
 

ALGEMENE LEVERINGS‐ EN INKOOPVOORWAARDEN  
(versie 2021.01) 

 
A. Algemeen gedeelte bij de Algemene Leverings‐ en Inkoopvoorwaarden Van 

(versie 2021.01). 
 
Artikel 1 Definities 
1.1 In onderhavige Algemene Leverings‐ en Inkoopvoorwaarden (versie 2021.01) 

worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: 
1.2  ‘’Algemene Voorwaarden’’: onderhavige Algemene Leverings‐ en 

Inkoopvoorwaarden (versie 2021.01). 
1.3  ‘’VSIT’’: Van Schijndel Installatie Techniek B.V., ingeschreven in het 

handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 67787630, en  
D. Van Schijndel Beheer B.V., ingeschreven in het handelsregister van de kamer 
van koophandel onder nummer 62555081, gebruikers van deze Algemene 
Voorwaarden, alsmede haar rechtsopvolgers. 

1.4 ‘’Goederen’’ of ‘’het Geleverde’’: onder Goederen of het Geleverde wordt in 
deze voorwaarden verstaan roerende zaken (o.a. doch niet uitsluitend kabels en 
leidingen en aanverwante producten in de ruimste zin van het woord), alsmede 
het verrichten van werk(zaamheden) en/of diensten in de ruimste zin van het woord. 

1.5  ‘’Overeenkomst’’ of ´´Overeenkomsten´´: iedere tussen Partijen schriftelijk 
overeengekomen afspraak ter zake de verkoop en/of levering van Goederen dan 
wel het Geleverde tussen Partijen, daaronder begrepen iedere aanvulling of 
wijziging daarop en alle rechtshandelingen, waaronder het door VSIT aan 
Contractant verstrekken van een offerte, ter voorbereiding en ter uitvoering van 
de Overeenkomst. 

1.6   ‘’Contractant’’: iedere natuurlijke persoon, iedere contractuele 
vennootschapsvorm of iedere rechtspersoon die producten van VSIT afneemt, of 
met wie de VSIT een Overeenkomst aangaat of met wie de VSIT in 
onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst met VSIT. 

1.7   ´´Partij´´ of ‘’Partijen’’: in enkelvoud VSIT of Contractant, en in meervoud VSIT 
en Contractant tezamen. 

1.8   ‘’Personeel’’: werknemers van Contractant die door Contractant worden ingezet 
voor de uitvoering van (een deel van) de Overeenkomst. Onder Personeel valt 
eveneens een door Contractant ingeschakelde derde en/of hulppersoon. 

 
Artikel 2 Algemeen 
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle 

Overeenkomsten die tussen Partijen worden aangegaan. 
2.2 Andere algemene voorwaarden, waaronder voorwaarden of bedingen van 

Contractant, maken geen deel uit van de tussen Partijen tot stand gekomen of tot 
stand te komen Overeenkomst en worden door VSIT uitdrukkelijk van de hand 
gewezen. 

2.3 Bij het tot stand komen van een Overeenkomst tussen Partijen maken deze 
Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uit van die Overeenkomst, tenzij 
VSIT uitdrukkelijk schriftelijk met toepassing van andere voorwaarden en/of 
bedingen heeft ingestemd. 

2.4 VSIT heeft de mogelijkheid deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De 
wijzigingen treden in werking dertig kalenderdagen nadat VSIT de wijzigingen 
schriftelijk aan Contractant heeft medegedeeld. 

 
Artikel 3 Privacy en geheimhouding 
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3.1 Partijen gaan vertrouwelijk om met de persoons‐ en adresgegevens van de ander. 
Ter uitvoering van de Overeenkomst is het Partijen toegestaan persoons- en 
adresgegevens van de ander te gebruiken. 

3.2 Het is Contractant niet toegestaan de aard en/of inhoud van de Overeenkomst 
met derden te delen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 
15.000,00 per overtreding, onverminderd het recht van VSIT om naast 
vorenstaande boete vergoeding van haar volledige schade door Contractant te 
verlangen. 

 
Artikel 4 Garanties en verklaringen Contractant 
4.1 Contractant garandeert ter uitvoering van iedere Overeenkomst passende 

technische en organisatorische maatregelen voor een veilige (digitale) omgeving 
te zullen treffen. 

4.2 Contractant garandeert de juistheid en volledigheid van de door of namens 
Contractant aan VSIT verstrekte documenten en gegevens, dan wel van VSIT 
ontvangen documenten en gegevens op juistheid en volledigheid te zullen 
controleren en VSIT waar nodig te waarschuwen.  

4.3 Contractant garandeert dat het aflever‐ en werkadres waar Contractant ter 
uitvoering van de Overeenkomst verwacht wordt redelijkerwijze bereikbaar is, en 
dat er ter plaatse voldoende werk-, laad‐ en losfaciliteiten en voldoende 
werkruimte aanwezig zijn, zodat VSIT uitvoering kan geven aan de 
Overeenkomst. De bij de uitvoering van enige Overeenkomst te verbruiken 
elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van Contractant. 

4.4 Contractant garandeert dat ingezet Personeel in het bezit is van de benodigde 
vakkennis, diploma’s en certificaten. Partijen leggen, indien gewenst, in de 
Overeenkomst eventuele nadere voorwaarden vast. 

4.5 Contractant garandeert, en draagt er zorg voor, dat de in de Overeenkomst 
vastgelegde werkzaamheden voortgang vinden in geval van ziekte, vakantie of 
afwezigheid op grond van enige andere reden van Contractant en/of het door 
Contractant ingezette Personeel. 

4.6 Contractant garandeert, en draagt er zorg voor, dat te allen tijde voor het 
verrichten van (extra) werkzaamheden in het kader van een Overeenkomst 
voldoende Personeel wordt ingezet. 

4.7 Contractant garandeert, en draagt er zorg voor, dat diens Personeel tijdens het 
verblijf op een terrein en/of in het gebouw waarin de Overeenkomst wordt 
uitgevoerd: 
a. alle voorschriften op het gebied van veiligheid en milieu, gegeven door de 

beveiliging en/of functionarissen van VSIT, op zullen volgen; 
b. zich desgevraagd bij het beveiligingspersoneel en/of functionarissen van 

VSIT te legitimeren; 
c. alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te treffen ter voorkoming van letsel aan 

personen en/of schade aan Goederen. 
4.8 Bij het niet naleven van aanwijzingen en/of (veiligheids) voorschriften door 

Personeel van Contractant, worden de hieruit voortvloeiende kosten en/of schade 
bij Contractant in rekening gebracht en kan VSIT het door Contractant ingezette 
Personeel de toegang tot het terrein en/of het gebouw ontzeggen. 

4.9 Bij bezwaren van VSIT ten aanzien van het gedrag van ingezet Personeel door 
Contractant, heeft VSIT het uitdrukkelijke recht om Personeel te weigeren en zal 
Contractant terstond voor vervanging zorg dragen, zonder daarvoor extra kosten 
in rekening te brengen. 

4.10 Bij gebreke van nakoming van enige in dit artikel vermelde garantie verbeurt 
Contractant per tekortkoming een direct opeisbare boete ter hoogte van € 
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15.000,00, onverminderd het recht van VSIT om naast de boete volledige 
vergoeding van haar schade door Contractant te verlangen. 

4.11 Contractant garandeert, en draagt er zorg voor, alle door VSIT verlangde 
medewerking en/of informatie te zullen verstrekken ter uitvoering van de 
Overeenkomst en onderhavige Algemene Voorwaarden. 

 
Artikel 5  Keten- en inleenaansprakelijkheid 
5.1 Ter voorkoming van keten- inleenaansprakelijkheid op grond van de toepasselijke 

wetgeving, is VSIT gerechtigd, na kennisgeving hiervan aan Contractant, het 
belasting(omzet- en loonbelasting)deel en/of het premiebestanddeel van elke 
factuur over te maken op een door Contractant geopende of te openen G-rekening. 
Indien Contractant niet over een G-rekening beschikt, kan VSIT de betaling van 
(een gedeelte van) de factuur laten plaatsvinden door middel van een directe 
storting op de rekening van de Belastingdienst en/of de uitvoeringsinstelling, onder 
vermelding van een door Contractant en/of de Belastingdienst op te geven 
kenmerk. Indien en voor zover Contractant wordt aangesproken op grond van de 
Invorderingswet, dan wel op grond van de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen, 
dan wel op grond van enige toekomstige wetgeving op dit punt, is regres door 
Contractant op VSIT uitgesloten. 

5.2 Contractant vrijwaart VSIT en zal deze volledig schadeloos stellen voor alle 
vorderingen van de fiscale en/of sociale verzekeringsautoriteiten en/of van derden, 
ter zake van belastingen, sociale verzekeringspremies en opgelegde boetes en 
rente in verband met de uitvoering van de onderhavige Overeenkomst. 

5.3 Wanneer VSIT ingevolge de wettelijke regels inzake keten- 
inleenaansprakelijkheid of anderszins aansprakelijk wordt gesteld voor door de 
Contractant en/of derden ten gevolge van de Overeenkomst verschuldigde 
premies sociale verzekering en belasting, heeft VSIT steeds het recht om op elk 
door haar aan Contractant en/of derden te betalen bedrag het uit hoofde van deze 
wetgeving verschuldigde in te houden teneinde deze bedragen rechtstreeks aan 
de betreffende instanties te voldoen. Betaling van deze bedragen aan de 
betreffende instanties geldt als bevrijdende betaling van VSIT ten opzichte van 
Contractant en/of diens Personeel. 

 
Artikel 6 Overige bepalingen 
6.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn 

van alle vorderingen en verweren van Contractant jegens VSIT één jaar. 
6.2 VSIT is bevoegd voor de uitvoering van de Overeenkomst tussen Partijen derden 

en/of hulppersonen in te schakelen en hen werkzaamheden te laten verrichten ter 
uitvoering van deze Overeenkomst. Voor tekortkomingen van deze derden en/of 
hulppersonen is VSIT niet aansprakelijk. Eventuele tekortkomingen van deze 
derden en/of hulppersonen kunnen niet worden toegerekend aan VSIT. 

6.3 Indien en voor zover één of meer van de bepalingen uit deze Algemene 
Voorwaarden nietig of vernietigbaar zou(den) blijken te zijn laat dit de geldigheid 
van de overige bepalingen onverlet. 

6.4 Indien meerdere bepalingen, bedingen en/of voorwaarden in de relatie tussen 
Contractant en VSIT van toepassing zijn, is de rangorde daarin als volgt: (1.) de 
orderbevestiging, (2.) de specifieke projectovereenkomst, (3.) de 
raamovereenkomst, (4.) deze Algemene Voorwaarden. Voorbeeld: de bepalingen 
uit een specifieke orderbevestiging zijdens VSIT gaan aldus in rang vóór de 
bepalingen uit een raamovereenkomst tussen Partijen. Indien in een 
Overeenkomst tussen Partijen een andere rangregeling is opgenomen, dan 
prevaleert die boven de in dit artikel genoemde rangregeling. 
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6.5 In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen onder A en B, prevaleren de 
bepalingen onder B van deze Algemene Voorwaarden. 

6.6 In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen onder A en C, prevaleren de 
bepalingen onder C van deze Algemene Voorwaarden. 

6.7 De nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze Algemene 
Voorwaarden staan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze 
Algemene Voorwaarden niet in de weg. Partijen treden alsdan in overleg om 
nietige of vernietigde bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te vervangen 
door bepalingen, die zo veel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van 
de nietige of vernietigde bepaling. 

6.8 Het is Contractant zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VSIT 
verboden de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten te cederen, te 
verpanden of onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen. Vorenstaand 
verbod heeft naast verbintenisrechtelijke werking ook goederenrechtelijke 
werking. 

6.9 Indien deze Algemene Voorwaarden in een andere taal ter beschikking worden 
gesteld is de versie in de Nederlandse taal te allen tijde voor de uitleg leidend. 

 
Artikel 7  Geschillen/Toepasselijk recht 
7.1  Op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten tussen Partijen is Nederlands 

Recht van toepassing, tenzij en voor zover tussen Partijen schriftelijk anders is 
overeengekomen. Toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitgesloten. 

7.2  Partijen zullen zich inspannen om geschillen voor zover mogelijk in goed overleg 
op te lossen. 

7.3  Alle geschillen (die verband houden met Overeenkomsten) tussen Partijen 
worden uitsluitend beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank 
Oost‐Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch. 

 
B. Bij Overeenkomsten waarbij VSIT als verkoper of dienstverlener optreedt 

geldt in aanvulling op hetgeen onder A opgenomen het volgende: 
 
Artikel 8 Aanbiedingen, offertes en/of prijsopgaven 
8.1  Alle door VSIT gedane aanbiedingen, waaronder offertes, prijsopgaven en/of het 

tijdstip van de levering van Goederen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen. Prijsaanbiedingen zijn exclusief BTW. VSIT zal op basis van de 
door Contractant aan hem verstrekte documenten en/of gegevens de offerte of 
prijsopgave baseren. VSIT is niet aansprakelijk voor eventuele schade die is 
ontstaan of zal ontstaan als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet‐tijdige 
verstrekking van documenten en gegevens door Contractant. 

8.2 Een Overeenkomst tussen Partijen komt tot stand nadat de door VSIT verzonden 
orderbevestiging aan Contractant is gezonden. 

 
Artikel 9 Prijzen 
9.1 De door VSIT vermelde en genoemde prijzen zijn in Euro’s en exclusief alle, voor 

zover van toepassing, directe en indirecte belastingen, verzekeringspremies, 
invoerrechten, accijnzen en transport‐ en vervoerskosten en komen, tenzij anders 
schriftelijk is overeengekomen, voor rekening van Contractant. 

9.2 Indien bij het tot stand komen van de Overeenkomst niet uitdrukkelijk een prijs is 
overeengekomen, dan geldt de prijs zoals vermeld in de op het tijdstip van de 
bestelling geldende prijzen conform jaarafspraken. 

Artikel 10 Prijsverhogingen 
10.1  VSIT is gerechtigd de overeengekomen prijs van het Geleverde te verhogen, 
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indien na een offerte of na het tot stand komen van de Overeenkomst de kosten 
van grondstoffen of hulpmaterialen, een verhoging ondergaan. 

10.2  Onder grondstoffen en hulpmaterialen worden in – niet limitatief – ieder geval 
verstaan: elektriciteit, Goederen die VSIT van derden betrekt, lonen, salarissen, 
sociale lasten, overheidslasten, vrachtkosten en assurantiepremies. 

10.3 Een prijsverhoging op grond van dit artikel van meer dan tien procent geeft 
Contractant het recht de Overeenkomst te beëindigen voor het nog niet 
uitgevoerde gedeelte, tot uiterlijk veertien kalenderdagen nadat VSIT Contractant 
van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld. 

 
Artikel 11 Betaling 
11.1 Betaling door Contractant dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde 

termijn van 14 kalenderdagen, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn 
overeengekomen. 

11.2 Betaling dient zonder verrekening Overeenkomstig de op de factuur van VSIT 
vermelde instructies plaats te vinden, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn 
overeengekomen. 

11.3 VSIT is gerechtigd op elk moment gehele vooruitbetaling van de met het 
Geleverde gepaard gaande factuurbedrag te verlangen, dan wel enige andere 
zekerheid, alvorens een aanvang te nemen of voort te gaan met de uitvoering van 
de Overeenkomst. 

11.4 Eventuele geschillen tussen Partijen over kwaliteit van het Geleverde of uit andere 
hoofde door de Contractant ingediende reclameringen, geven Contractant niet het 
recht de betaling op te schorten. 

11.5 In geval van niet tijdige betaling is Contractant van rechtswege in verzuim en is 
deze vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente aan VSIT verschuldigd 
gelijk aan 1% per 30 kalenderdagen, berekend over het bedrag van de factuur of 
het nog onbetaalde gedeelte daarvan. Daarnaast is Contractant in afwijking met 
artikel 6:96 lid 2 sub c BW gehouden tot vergoeding van alle door VSIT ter inning 
van diens vordering(en) te maken buitengerechtelijke (incasso)kosten ter hoogte 
van 15%, met een minimum ter hoogte van € 300,00. 

11.6 VSIT bepaalt zelf op welke openstaande vordering enige betaling door 
Contractant wordt toegerekend. 

11.7 Vanaf de dag dat Contractant ter zake van enige verplichting jegens VSIT in 
verzuim is, zijn alle eventuele overige vorderingen van opdrachtnemer op de 
opdrachtgever eveneens en per direct opeisbaar. 

 
Artikel 12 Levering en werktijden 
12.1 Door VSIT aan Contractant gecommuniceerde lever‐ en werktijden dienen slechts 

als schatting – niet zijnde een fatale termijn – te worden beschouwd . 
12.2 VSIT is gerechtigd het Geleverde in gedeelten te leveren en/of te factureren, tenzij 

schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen. 
12.3 Alle retourneerbare verpakkingen, kisten, pallets en andere containers en 

emballage ten behoeve van de Goederen blijven eigendom van VSIT en dienen 
voor rekening van Contractant te worden geretourneerd, tenzij VSIT schriftelijk 
anders aangeeft. VSIT zal Contractant de ten tijde van de levering geldende prijs 
van de emballage in rekening brengen indien Contractant deze niet binnen één 
maand na verzending van VSIT aan VSIT is geretourneerd. 
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Artikel 13 Oplevering van werk 
13.1 Na schriftelijke oplevering door VSIT is het werk gereed. Een ingebruikname door 

Contractant of diens opdrachtgevers van het werk geldt eveneens als aanvaarding 
van het werk als opgeleverd. Direct na oplevering komt het opgeleverde voor 
rekening en risico van Contractant.  

13.2 VSIT is gerechtigd om het Geleverde in gedeeltes (op) te leveren in welke situatie 
lid 1 van dit artikel Overeenkomstig geldt. 

13.3 Indien het door VSIT Geleverde waarneembaar niet aan de Overeenkomst 
beantwoordt, is de Contractant gehouden terstond bij oplevering te reclameren. 
Reclames wegens andere gebreken dienen schriftelijk te geschieden binnen 5 
kalenderdagen nadat Contractant deze gebreken heeft geconstateerd of 
redelijkerwijs had kunnen constateren. 

13.4 Bij gebreke van tijdige reclamering als hiervoor in artikel 13.3 vermeld verliest 
Contractant diens aanspraken jegens VSIT en geldt de oplevering als 
onvoorwaardelijk aanvaard. 

13.5 Naar eigen keuze van VSIT kan VSIT, in plaats van nakoming van de 
Overeenkomst aan Contractant het op de Overeenkomst betrekking hebbende 
bedrag (terug)betalen of crediteren. 

13.6 VSIT komt slechts in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling met nauwkeurige 
vermelding van het verwijt aan diens adres, en slechts nadat VSIT een redelijk 
aanvullende termijn gegund wordt om alsnog na te komen. Alleen indien VSIT ook 
na ommekomst van laatstgenoemde aanvullende termijn diens verplichtingen niet 
nakomt, kan er sprake zijn van een tekortkoming zijdens VSIT. 

 
Artikel 14 Overgang van risico en eigendomsvoorbehoud 
14.1 Direct na oplevering overeenkomstig artikel 13 door VSIT aan Contractant gaat 

het risico over op Contractant. 
14.2 VSIT behoudt zich het recht voor om Goederen terug te halen bij Contractant 

tegen vervanging van een nieuwe partij Goederen indien VSIT dit nodig acht. VSIT 
is in dit geval op geen enkele wijze schadeplichtig. 

14.3 Alle door VSIT in het kader van de uitgevoerde werkzaamheden geleverde 
Goederen blijven eigendom van VSIT, totdat Contractant de volledige koopprijs, 
alsmede enige andere vordering als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW heeft voldaan. 

14.4 Zolang het eigendom van Goederen bij VSIT berust, dient Contractant de 
Goederen van VSIT gescheiden van andere goederen en op zodanig wijze op te 
slaan dat te allen tijde duidelijk blijkt dat de eigendom van de Goederen bij VSIT 
berust. Alle door VSIT voor het terugnemen van de Goederen gemaakte kosten 
zijn voor rekening van Contractant. 

14.5 Contractant dient Goederen waarvan de eigendom bij VSIT berust te verzekeren 
tegen alle gewoonlijk verzekerde risico’s. Contractant dient VSIT als verzekerde 
of medeverzekerde te vermelden. Indien de eigendom niet langer bij VSIT berust, 
door zaaksvorming of anderszins, dient Contractant vooraf namens VSIT een stil 
pandrecht op de alsdan te ontstane goederen te vestigen, welk pandrecht reeds 
bij voorbaat hierbij wordt gevestigd op de alsdan te ontstane goederen. 

 
Artikel 15 Korting 
Kortingen dienen schriftelijk overeengekomen te worden. Indien Partijen enige korting 
zijn overeengekomen is deze pas opeisbaar indien en zodra Contractant alle 
verplichtingen jegens VSIT is nagekomen. De korting mag niet worden verrekend met 
de betaling van de facturen, tenzij schriftelijk anders tussen Partijen is 
overeengekomen. 
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Artikel 16 Aansprakelijkheid 
16.1 Indien VSIT aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot 

hetgeen in dit artikel is geregeld. 
16.2 VSIT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat 

VSIT is uitgegaan van door of namens Contractant verstrekte (achteraf bezien 
onjuiste en/of) onvolledige documenten en/of gegevens, en in het geval 
Contractant of eventuele opvolgende gebruikers zich niet strikt hebben gehouden 
aan de veiligheidsvoorschriften ter zake het Geleverde waardoor het niet meer 
mogelijk is de juistheid van de klacht van Contractant te onderzoeken. 

16.3 Indien VSIT aansprakelijk mocht zijn, dan is iedere aansprakelijkheid (steeds) 
beperkt tot het bedrag dat er in het betreffende geval door de betreffende 
verzekeraar van VSIT aanspraak biedt en/of wordt uitgekeerd. Indien de 
verzekeraar van VSIT niet tot uitkering over gaat is de aansprakelijkheid van VSIT 
in alle gevallen beperkt tot maximaal het factuurbedrag van het gedeelte van de 
factuur waarop dat de schade betrekking heeft, en te allen tijde tot maximaal € 
3.500,00 exclusief BTW per schade en schadeveroorzakende omstandigheid. 
VSIT is te allen tijde uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe 
schade wordt uitsluitend verstaan de schade aan het werk zelf en redelijke kosten 
ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade. 

16.4 VSIT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade in de ruimste 
zin van het woord, gevolgschade, goodwillschade, winstderving, (directe of 
indirecte) schade aan personen en/of zaken, hoe ook genaamd, welke het gevolg 
is van de aanschaf, het gebruik of het bezit van door VSIT Geleverde. 

16.5 Contractant vrijwaart VSIT voor aanspraken van derden ter zake schade dat 
verband houdt met de door VSIT Geleverde of anderszins met de tussen 
Contractant en VSIT gesloten Overeenkomst. 

 
Artikel 17 Overmacht 
17.1 Indien VSIT als gevolg van een haar niet toe te rekenen oorzaak (overmacht) niet 

in staat is te voldoen aan haar leveringsverplichting en de daaruit voortvloeiende 
werkzaamheden, dan is VSIT gerechtigd om, zonder dat zij in gebreke is, levering 
uit hoofde van de Overeenkomst uit te stellen tot het tijdstip waarop de toestand 
van overmacht is beëindigd. 

17.2 Mocht de overmacht langer dan 30 kalenderdagen duren, dan zijn zowel VSIT als 
Contractant gerechtigd, door schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, de 
Overeenkomst eenzijdig voor het gedeelte dat nog niet is uitgevoerd zonder 
rechterlijke tussenkomst te beëindigen. 

17.3 Overmacht als bedoeld in dit artikel omvat: stakingen, exportbeperkingen of–
verboden, gebrek aan grondstoffen, vertragingen in levering door VSIT, oorlogen, 
burgeroorlogen, opstanden, branden, overstromingen, arbeidsgeschillen, 
pandemieën, epidemieën, overheidsmaatregelen en/of soortgelijke maatregelen, 
vrachtembargo’s, niet-beschikbaarheid van de vereiste vergunningen, licenties 
en/of toestemmingen, niet-nakoming of overmacht van VSIT, of onderaannemers 
van VSIT, transportproblemen of andere oorzaken die redelijkerwijze buiten de 
invloed van VSIT liggen.  
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Artikel 18 Opschorting en ontbinding 
18.1 VSIT heeft het recht nakoming van de Overeenkomst op te schorten of de 

Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden, onverminderd haar recht om 
vergoeding van alle door haar geleden schade te vorderen, indien er ten laste van 
Contractant beslag wordt gelegd, Contractant een verzoek tot toelating tot de Wet 
schuldsanering natuurlijke personen of surseance van betaling, dan wel het 
faillissement van Contractant is aangevraagd, alsmede indien Contractant een of 
meer van zijn verplichtingen jegens VSIT niet nakomt, of VSIT vreest dat 
Contractant niet in staat is of zal zijn om zijn verplichtingen krachtens de 
Overeenkomst na te komen, en Contractant niet binnen de door VSIT aangegeven 
periode afdoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.  

18.2 Indien zich een van de in dit artikel genoemde voorvallen voordoet, zullen alle 
vorderingen van VSIT jegens Contractant uit welke hoofde dan ook onmiddellijk 
opeisbaar worden.  

18.3 VSIT is te allen tijde gerechtigd om zonder nadere toelichting vooruitbetaling en/of 
zekerstelling door Contractant te verlangen. 

 
C. Bij Overeenkomsten waarbij VSIT als opdrachtgever van Contractant 

optreedt geldt in aanvulling op hetgeen vermeld onder A het volgende: 
 
Artikel 19 Algemeen  
19.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, 

aanbiedingen, orders, opdrachten, Overeenkomsten en overige 
rechtsverhoudingen, met betrekking tot de levering van het Geleverde door 
Contractant aan VSIT. 

19.2 Contractant met wie éénmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, 
aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op alle eventuele 
toekomstige Overeenkomsten tussen hem en VSIT. 

 
Artikel 20  Wijzigingen / meer- en minderwerk 
20.1 Bij eventuele voorzienbare problemen tot nakoming van de Overeenkomst zal 

Contractant VSIT daarvan onmiddellijk in kennis stellen. Indien blijkt dat 
Contractant niet in staat is om binnen de overeengekomen termijn te leveren, staat 
het VSIT vrij om het Geleverde voor rekening van Contractant bij derden te 
betrekken. 

20.2 VSIT is bevoegd een door haar geplaatste order na totstandkoming van de 
Overeenkomst kosteloos te wijzigen, mits zij haar wens daartoe binnen redelijke 
termijn na de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk aan Contractant 
kenbaar maakt. Een eenzijdig doorgevoerde wijziging van Contractant, gevolgd 
door een Levering, wordt niet aangemerkt als een Levering overeenkomstig de 
Overeenkomst. 

20.3 Meerwerk kan door Contractant slechts aan VSIT in rekening worden gebracht 
indien en voor zover VSIT vooraf daarvoor ondubbelzinnig en schriftelijk 
toestemming heeft verleend. 

20.4 In het geval van minderwerk is VSIT niet gehouden tot het betalen van de volledige 
prijs die Partijen zijn overeengekomen. Dit geldt ongeacht of het minderwerk wel 
of niet aan VSIT toegerekend kan worden. In voornoemd geval vindt pro rato 
aanpassing van de met de Overeenkomst gepaard gaande tegenprestatie zijdens 
VSIT plaats. 
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20.5 Indien en voor zover gedurende de looptijd de Overeenkomst substantieel wijzigt, 
zal VSIT genoodzaakt zijn de nodige wijzigingen in de Overeenkomst aan te 
brengen en houdt VSIT zich te allen tijde het recht voor om de Overeenkomst aan 
te passen aan de gewijzigde omstandigheden. 

 
Artikel 21  Overdracht van rechten en verplichtingen en hulppersonen  
21.1  Contractant kan uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van 

VSIT (een gedeelte van) zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst 
overdragen aan een derde – niet zijnde een derde in loondienstbetrekking bij 
Contractant – of een hulppersoon, waarbij uitvoering van de Overeenkomst voor 
rekening en risico van Contractant blijft.  

21.2  Contractant blijft in het geval van uitbesteding aan een derde verantwoordelijk 
voor alle wettelijke aanspraken voortvloeiend uit de Overeenkomst en aldus ook in 
het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid. 

 
Artikel 22  Prijs en prijsherziening 
22.1 De overeengekomen tegenprestatie zijdens VSIT omvat alle kosten die in verband 

met de nakoming van het Geleverde worden gemaakt. De tegenprestatie is 
exclusief BTW. 

22.2 De overeengekomen tegenprestatie kan door Contractant niet tussentijds worden 
verhoogd, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Toepasselijkheid 
van artikel 7:752 en 7:753 BW is nadrukkelijk uitgesloten. 

 
Artikel 23 Facturatie en betaling 
23.1  De door Contractant aan VSIT te versturen factuur dient te voldoen aan de 

wettelijke vereisten en dient verder de correcte bedrijfs- en ordergegevens van 
VSIT alsmede een specificatie te bevatten. 

23.2 Tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen geldt er tussen 
Partijen een betalingstermijn van 45 kalenderdagen. 

23.3  VSIT is gerechtigd de betaling op te schorten indien Contractant enigerlei 
verplichting uit hoofde van de Overeenkomst, of andere Overeenkomsten tussen 
Partijen, is nagekomen. VSIT is voorts gerechtigd tot opschorting indien 
Contractant enige wettelijke verplichting (o.a. in het kader van de Wet 
ketenaansprakelijkheid) niet na is gekomen of na dreigt te komen. 

23.4  VSIT is gerechtigd het bedrag van de factuur te verrekenen met hetgeen VSIT 
van Contractant, al dan niet voorwaardelijk of opeisbaar, te vorderen heeft. 

23.5  Indien de Wet ketenaansprakelijkheid op het Geleverde van toepassing is, staat 
het VSIT vrij om in weerwil met de factuur van Contractant (de hoogte van) het G-
rekening gedeelte van de desbetreffende factuur naar haar eigen welbevinden aan 
te passen, in welk geval aanpassing en betaling door VSIT als een bevrijdende 
betaling aan Contractant kwalificeert. 

23.6  Betalingen door VSIT kunnen uitdrukkelijk niet worden opgevat als een afstand 
van recht op nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding. 

23.7  Betaling bevrijdt VSIT van elke verplichting voortvloeiende uit de betreffende 
Overeenkomst en kan door Contractant niet worden aangemerkt als betaling van 
enige andere door Contractant gepretendeerde vordering op VSIT. 

23.8 VSIT is te allen tijde gerechtigd om zonder nadere toelichting vooruitbetaling en/of 
zekerstelling door Contractant te verlangen. 
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Artikel 24 Levering 
24.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de uitvoering van de 

Overeenkomst door Contractant overeenkomstig de door VSIT gegeven instructies 
op de tijd en plaats(en) die VSIT heeft gemeld. 

24.2 De overeengekomen leveringsdatum is fataal. Bij overschrijding daarvan is 
Contractant terstond en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. 

 
Artikel 25 Nakoming en ontbinding 
25.1 Indien en voor zover Contractant niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige 

verplichting voortvloeiende uit of anderszins verband houdende met de 
Overeenkomst heeft VSIT de volgende keuzemogelijkheden: 
a. ofwel Contractant de gelegenheid te geven om binnen een door haar gestelde 

termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; 
b. ofwel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, ter vrije keuze van VSIT, door 

een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat enige voorafgaande 
ingebrekestelling is vereist. Indien Contractant de onder a gestelde termijn 
niet of niet behoorlijk nakomt, is VSIT eveneens gerechtigd de Overeenkomst 
geheel of gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. 

25.2 Het bepaalde in artikel 25.1 laat onverminderd het recht van VSIT om, ingevolge 
deze Algemene Voorwaarden, dan wel ingevolge de wet, volledige vergoeding van 
alle schade en kosten voortvloeiende uit het niet, niet tijdig dan wel niet behoorlijk 
nakomen door Contractant te vorderen. 

25.3 VSIT heeft het recht nakoming van de Overeenkomst op te schorten of de 
Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden, onverminderd haar recht om 
vergoeding van alle door haar geleden schade te vorderen, indien er ten laste van 
Contractant beslag wordt gelegd, Contractant een verzoek tot toelating tot de Wet 
schuldsanering natuurlijke personen of surseance van betaling, dan wel het 
faillissement van Contractant is aangevraagd, of ingeval Contractant diens beroep 
en/of bedrijf heeft gestaakt, alsmede indien Contractant een of meer van zijn 
verplichtingen jegens VSIT niet nakomt of VSIT vreest dat Contractant niet in staat 
is of zal zijn om zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst na te komen, en 
Contractant niet binnen de door VSIT aangegeven periode afdoende zekerheid 
stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.  

25.4 Indien Contractant door overmacht langer dan 30 kalenderdagen verhinderd is de 
Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) na te komen, is VSIT gerechtigd de 
Overeenkomst geheel of voor het niet uitgevoerde deel te ontbinden, zonder dat 
enige ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst is vereist. 

25.5 Ingeval van ontbinding van (een gedeelte van) de Overeenkomst door VSIT, heeft 
VSIT de bevoegdheid het Geleverde te behouden, dan wel daarvan afgifte te 
vorderen en de Overeenkomst te (doen) voltooien op kosten van Contractant. 

25.6 Ingeval van ontbinding van (een deel van) de Overeenkomst door VSIT, is VSIT 
niet tot enige schadevergoeding jegens Contractant gehouden. 

25.7 Onverminderd het recht op schadevergoeding en de overige wettelijke rechten, is 
Contractant aan VSIT een vertragingsvergoeding gelijk aan 1% per 30 
kalenderdagen vanaf de dag van het verzuim. 

 
Artikel 26 Garantie 
26.1 Het Geleverde dient volledig in overeenstemming te zijn met hetgeen in de 

Overeenkomst en de (eventueel) daarbij behorende specificatie(s), die geacht 
kunnen worden daarbij te horen. 
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26.2 Contractant garandeert dat het geleverde voldoet aan alle relevante wet- en 
regelgeving betreffende (doch niet uitsluitend) kwaliteit, milieu, veiligheid en 
gezondheid. 

26.3 Contractant garandeert dat het Geleverde geheel compleet en voor gebruik gereed 
is. Contractant zorgt ervoor dat (onder andere) alle onderdelen, hulpmaterialen, 
hulpstukken, gereedschappen, reserveonderdelen en instructieboeken, die 
noodzakelijk zijn voor het realiseren van het door VSIT aangegeven doel, worden 
meegeleverd, ook indien dit doel niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst is benoemd. 
Instructieboeken en andere literatuur dienen in het Nederlands te zijn geschreven. 
VSIT is vrij in het gebruik van verkregen documentatie, waaronder begrepen het 
vermenigvuldigen daarvan voor eigen gebruik. 

26.4 Indien in de Overeenkomst een garantietermijn is overeengekomen, wordt hiermee 
gedoeld op de termijn waarbinnen Contractant ingeval van levering van het 
Geleverde ongeacht de oorzaak van het gebrek, naar keuze van VSIT zorg draagt 
voor terugbetaling, herstel van de gebreken en/of hernieuwde levering van het 
Geleverde. 

26.5 Indien in de Overeenkomst geen garantietermijn is opgenomen, geldt een 
garantietermijn van twee jaar. 

26.6 Een garantietermijn laat eventuele aansprakelijkheid van Contractant na verloop 
van de garantietermijn onverlet, tenzij het gebrek aan VSIT te wijten is. 

26.7 Indien het Geleverde volgens VSIT niet voldoet aan de overeengekomen 
vereisten, zal VSIT het Geleverde afkeuren en Contractant daarvan zo spoedig 
mogelijk schriftelijk berichten. In dergelijke situaties heeft VSIT het recht: 
a. het Geleverde aan Contractant te (doen) retourneren waarbij haar 

betalingsverplichting ter zake de het Geleverde komt te vervallen of; 
b. het Geleverde aan Contractant te (doen) retourneren en van Contractant 

hernieuwde levering van de het Geleverde te verlangen of; 
c.  Contractant herstel van het Geleverde en/of Diensten te verlangen. 

26.8 Het bepaalde onder artikel 26.7 sub a tot en met c geschiedt voor rekening en 
risico van Contractant. Het afgekeurde Geleverde blijft eigendom van Contractant, 
dan wel gaan vanaf het moment van verzending van het bericht van afkeuring, 
terstond in eigendom over op Contractant en komen vanaf dat moment weer 
volledig voor zijn rekening en risico. 

26.9 Indien Contractant niet aan zijn garantieverplichting voldoet, heeft VSIT het recht 
de herstelling, vervanging of vervangende Dienstverlening voor rekening en risico 
van Contractant door een derde te doen verrichten voor zover zulks redelijk is. 

26.10 Contractant garandeert dat hij voor de in de Overeenkomst overeengekomen 
termijn alle benodigde onderdelen voor de geleverde Zaken kan naleveren. Indien 
tussen Partijen geen termijn is afgesproken, dan garandeert Contractant dat hij 
voor een periode van tenminste vijf jaar na Levering, alle onderdelen voor de 
geleverde Zaken kan naleveren. 

  
Artikel 27  Inspectie en keuring 
27.1 VSIT is gerechtigd te allen tijde het Geleverde te (doen) inspecteren en/of (doen) 

keuren, ongeacht de plaats waar het Geleverde zich bevindt. 
27.2 Op eerste verzoek zal Contractant toegang tot zijn terrein en gebouwen 

verschaffen aan VSIT of diens vertegenwoordiger. Contractant verleent kosteloos 
zijn medewerking aan de inspectie en/of keuring. 

27.3 Indien een inspectie en/of keuring zoals bedoeld in het onderhavige artikel door 
toedoen van Contractant niet op het voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden, dan 
wel indien een inspectie en/of keuring moet worden herhaald, komen de daaruit 
voortvloeiende kosten voor rekening van Contractant. 
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27.4 Inspectie en/of keuring van het Geleverde door VSIT, leidt nooit tot enige erkenning 
van de deugdelijkheid van het Geleverde door VSIT en ontheffen Contractant niet 
van enige daarop betrekking hebbende aansprakelijkheid. 

  
Artikel 28 Aansprakelijkheid, verzekering en wettelijke verplichtingen 
28.1 Contractant is aansprakelijk voor alle schade van VSIT die het gevolg is van enig 

tekortschieten van Contractant in de nakoming van zijn verplichtingen 
voortvloeiende uit de Overeenkomst, alsmede voor alle schade welke door 
Contractant en/of door (nog uit te voeren) wordt toegebracht aan personen en/of 
zaken van VSIT dan wel derden. Contractant vrijwaart VSIT ter zake tegen alle 
aanspraken waaronder die van medewerkers van VSIT, een en ander behoudens 
opzet aan de zijde van VSIT. 

28.2 Contractant is verplicht alle benodigde verzekeringen af te sluiten overeenkomstig 
de wettelijke regelingen die gelden in het land waar het Geleverde worden 
geleverd, zulks ter afdekking van de risico’s uit hoofde van dit artikel zodat VSIT 
de Contractant in voorkomende gevallen in vrijwaring kan roepen. Contractant 
heeft op eerste verzoek van VSIT de plicht inzage in de betreffende polissen te 
geven. 

28.3 Ingeval VSIT om welke reden dan ook tegenover Contractant aansprakelijk mocht 
zijn voor enige schade geldt het bepaalde in artikel 16.  
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