Algemene Voorwaarden kunststof coatings van T.H.S. B.V.
Definities
a) Algemene
Voorwaarden
Kunststof
Coatings: de onderhavige Algemene
Voorwaarden zoals die van tijd tot tijd
luiden, hieronder ook aangehaald als
“algemene
voorwaarden”
of
“voorwaarden;
b) Opdrachtgever: iedere natuurlijke en/of
rechtspersoon, die met T.H.S. B.V. (hierna
te noemen: T.H.S.) onderhandelt over de
totstandkoming van een overeenkomst
en/of met T.H.S. een overeenkomst
aangaat. Opdrachtgever en T.H.S. worden
hierna gezamenlijk ook aangeduid als
“partijen”;
c) Overeenkomst: de overeenkomst tussen de
opdrachtgever en T.H.S. tot het verrichten
van diensten en/of werkzaamheden
waarop onderhavige voorwaarden van
toepassing worden verklaard;
d) werkzaamheden: het totaal van de tussen
opdrachtgever en T.H.S. overeengekomen
en door T.H.S. ten behoeve van
opdrachtgever
uitgevoerde
werkzaamheden waarbij kunststof coatings
worden toegepast, waaronder eveneens
begrepen het verstrekken van advies en het
leveren van materialen of onderdelen,
hierna ook aangehaald als “werk”;
e) Meer- en minderwerk: door de
opdrachtgever gewenste toevoegingen
aan, respectievelijk verminderingen van het
overeengekomen werk, die leiden tot
bijbetaling
of
inhouding
op
de
overeengekomen prijs.
f) Definities: bovenstaande definities zijn slechts
bedoeld voor een duidelijke en eenduidige
uitleg van deze Algemene Voorwaarden.
Artikel 1 Geldigheid van deze Algemene
Voorwaarden kunststof coatings van T.H.S. B.V.
1-1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van
toepassing op alle door T.H.S. B.V., gevestigd te
Sassenheim, gesloten overeenkomsten die
betrekking hebben op werkzaamheden die zien
op het toepassen van kunststof coatings. Voorts
zijn deze voorwaarden van toepassing op alle
door T.H.S. uitgebrachte offertes en
opdrachtbevestigingen
aangaande
werkzaamheden die betrekking hebben op het
toepassen van kunststof coatings, tenzij partijen
uitdrukkelijk
anders
schriftelijk
zijn
overeengekomen.
1-2 Onderhavige voorwaarden zijn eveneens
van toepassing op alle overeenkomsten met
betrekking tot werkzaamheden waarbij
kunststof coatings worden toegepast met T.H.S.
voor de uitvoering waarvan (diensten en
goederen van) derden dienen te worden
betrokken.
1-3 Bij strijdigheid tussen deze algemene
voorwaarden en de door opdrachtgever
gehanteerde
algemene
voorwaarden,
prevaleren deze algemene voorwaarden. De
toepasselijkheid van door opdrachtgever
gehanteerde algemene voorwaarden wordt
uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk en
schriftelijk anders is overeengekomen.
1-4 Indien één of meerdere bepalingen in deze
algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen
van deze algemene voorwaarden volledig van

toepassing. Partijen zullen alsdan overleggen
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van
de nietig of vernietigde bepalingen overeen te
komen, waarbij en indien voor zover mogelijk
het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepaling in acht wordt genomen.
1-5 Indien op een overeenkomst tussen
opdrachtgever en T.H.S. deze algemene
voorwaarden eenmaal van toepassing zijn
verklaard, stemt opdrachtgever in met
toepasselijkheid
van
deze
algemene
voorwaarden
op
eventuele
latere
overeenkomsten, tenzij later schriftelijk anders
wordt overeengekomen.
Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst
2-1 Alle offertes en aanbiedingen van T.H.S. zijn
vrijblijvend en aldus herroepelijk. Een
overeenkomst komt pas tot stand nadat
aanvaarding van de offerte of aanbieding T.H.S.
heeft bereikt en T.H.S. de aanbieding of offerte
niet binnen 5 werkdagen herroept op grond van
onvoorzienbare omstandigheden of een fout in
de offerte (ongeacht of deze fout voor de andere
partij duidelijk was), waarna deze aanvaarding
van de offerte of aanbieding wordt gevolgd door
een schriftelijke opdrachtbevestiging door
T.H.S., dan wel door uitvoering van de opdracht
door T.H.S., dan wel wanneer de uitvoering van
de opdracht voortvloeit uit een eerder gesloten
(raam)overeenkomst.
2-2 Eventuele aanvullingen of wijzigingen van de
overeenkomst binden T.H.S. uitsluitend indien
en voor zover deze door T.H.S. schriftelijk zijn
bevestigd.
2-3 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen zijn offertes en aanbiedingen
geldig tot 30 dagen na dagtekening.
Artikel 3 Contractduur en Beëindiging
overeenkomst
3-1 De overeenkomst tussen T.H.S. en
opdrachtgever wordt aangegaan voor hetzij de
duur van het overeengekomen werk in geval van
een eenmalige opdracht, hetzij voor bepaalde of
onbepaalde
tijd
in
geval
van
een
duurovereenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk
en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3-2 Een overeenkomst die wordt aangegaan
voor de duur van het overeengekomen werk
eindigt van rechtswege op het moment dat het
overeengekomen werk is opgeleverd.
3-3 Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan
door beide partijen te allen tijde schriftelijk
worden opgezegd met inachtneming van een
opzegtermijn van 1 maand voor ieder jaar of een
gedeelte daarvan dat de overeenkomst heeft
geduurd, met een maximum van 3 maanden.
3-4 Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan
niet tussentijds worden opgezegd, tenzij dit
schriftelijk
is
overeengekomen.
Deze
overeenkomst eindigt, behoudens de in het
volgende lid van dit artikel genoemde gevallen,
door het verstrijken van de overeengekomen
termijn, of door voltooiing van de
werkzaamheden waarop de overeenkomst
betrekking heeft.
3-5 T.H.S. is te harer keuze in ieder geval
gerechtigd, zonder enige verplichting tot
schadevergoeding en onverminderd de aan haar
verder
toekomende
rechten,
iedere
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te

ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering
daarvan op te schorten indien: i) na het sluiten
van de overeenkomst aan T.H.S. ter kennis
gekomen omstandigheden goede grond geven
te vrezen dat de Opdrachtgever niet of niet tijdig
aan zijn verplichtingen zal voldoen; ii) T.H.S. de
Opdrachtgever heeft verzocht voldoende
zekerheid te stellen voor de nakoming en deze
zekerheid binnen de gestelde termijn uitblijft of
onvoldoende is; iii) in geval van faillissement,
liquidatie of (voorlopige) surseance van betaling
van Opdrachtgever; iv) de Opdrachtgever
anderszins in verzuim is doordat de
Opdrachtgever niet of niet behoorlijk of niet
tijdig voldoet aan zijn verplichtingen die uit de
Overeenkomst voortvloeien.
3-6 In de in lid 5 genoemde gevallen is T.H.S.
bevoegd en staat haar ter vrije beoordeling om
de uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten en/of de overeenkomst te ontbinden,
één en ander onverminderd het recht om
schadevergoeding te vorderen. Indien zich een
omstandigheid voordoet als genoemd in lid 3,
dan is Opdrachtgever van rechtswege in gebreke
en is een ingebrekestelling niet vereist. De
vorderingen die T.H.S. alsdan op Opdrachtgever
heeft zijn in die gevallen onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 4 Prijzen en betaling
4-1 Aan Opdrachtgever worden in ieder geval in
rekening
gebracht
de
kosten
in
overeenstemming
met
de
gesloten
overeenkomst. Een prijs kan zijn een vaste vooraf
overeengekomen prijs (aanneemsom), of een
prijs per eenheid, te weten een prijs per uur, een
prijs per strekkende of vierkante meter en op
basis van calculatie in regie.
4-2 Indien na de datum van een aanbieding of
offerte door T.H.S. doch vóór de uitvoering van
het werk een kostenfactor een prijswijziging
ondergaat, is T.H.S. gerechtigd een vaste prijs of
de prijs per eenheid dienovereenkomstig aan te
passen. Het bepaalde in artikel 2-1 laat het
bepaalde in de vorige volzin onverlet.
4-3 T.H.S. is gerechtigd eventuele heffingen van
overheidswege in verband met het werk en
kosten die T.H.S. in het kader van het werk maakt
ter voldoening aan voorschriften krachtens
(milieu)wetgeving afzonderlijk naast de
overeengekomen prijs aan de opdrachtgever in
rekening te brengen.
4-4 Indien een prijs per uur wordt
overeengekomen, zal het totaal verschuldigde
worden vastgesteld op grond van de werkelijk
aan de uitvoering van de werkzaamheden
bestede tijd volgens het overeengekomen - en bij
gebreke daarvan het gebruikelijke - uurtarief van
T.H.S., welk tarief door T.H.S. op eerste verzoek
aan opdrachtgever zal worden verstrekt,
exclusief gebruiksmaterialen.
4-5 Een factuur van T.H.S. dient binnen 30 dagen
na factuurdatum te zijn voldaan door
Opdrachtgever.
4-6 Indien betaling niet heeft plaatsgevonden
binnen de overeengekomen betalingstermijn,
dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim
en vanaf dat moment rente (2%) verschuldigd.
Tevens is T.H.S. alsdan gerechtigd tot vergoeding
van buitengerechtelijke kosten die zij moet
maken om de factuur volledig voldaan te krijgen
ter hoogte van 15% van het totaal verschuldigde
bedrag, met een minimum van € 250,--.
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4-7 Inhouding, verrekening of opschorting, uit
welke hoofde dan ook, van de betaling is niet
toegestaan.
4-8 klachten, opmerkingen of vragen over een
factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum
schriftelijk kenbaar te worden gemaakt bij
T.H.S., bij gebreke waarvan de factuur als
akkoord bevonden wordt beschouwd.
Artikel 5 Meer- en minderwerk
5-1 De werkzaamheden van T.H.S. zijn beperkt
tot de uitdrukkelijk in de overeenkomst of de
daaraan voorafgaande aanbieding of offerte
omschreven
werkzaamheden.
Iedere
vermeerdering van overeengekomen diensten
of werkzaamheden, zowel mondeling als
schriftelijk tussen T.H.S. en opdrachtgever
overeengekomen, zal als meerwerk separaat in
rekening
worden
gebracht.
Bij
een
overeengekomen vaste prijs zal het meerwerk
met inachtneming van artikel 4-4 per uur
berekend worden.
5-2 Van meerwerk is eveneens sprake ingeval
van onvoorziene kostenverhogingen in verband
met onvoorziene en vooraf niet door de
opdrachtgever gemelde werkomstandigheden,
waardoor het werk in redelijkheid niet voor de
overeengekomen prijs kan worden uitgevoerd.
5-3 In geval van het gebruik van stelposten in de
aanbieding of offerte en de daarop gebaseerde
overeenkomst of van verrekenbare en/of
geschatte hoeveelheden is er sprake van meerof minderwerk indien de kosten of
hoeveelheden hoger of lager uitvallen dan
eerder berekend door T.H.S.
5-4 Het meer- of minderwerk zal door T.H.S. in
rekening worden gebracht (bij meewerk) of
worden verrekend (bij minderwerk) op de
eindfactuur van T.H.S. aan de opdrachtgever.
Het is opdrachtgever niet toegestaan om een
beroep op verrekening of opschorting ter zake
van meer- of minderwerk.
Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst en
klachten
6-1 T.H.S. zal zich inspannen de overeenkomst
uit te voeren naar beste inzicht en vermogen.
6-2 T.H.S. heeft het recht om werkzaamheden
ter uitvoering van de overeenkomst te laten
verrichten door derden.
6-3 Opdrachtgever is verplicht om er voor te
zorgen dat alle gegeven, waarvan T.H.S.
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan
de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de overeenkomst, mede in
verband met het bepaalde in artikel 5-2, tijdig
aan T.H.S. te verstrekken. Indien de voor de
uitvoering van de overeenkomst benodigde
gegevens door opdrachtgever niet tijdig aan
T.H.S. zijn verstrekt, heeft T.H.S. het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten
en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra
kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de
opdrachtgever in rekening te brengen. T.H.S. is
nimmer aansprakelijk voor eventuele nadelige
gevolgen of schade aan de zijde van
opdrachtgever of derden als gevolg van de in de
vorige volzin bedoelde opschorting of
vertraging.
6-4 Opdrachtgever is verplicht er voor te zorgen
dat T.H.S. onbelemmerd toegang heeft tot die
plaatsen, waarvan T.H.S. vooraf heeft

aangegeven of tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden aangeeft dat dit noodzakelijk is
voor het uitvoeren van de overeenkomst.
6-5 Indien is overeengekomen dat de
overeenkomst in verschillende onderdelen zal
worden uitgevoerd, kan T.H.S. de uitvoering van
werkzaamheden die tot een volgend onderdeel
behoren opschorten totdat de opdrachtgever de
resultaten van het (de) daaraan voorafgaande
onderd(e)l(en) schriftelijk heeft goedgekeurd
en, indien betaling in termijnen van het
honorarium is overeengekomen, opdrachtgever
alle opeisbare termijnen heeft voldaan.
6-6 Opdrachtgever is verplicht de afgeleverde
producten
onmiddellijk
na
aflevering
nauwkeurig
te
(laten)
inspecteren.
Beschadigingen of visuele schades aan de
producten of verpakkingen dienen direct bij de
vervoerder (chauffeur) te worden gemeld
voordat er getekend wordt voor een goede
ontvangst van de producten. Eventuele klachten
aangaande geleverde producten moeten
uiterlijk binnen 24 uur na aflevering van de
schriftelijk worden gemeld inclusief begeleidend
fotografisch bewijs.
6-7 In afwijking van het bepaalde in artikel 6-6
dienen klachten die betrekking hebben op alle
overige op grond van de overeenkomst
verrichtte
werkzaamheden
door
de
opdrachtgever en die redelijkerwijs niet binnen
de in artikel 6-6 genoemde termijn kunnen
worden geconstateerd, zo spoedig mogelijk na
ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen na
voltooiing van de betreffende werkzaamheden
of aflevering van producten schriftelijk te
worden gemeld aan T.H.S., zo mogelijk eveneens
voorzien van fotografisch bewijs. Klachten die
zijn ingediend na ommekomst van voornoemde
termijn leiden nimmer tot enige verplichting of
aansprakelijkheid aan de zijde van T.H.S.
6-8 Indien T.H.S. de klacht gegrond acht, zal
T.H.S. de werkzaamheden alsnog verrichten
zoals overeengekomen, tenzij de opdrachtgever
aantoont dat dit inmiddels onmogelijk is
geworden. De onmogelijkheid van het alsnog
verrichten
van
overeengekomen
werkzaamheden dient door de opdrachtgever
schriftelijk en gemotiveerd aan T.H.S. kenbaar te
worden gemaakt.
6-9 Indien nakoming blijvend onmogelijk is
geworden treden partijen in overleg over een
passende oplossing.
Artikel 7 Levering en risico
7-1 T.H.S. heeft te allen tijde het recht in
gedeelten af te leveren. Indien geen
leveringstermijn is bepaald, dan geldt een
termijn van 4 weken, onverminderd het
bepaalde in artikel 7-2.
7-2 Een door T.H.S. opgegeven leveringstermijn
is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van
de overeenkomst door T.H.S. relevante
omstandigheden en, voor zover afhankelijk van
derden, op de door die derden aan T.H.S.
verstrekte informatie. Bij overschrijding van de
afleveringstermijn heeft opdrachtgever geen
recht op enige schadevergoeding ter zake.
Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht
op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de
overschrijding van de afleveringstermijn zodanig
is dat van opdrachtgever in redelijkheid niet kan
worden gevergd dat hij het betreffende gedeelte

van de overeenkomst in stand laat.
7-3 Aflevering en risico-overgang vindt steeds
plaats op de locatie en op het tijdstip waarop de
producten gereed zijn voor verzending aan de
opdrachtgever. T.H.S. zal opdrachtgever zo
spoedig mogelijk in kennis stellen van hiervoor
bedoelde locatie en tijdstip en opdrachtgever zal
de producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 10 werkdagen na de kennisgeving,
afnemen.
7-4 Indien opdrachtgever de producten niet of
niet binnen de in artikel 7-4 genoemde termijn
afneemt, dan is hij zonder ingebrekestelling in
verzuim. T.H.S. is in dat geval gerechtigd om de
producten voor rekening en risico van
opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde
te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom,
vermeerderd met de rente en de kosten (bij
wege van schadevergoeding) verschuldigd,
echter in het voorkomend geval verminderd met
de netto-opbrengst van eventuele verkoop aan
een derde.
Artikel 8 Overmacht
8-1 Indien T.H.S. door overmacht niet aan haar
verplichtingen jegens opdrachtgever kan
voldoen, wordt de nakoming van die
verplichtingen opgeschort voor de duur van de
overmacht situatie.
8-2 Indien de overmacht situatie 6 weken heeft
geduurd, hebben beide partijen het recht de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te (doen)
ontbinden, voor zover de overmacht situatie dit
in redelijkheid rechtvaardigt. Het moet daarbij
gaan om gebeurtenissen of omstandigheden die
de nakoming van de verbintenis verhinderen en
die niet aan T.H.S. kunnen worden toegerekend.
8-3 In geval van overmacht heeft de
opdrachtgever
geen
recht
op
enige
(schade)vergoeding, ook niet als T.H.S. als gevolg
van de overmacht situatie enig voordeel mocht
hebben.
8-4 Onder overmacht van T.H.S. wordt verstaan
elke van de wil van T.H.S. onafhankelijke
omstandigheid, waardoor nakoming van de
verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of
gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de
nakoming van de verplichtingen in redelijkheid
niet van T.H.S. kan worden gevergd, ongeacht of
die omstandigheid ten tijde van het sluiten van
de overeenkomst te voorzien was. Tot die
omstandigheden worden ook, maar niet
uitsluitend, gerekend: stakingen, stagnatie of
andere problemen bij de productie door T.H.S. of
haar toeleveranciers en/of bij het eigen en/of
door derden verzorgde transport en/of
schaarste dan wel objectief vast te stellen
ontbreken van grondstoffen, zowel bij T.H.S. als
bij haar toeleveranciers.
Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst
9-1 Indien tijdens de uitvoering van de
overeenkomst blijkt, dat het voor een
behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de in
het kader van de overeenkomst te verrichten
werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen,
zullen partijen de overeenkomst tijdig en in
onderling
overleg
dienovereenkomstig
schriftelijk aanpassen.
9-2 Indien partijen schriftelijk overeen komen
dat de overeenkomst wordt gewijzigd of
aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de
uitvoering van de overeenkomst daardoor
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worden beïnvloed. T.H.S. zal opdrachtgever zo
spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
Een vertraging in de uitvoering van de
werkzaamheden zal in dit geval niet leiden tot
enige aansprakelijkheid van de zijde van T.H.S.
9-3 Indien de wijziging of aanvulling van de
overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties heeft, zal T.H.S. zich inspannen
de opdrachtgever hierover vooraf in te lichten.
9-4 In het geval de wijziging of aanvulling van de
overeenkomst het gevolg is van omstandigheden
die volledig aan T.H.S. zijn toe te rekenen, dan zal
T.H.S. geen meerkosten in rekening kunnen
brengen bij de opdrachtgever.
Artikel 10 Uitsluiting of beperking
aansprakelijkheid en vrijwaring
10-1 T.H.S. is niet aansprakelijk voor door de
opdrachtgever of derden geleden schade of
letsel, ontstaan door een gebrek of gebreken
aan de door of namens T.H.S. aan opdrachtgever
geleverde zaak of zaken van welke aard dan ook
of door gebrekkige uitvoering van diensten of
werkzaamheden door T.H.S., behoudens in geval
van opzet of grove schuld door T.H.S. of een van
haar leidinggevenden.
10-2 Indien T.H.S. jegens opdrachtgever toch
aansprakelijk mocht zijn uit hoofde van de
uitvoering van de overeenkomst, dan is die
aansprakelijkheid als volgt beperkt: a) Indien de
aansprakelijkheid van T.H.S. door haar eigen
aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is
deze beperkt tot het door de verzekeraar van
T.H.S. terzake onder die verzekering uit te keren
bedrag; b) indien de aansprakelijkheid van
T.H.S. niet door de verzekering wordt gedekt,
dan is deze beperkt tot tweemaal de
factuurwaarde van de opdracht, althans het
gedeelte van de opdracht waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien het
een opdracht betreft met een langere looptijd
dan 6 maanden, wordt de aansprakelijkheid
beperkt tot het bedrag van het honorarium over
de laatste 6 maanden voordat het feit waarvoor
T.H.S. aansprakelijk is zich voordeed, tenzij het
een deelopdracht met een kortere looptijd
betreft, in welk geval de aansprakelijkheid is
beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van die
deelopdracht; c) T.H.S. is nimmer aansprakelijk
voor enige door opdrachtgever geleden of te
lijden gevolgschade, (in)directe bedrijfsschade,
stagnatieschade of winstderving.
10-3 De in het vorige lid opgenomen
beperkingen van de aansprakelijkheid van T.H.S.
gelden niet indien de schade is te wijten aan
opzet of grove schuld van T.H.S., haar
ondergeschikten of door haar ingeschakelde
derden.
10-4 Opdrachtgever vrijwaart T.H.S. te allen tijde
voor eventuele aanspraken van derden wegens
of verband houdend met de uitvoering van de
werkzaamheden in het kader van de tussen
T.H.S. en opdrachtgever bestaande of reeds
geëindigde overeenkomsten.
10-5 T.H.S. is nimmer aansprakelijk voor schade
die voortvloeit uit de aanwezigheid van asbest of
soortgelijke of andere schadelijke of giftige
stoffen, indien deze aanwezigheid eerst bij de
uitvoering van de overeenkomst blijkt en
opdrachtgever niet uiterlijk bij het sluiten van de
overeenkomst heeft gewezen op (het risico op)
de aanwezigheid van asbest of andere
schadelijke of giftige stoffen.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
11-1 T.H.S. behoudt zich de eigendom voor van
alle aan opdrachtgever geleverde en nog te
leveren zaken, totdat de koopprijs van al deze
zaken geheel is voldaan.
11-2 Indien en zolang op de zaken van T.H.S.
een eigendomsvoorbehoud rust, is het
opdrachtgever niet toegestaan deze zaken te
vervreemden dan wel enig beperkt recht daarop
te vestigen, anders dan in de (eventuele)
uitoefening van zijn bedrijf.
11-3 Opdrachtgever heeft een zorgplicht met
betrekking
tot
de
onder
het
eigendomsvoorbehoud vallende zaken en dient
deze te verzekeren en verzekerd te houden
tegen de gebruikelijke risico’s, waaronder in
ieder geval begrepen een inboedelverzekering
die risico’s dekt tegen
o.a. brand, diefstal, ontploffing en waterschade.
11-4 Alle kosten met betrekking tot de
uitoefening van het eigendomsvoorbehoud,
waaronder ook begrepen de kosten van vervoer
en opslag, komen voor rekening van
opdrachtgever.
Artikel 12 Geldigheid, geschillen en toepasselijk
recht
12-1 De ongeldigheid van één of meer
bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan
nimmer leiden tot aanspraken van de ene partij
op de andere en laat de geldigheid van andere
bepalingen
onverlet.
Deze
Algemene
Voorwaarden worden voorts geacht te zijn
bedongen door zowel T.H.S. als haar directie,
werknemers en hulppersonen.
12-2 Op elke aanbieding,
offerte
en
opdracht/overeenkomst tussen T.H.S. en
Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands Recht
van toepassing.
12-3 Alle geschillen
tussen T.H.S. en
Opdrachtgever uit hoofde van een overeenkomst
of voortvloeiende uit een overeenkomst tussen
Partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter te Den Haag of, zulks
ter vrije keuze van T.H.S., aan de bevoegde
rechter.
Artikel 13: Wijziging van de voorwaarden.
T.H.S. is bevoegd wijzigingen in deze
voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen
treden in werking op het aangekondigde tijdstip
van inwerkingtreding. T.H.S. zal de gewijzigde
voorwaarden tijdig aan de Opdrachtgever
toezenden.
Indien
geen
tijdstip
van
inwerkingtreding is medegedeeld, treden
wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking
zodra hem/haar de wijziging is medegedeeld.
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