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ALGEMENE VOORWAARDEN VLAMPUNT B.V. 

 
1. Algemeen 
1.1. Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan: 

Opdrachtnemer: Vlampunt B.V. 
Opdrachtgever: De contractuele wederpartij van Vlampunt B.V. 

1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten 
die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. 

1.3. Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever 
uitdrukkelijk van de hand. 

 
2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 
2.1. Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging zendt van de order 

of opdracht van Opdrachtgever. 
2.2. Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen enzovoorts verstrekt, mag Opdrachtnemer 

uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. 
2.3. Aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij in de 

betreffende aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald. 
2.4.  Opdrachtnemer heeft het recht een kredietwaardigheidonderzoek met betrekking tot Opdrachtgever te 

laten verrichten, op basis waarvan Opdrachtnemer bevoegd is een reeds gedane aanbieding of 
overeenkomst nietig te verklaren. 

2.5.  Een overeenkomst komt pas tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding en ondertekening door 
Opdrachtnemer en Opdrachtgever. 

2.6. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de Opdrachtgever binden 
Opdrachtnemer niet, mits nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd, tenzij hiervoor door 
de Opdrachtgever een schriftelijke machtiging aan haar ondergeschikte is verstrekt. 

2.7. Door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter hand gestelde documenten binden Opdrachtnemer niet. Deze 
documenten zijn vrijblijvend en blijven het eigendom van Opdrachtnemer. Zij mogen niet zonder haar 
toestemming worden gebruikt, gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze 
openbaar worden gemaakt. 

2.8.  Indien tussen partijen geen overeenkomst tot stand gekomen is, is Opdrachtgever verplicht alle 
documenten die Opdrachtnemer hem ten behoeve van de aanbieding ter beschikking heeft gesteld, op 
verzoek aan Opdrachtnemer ter hand te stellen, of te vernietigen op een verantwoordelijke en 
vertrouwelijke wijze. Ter bevestiging van de vernietiging van de documenten op verantwoorde wijze door 
Opdrachtgever, verstrekt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een verantwoord vernietigingsbewijs. 

 
3. Diensten 
3.1. Vlampunt kent  5 soorten diensten: 

a) Productlevering 
b) Installeren systeem 
c) Onderhoud 
d) Advies en inspectie 
e) Consultancy 
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3.2.  Productlevering: het leveren van losse componenten, zoals brandblusapparatuur, hulpmiddelen en dergelijke  
3.3.   Installeren: het leveren en installeren van veiligheid- en beveiligingssystemen. 
3.4.  Onderhoud is te onderscheiden in: 

a. Onderhoudsovereenkomst: op basis van deze Overeenkomst verplicht Opdrachtnemer zich om met de 
Opdrachtgever vooraf overeengekomen aantal keer per jaar preventieve controles op de juiste werking van 
het onderhavige product of systeem te plegen. De voorrijkosten en arbeidsloon voor deze preventieve 
controle(s) zijn inbegrepen. Materiaalkosten en arbeidsloon met betrekking tot additionele werkzaamheden 
worden separaat in rekening gebracht. 

b. Service-overeenkomst: Gelijk aan Onderhoudsovereenkomst aangevuld met het verrichten van 
storingswerkzaamheden of –bezoeken naar aanleiding van storingsmeldingen door Opdrachtgever, waarbij 
de voorrijkosten en arbeidsloon inbegrepen zijn. Materiaalkosten worden separaat in rekening gebracht. Bij 
storingswerkzaamheden die noodzakelijk zijn door al dan niet moedwillige beschadigingen, onoordeelkundig 
gebruik en/of veroudering van het product of systeem, oorzaken van buitenaf zoals brand-, storm- en/of 
waterschade, blikseminslag (direct dan wel indirect), storing in de elektriciteitsvoorziening, 
telecommunicatienetwerken of ten gevolge van werkzaamheden die verricht zijn door Opdrachtgever of 
door derden, worden alle kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht. 

3.5.  Advies en inspectie: het door Vlampunt verstrekken van adviezen,zoals het (mede) schrijven van een bestek, 
          het opstellen van een Programma van Eisen of het verrichten van inspecties. 
3.6.  Consultancy: het omschrijven van de planmatige aanpak van preventie maatregelen, bij ontwerpfase van de 
          bouw c.q. verbouwobjecten van de Opdrachtgever en/of een planmatige aanpak, risico inventarisatie, safety 
          risico’s, preventie organisatie en eventueel een integraal veiligheidsplan van alle interne disciplines van de 
          Opdrachtgever en de toe te passen Diensten (lid 4.1 a t/m d).  
 

4. Prijs 
4.1.  Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich 

 onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel n 
 het verzenden van de aanbieding. 

4.2. In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten. 
4.3. Opdrachtnemer  is gerechtigd de voor Diensten- Onderhoud overeengekomen tarieven te wijzigen met 
       ingang van 1 januari van ieder jaar. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met deze 
       tariefswijziging is Opdrachtgever, indien het een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zij 
       beroep of bedrijf, gerechtigd binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur waarop de tariefswijziging is 
       aangegeven, de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de tariefswijziging in werking 
       treedt. 

 
5. Adviezen 

Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer welke geen betrekking hebben 
op de verstrekte opdracht. 
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6. Intellectuele eigendom 
6.1. Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, 

afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-
how” , zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn 
aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever. 

6.2. De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch 
geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij Opdrachtgever, noch aan 
derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door 
Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze 
door Opdrachtnemer verstrekt zijn. 

6.3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden. 
 

7. Betalingsvoorwaarden 
7.1.   Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen dertig dagen na 

(deel)factuurdatum. 
7.2. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van 

Opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien 
Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer 
heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen. Het recht 
van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij 
Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk 
opeisbaar indien: 
a. een betalingstermijn is overschreden; 
b. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is; 
c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd; 
d. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt. 

7.3. Boeterente: bij zakelijke transacties is de opdrachtgever boeterente verschuldigd vanaf dertig dagen nadat 
de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst en/of de 
goederen heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de goederen of dienst. 
Bij betalingsachterstand treedt de boeterente van rechtswege in werking zonder dat een 
aanmaning/ingebrekestelling vereist is. 

7.4. De boeterente bedraagt 7% plus de rente van de Europese Centrale Bank. 
7.5. Voor transacties met consumenten geldt de wettelijke rente welke is vastgesteld door de Nederlandse 

overheid. 
7.6. Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever aan 

Opdrachtnemer alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden als volgt 
berekend: 
- over de eerste € 3.000    15% 
- over het meerdere tot € 6.000  10% 
- over het meerdere tot € 15.000      8% 
- over het meerdere tot € 60.000      5% 
- over het meerdere vanaf € 60.000   3% 

7.7. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de 
werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd. 

7.8. Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in 
verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever. 
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8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht 
8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door 

omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet 
op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. 

8.2.  Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat 
nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge 
van de ontbinding geleden schade. 

8.3. Van onuitvoerbaarheid van de opdracht is onder meer, maar niet uitsluitend sprake bij: oorlogen, molest, 
extreme weersomstandigheden, verkeersbelemmerende omstandigheden en ziekte (zie punt 15.2). 

8.4. Opdrachtnemer is tevens gerechtigd de werkzaamheden op te schorten en/of te beëindigen indien de 
veiligheid van opdrachtnemer door hem ingeschakelde derden niet is gewaarborgd. 

 
9. Wijzigingen in de opdracht 
9.1. Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende    

overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij 
Opdrachtgever in rekening te brengen. 

9.2. Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de 
werkelijkheid (zie punt 10). 

 
10.  Meer- Minderwerk 
10.1. Indien Opdrachtnemer meent dat bij het installeren van het systeem en/of levering van het product sprake 

is van meerwerk, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer 
zal Opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van voltooiing van 
de werkzaamheden, evenals voor de geraamde kosten. Opdrachtnemer is gerechtigd haar prestaties op te 

       schorten totdat schriftelijk overeenstemming is bereikt met Opdrachtgever over de vergoeding voor het 
       meerwerk. 

10.2. Opdrachtgever is verplicht de kosten voor meerwerk ineens, bij het opeisbaar worden van de 
eerstvolgende betalingstermijn te betalen. Is geen betaling in termijnen tussen partijen overeengekomen, 
dan geschiedt betaling van de kosten voor meerwerk bij de eindafrekening. 

10.3. Minderwerk vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Opdrachtnemer. Verrekening van het 
overeengekomen minderwerk geschiedt  bij de eindafrekening. Indien het totaal van het minderwerk het 
totaal van het meerwerk overtreft, dan heeft Opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan 15% van 
het verschil tussen beiden. 

 
11. Levering en levertijd 
11.1. De Levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen: 

a)  de dag van totstandkoming van de Overeenkomst; 
b)  de dag van ontvangst van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke 
      bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.; 
c)  de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten 
d)  de dag van ontvangst door Opdrachtnemer van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen 

van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. 
11.2. De Levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende 

werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de 
Opdrachtnemer bestelde materialen en goederen. Indien buiten de schuld van de Opdrachtgever 
vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de 
uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen/goederen niet tijdig worden geleverd, wordt de  
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levertijd, voor zover nodig, verlengd. Het product geldt ten aanzien van de Levertijd als geleverd wanneer 
het, indien keuring in het bedrijf van de Opdrachtnemer is overeengekomen, voor keuring en in de overige 
gevallen wanneer het voor verzending gereed is, een en ander nadat de Opdrachtgever daarvan schriftelijk 
in kennis is gesteld en onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtnemer tot nakoming van zijn 
eventuele lever-/montage-/installatie verplichtingen. 

11.3 Met betrekking tot verlenging van de Levertijd; de Levertijd wordt verlengd met de duur van de 
  vertraging, die aan de zijde van de Opdrachtnemer ontstaat ten gevolge van het niet voldoen 

 door de Opdrachtgever aan enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting, of van hem te vergen 
medewerking met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst. 

11.4 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de Diensten op de door Opdrachtgever opgegeven 
  adres. Het te leveren product en/of systeem is vanaf de levering voor rekening en risico van 
  Opdrachtgever. 

11.5 Een overeengekomen Levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is 
         overeengekomen. 

11.6 Een op overschrijding van de Levertijd gestelde contractuele boete moet geacht worden in de plaats te  
 komen van een eventueel recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding. Een zodanige boete is niet 
 verschuldigd indien de overschrijding van de Levertijd het gevolg is van overmacht. 
11.7    Indien wijzigingen ontstaan in de werk en installatieomstandigheden, vanuit de Overeenkomst 

of doordat de voor de uitvoering van de Overeenkomst bij derden bestelde zaken niet tijdig zijn 
geleverd, is Opdrachtnemer bevoegd de Levertijd naar redelijkheid te verlengen. 

11.8. Bij overschrijving van een termijn is Opdrachtnemer eerst in verzuim nadat Opdrachtgever de 
Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Opdrachtnemer een termijn van 

         tenminste 14 dagen heeft gegund om haar verplichtingen alsnog na te komen. 
11.9. Indien Opdrachtgever voor uitvoering van de Overeenkomst verzoekt de Overeenkomst te 

 annuleren of de uitvoering op te schorten, is Op Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een vergoeding 
verschuldigd voor de voorbereidingen, reeds uitgevoerde werkzaamheden en/of specifiek voor de 
opdrachtgever bestelde en niet overdraagbare goederen, met een minimum van 15 procent van de 
totaalprijs (exclusief BTW) van de Diensten. 

 
12.  Verplichtingen van Opdrachtnemer 
12.1. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever tijdig op de hoogte van de datum en tijd waarop de levering van 

producten en/of zij haar installatie- en onderhoudswerkzaamheden aanvangt. 
12.2.  Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van de Diensten de hierop in de branche gebruikelijke 

voorschriften in acht. 
12.3.  Opdrachtnemer geeft aan Opdrachtgever, of de door haar aangewezen persoon/instantie, kennis dat de 

levering en installatie van de Diensten is voltooid. 
12.4.  Op verzoek van Opdrachtgever instrueert Opdrachtnemer Opdrachtgever omtrent het bedienen en 

onderhouden van het geleverde product of systeem. 
 

13.  Verplichtingen van Opdrachtgever 
13.1.  Opdrachtgever zorgt ervoor dat Opdrachtnemer de aan haar opgedragen Diensten op de overeengekomen 

tijd kan aanvangen, deze ongestoord kan verrichten op Opdrachtnemer gebruikelijke werktijden (artikel 
3.2) en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Een bericht van verhindering moet 
Opdrachtgever uiterlijk 72 uur voor aanvang van de werkzaamheden doorgeven aan Opdrachtnemer. 

13.2.  Indien de start dan wel de voortgang van de Dienst(en) wordt vertraagd als gevolg van omstandigheden 
die toe te rekenen zijn aan Opdrachtgever, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die 
Opdrachtnemer als gevolg daarvan lijdt. 
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13.3. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Opdrachtnemer tijdig, doch uiterlijk voor aanvang van de Overeenkomst, 
beschikt over alle noodzakelijke informatie en stukken zoals vergunningen en ontheffingen. Opdrachtgever 
staat in voor de deugdelijkheid van de informatie. 

13.4. Opdrachtgever zorgt ervoor dat tijdig en adequate energie en/of wateraansluiting aanwezig is ten behoeve 
van de door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden en/of levering en verschaft Opdrachtnemer 
kosteloos de benodigde energie en water. 

13.5. Opdrachtgever draagt zorg voor de noodzakelijke voorzieningen ten behoeve van de aansluiting van het te 
leveren systeem op de daarvoor noodzakelijke netten en garandeert dat deze netten voldoen aan de 
wettelijke en de door Opdrachtnemer technisch gestelde vereisten. 

13.6. Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer, onder bepaalde voorwaarde van Opdrachtgever, hierbij 
toestemming om voor het publiek zichtbaar aan te duiden dat ter plekke werkzaamheden door haar 
worden verricht. Voornoemde toestemming geldt alleen indien de plaatselijke overheid of specifiek project 
omstandigheid, dit verantwoord vindt. 

 
14.  Ontbinding 
14.1. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer 

gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder 
curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer 
gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de 
overeenkomst op de schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening 
van het haar toekomende te vorderen. 

14.2. Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het 
recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade. 

14.3. Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige 
vergoeding van schade aan opdrachtgever. 

14.4. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer 
verhindert, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. 

14.5. Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: 
gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Opdrachtnemer bij uitvoering van 
de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de 
verbintenis gebruik maakt. 

14.6. Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de 
door deze ontbinding geleden schade. 

 
15. Reclames, klachten 
15.1. Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uur 

na constatering, ofwel- bij niet zichtbare gebreken- binnen 48 uur nadat de gebreken redelijkerwijs konden 
worden geconstateerd. 

15.2. Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat Opdrachtnemer op enigerlei wijze tekort zou zijn 
geschoten, verjaren door verloop van 1 jaar na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben. 
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16.  Aansprakelijkheid 
16.1. Indien de opdracht strekt tot het geven van advies, zal opdrachtnemer zich inspannen om een kwalitatief 

goed advies te leveren conform de geldende professionele normen. Opdrachtnemer is nimmer 
aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade als gevolg van door opdrachtgever ondernomen handelingen 
of gedrag dat mogelijkerwijs zou kunnen voortvloeien uit door opdrachtnemer gegeven adviezen 

16.2. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en 
uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat 
voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel 
redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten 
de volgende beperkingen in acht worden genomen: 
a. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door 

welke oorzaak ook ontstaan.  
b. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer 

aansprakelijk. 
16.3. De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te 

betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade. 
16.4. Indien de assuradeur van Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de 

aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de 
aanneemsom. 

 
17. Overmacht 
17.1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als 

gevolg van overmacht. 
17.2. Onder overmacht wordt mede verstaan elke onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van 

het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de Overeenkomst blijvend 
of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, 
burgeroorlog, oproer, terrorisme, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, 
weersomstandigheden en de hiermede samenhangende Arbo-wet en Arbobesluit, brand en overige 
ernstige storingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of diens leveranciers, van overheidswege 
uitgevaardigde of uit de vaardigen voorschriften die het gebruik van de geleverde of nog te leveren zaken 
verhinderen of beperken, tekort aan grond- en hulpstoffen voor productie van de zaken, te kort aan 
arbeidskrachten, werkstaking, import- en handelsverboden, transportproblemen, niet-nakoming van de 
verplichtingen door een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Opdrachtnemer of 
transportondernemingen, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen, oorlog en/of 
oorlogsdreiging, terroristische acties en/of aanslagen, storingen of tekortkomingen in de energie- water 
voorzieningen, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van derden . Indien zich 
een omstandigheid als bedoeld in lid 17.2 voordoet, zal Opdrachtnemer teneinde voor de Opdrachtgever 
voortvloeiende nadelige gevolgen te beperken - die maatregelen treffen die in redelijkheid van 
Opdrachtnemer gevergd kunnen worden. 

17.3. Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd,hebben partijen het recht om de 
Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Partijen zijn alsdan gehouden tot het 
ongedaan maken van reeds geleverde prestaties. 
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18. Toepasselijk recht en forumkeuze 
18.1.  Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bevoegd kennis te 

nemen van geschillen. 
18.2.  Deze Algemene Leveringsvoorwaarden, de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien 

worden beheerst door het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa. 
 
 

 
 
M. van Amerongen 
Algemeen Directeur Vlampunt B.V. 


