen of door Derden verzorgde transport en/of devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, evenals het 
ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. 

5. Abbink Boekelo zal de Wederpartij zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtstoestand op de hoogte brengen. 
6. Voor zover Abbink Boekelo ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na 

te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Abbink Boekelo gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen 
als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.  

 
ARTIKEL 15. INTELLECTUEEL EIGENDOM  
1. Abbink Boekelo behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de wetten die betrekking hebben op intellectueel eigendom.   
2. Abbink Boekelo is gerechtigd om de toegenomen kennis aan haar zijde te gebruiken voor het uitvoeren van andere overeenkomsten dan de Overeenkomst met de Wederpartij. Abbink Boekelo houdt hierbij rekening 

met eventuele vertrouwelijke informatie waarbij deze informatie niet met Derden of bij de uitvoering van andere overeenkomsten wordt gedeeld.   
3. Abbink Boekelo is gerechtigd haar werken en andere bescheiden waar intellectueel eigendomsrecht op rust te allen tijde bij de Wederpartij op te vragen. De Wederpartij verstrekt hiertoe haar medewerking.  
4. Abbink Boekelo is gerechtigd om, zonder voorafgaande toestemming van de Wederpartij, werken openbaar te maken als daar intellectueel eigendom van Abbink Boekelo op rust.  
5. De Wederpartij is niet bevoegd om werken, zonder voorafgaande toestemming van Abbink Boekelo, openbaar te maken indien op deze werken intellectueel eigendomsrecht van Abbink Boekelo rust. 
 
ARTIKEL 16. GESCHILLEN 
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Abbink Boekelo partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of 

indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.  
2. De rechter in de vestigingsplaats van Abbink Boekelo is uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders voorschrijft.  
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.  
 
ARTIKEL 17. SLOTBEPALING EN VINDPLAATS 
1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nummer 06087394. 
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst. 
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