wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te
geven.

Algemene voorwaarden – CAPREMA BV
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. CAPREMA: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid CAPREMA, gevestigd te Amsterdam ,
geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 57231230 (tevens
opdrachtnemer).
b. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan
CAPREMA opdracht heeft gegeven tot het verrichten van
werkzaamheden en/of levering van producten en diensten.
c. Overeenkomst: de overeenkomst op basis waarvan
CAPREMA in opdracht van opdrachtgever haar
werkzaamheden en/of diensten verricht en producten
levert.
d. Partijen: CAPREMA en opdrachtgever gezamenlijk.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
werkzaamheden, diensten en rechtsbetrekkingen tussen
CAPREMA en Opdrachtgever. Wijzigingen in deze
voorwaarden dienen door beide partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk te zijn bevestigd.
2. De toepasselijkheid van eventuele door de
Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing
op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering
daarvan derden worden betrokken.
Artikel 3 Offerte en overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en offertes van CAPREMA zijn
vrijblijvend. Een door CAPREMA verstuurde offerte is tot
30 dagen na verzending geldig. Indien de opdrachtgever
een aanbieding aanvaardt, behoudt CAPREMA het recht
om het aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de
aanvaarding te herroepen.
2. CAPREMA wordt niet aan offertes of aanbiedingen
gehouden indien deze een kennelijke vergissing of
verschrijving bevatten. Wanneer een aanbieding of offerte
van CAPREMA gebaseerd is op door de opdrachtgever
verstrekte eisen, wensen of andere gegevens, staat
opdrachtgever in voor de juistheid en volledigheid van de
door of namens hem/haar aan CAPREMA opgegeven
gegevens waarop CAPREMA haar aanbieding of offerte
baseert.
3. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte
punten, afwijkt van het in de offerte, of de aanbieding
opgenomen aanbod, dan is CAPREMA daaraan niet
gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig met deze afwijkende aanvaarding tot
stand, tenzij CAPREMA anders aangeeft.
4. Aanbiedingen, offertes, prijzen c.q. tarieven gelden niet
automatisch voor nieuwe opdrachten.
5. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat
door CAPREMA aan opdrachtgever een opdrachtbevestiging is verstuurd en, indien van toepassing, een
verlangd voorschot is betaald. De opdrachtbevestiging

Artikel 4 Gegevens, informatie en producten
1. Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens,
informatie en/of producten, die CAPREMA aangeeft nodig
te hebben voor het correct kunnen uitvoeren van de aan
haar verleende opdracht en/of waarvan Opdrachtgever
weet of redelijkerwijs kan weten dat CAPREMA die
informatie en of producten nodig heeft voor het correct
kunnen uitvoeren van de aan haar verleende opdracht, zal
de Opdrachtgever deze ter beschikking stellen in de vorm,
in de veelvoud en op de wijze als door CAPREMA gewenst
en bovendien zo tijdig dat CAPREMA de opdracht zonder
vertraging kan uitvoeren.
2. Opdrachtgever staat, voor zover niet duidelijk uit de
inhoud of aard van de opdracht, tegenover CAPREMA in
voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de
aan CAPREMA ter beschikking gestelde gegevens en
informatie, ook indien deze informatie van een derde
afkomstig is. Tenzij uit de inhoud van opdracht anders
voortvloeit, is CAPREMA niet gehouden een gericht
onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de
door de Opdrachtgever verstrekte informatie.
3. Doen zich feiten of omstandigheden voor waarvan
Opdrachtgever weet, of redelijkerwijs kan weten, dat zij
voor de uitvoering door CAPREMA van de opdracht van
belang zijn of kunnen zijn, dan stelt Opdrachtgever
CAPREMA van die feiten en omstandigheden onverwijld
volledig in kennis.
4. Indien Opdrachtgever, anders dan door toedoen van
CAPREMA, tekortschiet in de naleving door Opdrachtgever
van de in de leden 1 t/m 3 genoemde verplichtingen en
daaruit voor CAPREMA extra kosten en werkzaamheden
ontstaan of anderszins schade ontstaat, is de
Opdrachtgever gehouden die kosten, extra
werkzaamheden en schade aan CAPREMA te vergoeden.
Artikel 5 Uitvoering
1. Opdrachten worden uitgevoerd op de voet van een
redelijk bekwaam en zorgvuldig handelende
beroepsbeoefenaar.
2. CAPREMA bepaalt de wijze waarop, de methode en
apparatuur waarmee en door welke perso(o)n(en) de
overeenkomst wordt uitgevoerd. CAPREMA neemt daarbij
de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel
mogelijk in acht.
3. Het staat CAPREMA vrij om de uitvoering van de
opdracht geheel of gedeeltelijk over te dragen of uit te
besteden aan (een) derde(n).
4. Termijnen waarbinnen diensten en/of werkzaamheden
dienen te zijn voltooid, ook indien er een bepaalde
einddatum of een bepaalde termijn is overeengekomen,
gelden als indicatie en niet als fatale termijnen, tenzij
partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn
overeengekomen.

Artikel 6 Levering van producten
1. Elke datum of tijd voor de levering genoteerd of
levering door CAPREMA overeengekomen zijn slechts

schattingen en CAPREMA is niet aansprakelijk voor schade
of verlies direct of indirect, die voortvloeien uit de
vertraging in de levering en de vraag of ten aanzien van
de gehele of een deel van de bestelde goederen, noch
voor gevolgschade ongeacht de oorzaak. De
Opdrachtgever is niet gerechtigd om de overeenkomst in
dergelijke omstandigheden te annuleren, tenzij het
wezenlijk en nadelig wordt beïnvloed door dergelijke
vertragingen. In dat geval kan zij bij redelijke termijn het
contract schriftelijk opzeggen voor zover het betrekking
heeft op de vertraagde levering (en de goederen met
betrekking tot die levering alleen). De koper heeft het
recht om leveringsdata te herschikken na het geven van
een redelijke voorafgaande schriftelijke kennisgeving, mits
deze herschikking niet wezenlijk en nadelig CAPREMA zal
beïnvloeden.
2. Indien goederen worden verkocht af fabriek of
anderszins in omstandigheden waarin CAPREMA niet
uitdrukkelijk verantwoordelijk is voor de verzekering
tijdens het transport of een gedeelte ervan en de daarvan
uitvloeiende verantwoordelijkheid van CAPREMA , zal deze
niet meer van toepassing zijn indien de producten in
goede staat de fabriek verlaten. Daarnaast is CAPREMA
niet verplicht om dit aan de Opdrachtgever mede te delen.
3. Waar CAPREMA het vervoer regelt van de goederen
doet zij dit als agent voor de Opdrachtgever en niet als
opdrachtgever, zelfs als de kosten gemaakt voor het
vervoer van de goederen niet direct zijn terug te voeren
tot de werkelijke kosten daarvan. De enige taak van
CAPREMA ten aanzien van dergelijk vervoer is dat deze
uitgevoerd wordt door een persoon die hier redelijkerwijs
voor bevoegd is.
4. Behoudens het bepaalde in de paragrafen 2 en 3 of in
de specifieke voorwaarden die gelden voor de verkoop is
CAPREMA verantwoordelijk voor de goederen tot ze het
terrein van CAPREMA verlaten waarna het risico over gaat
op de Opdrachtgever.
Artikel 7 Wijziging en ontbinding
1. In geval van een opdracht met goed beschreven
werkzaamheden zal CAPREMA meerwerk niet uitvoeren of
aan Opdrachtgever in rekening brengen nadat daarover
met Opdrachtgever vooraf overeenstemming is bereikt.
2. Indien de opdrachtgever een order annuleert behoud
CAPREMA zich het recht voor de koper in rekening te
brengen:
a) Alle aankopen van materiaal dat speciaal verkregen is
voor die bestelling.
b) Alle werkzaamheden uitgevoerd als een direct gevolg
van de bestelling.
c) Alle gereedschappen gemaakt of speciaal gekocht voor
de bestelling.
d) 10% van de totale orderwaarde voor de interne
administratie.
3. CAPREMA heeft, onverminderd haar wettelijke
bevoegdheden tot beëindiging en opschorting, het recht
de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang
geheel of ten dele te beëindigen en/of de uitvoering van
haar uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen

met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te
schorten.
Dit is tenminste het geval indien een van de volgende
gebeurtenissen optreedt:
a. Een verzoek tot verlening van - voorlopige – surseance
aan de Opdrachtgever is ingediend;
b. Een verzoek tot faillietverklaring van de Opdrachtgever
is ingediend;
c. Ten laste van de Opdrachtgever beslag is gelegd;
d. Een tot ontbinding en/of liquidatie van de
Opdrachtgever strekkend besluit is tot stand gekomen.
Opdrachtgever is verplicht CAPREMA onmiddellijk in kennis
te stellen van het intreden van sub a tot en met d
bedoelde gebeurtenissen.
Artikel 8 Prijzen en betaling
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden
de verrichte werkzaamheden in rekening gebracht tegen
het ten tijde van het verrichten van die werkzaamheden
voor het bij CAPREMA geldende gangbare tarief. Het
verschuldigde honorarium is niet afhankelijk of het met de
opdracht beoogde resultaat ten volle is bereikt.
2. CAPREMA heeft altijd het recht een of meerdere
voorschotten aan de Opdrachtgever in rekening te
brengen, ook wanneer zulks niet in een offerte of
opdrachtbevestiging is vermeld.
3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst,
doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen
en/of prijzen een wijziging ondergaan, is CAPREMA
gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig
aan te passen. Tenzij Opdrachtgever en CAPREMA
hierover andere afspraken hebben gemaakt. Hieronder
vallen ook de valutaschommelingen, die de kosten voor
CAPREMA, van materialen of goederen ingevoerd in
Nederland verhogen. Hieronder vallen ook de extra kosten
als gevolg van de annulering, wijziging, uitstel of
herplanning van de orders.
4. Betaling van het bedrag dat Opdrachtgever aan
CAPREMA verschuldigd is, dient te geschieden zonder
aftrek, korting of schuldverrekening. De bijschrijving van
het verschuldigde bedrag dient te geschieden op een door
CAPREMA aan te geven bankrekening en, tenzij anders is
overeengekomen, in Euro. Voor zover geen andere termijn
is overeengekomen, dient de bijschrijving te hebben
plaatsgevonden uiterlijk binnen veertien dagen na de
factuurdatum.
5. Bij niet tijdige betaling is over het openstaande bedrag
een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een
gedeelte van de maand geldt als een volle maand. Verder
komen alle kosten, gerechtelijke zowel als
buitengerechtelijke, die CAPREMA dientengevolge moet
maken ter incasso van hetgeen Opdrachtgever ten
onrechte onbetaald laat, voor rekening van
Opdrachtgever. Daarnaast is CAPREMA bevoegd alle
werkzaamheden voor Opdrachtgever, waaronder het
verstrekken van informatie aan Opdrachtgever, op te
schorten, zolang geen volledige betaling is ontvangen.
6. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van
Opdrachtgever naar het oordeel van CAPREMA daartoe
aanleiding geeft, is CAPREMA gerechtigd van
Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld

(aanvullende) zekerheid stelt in een door CAPREMA te
bepalen vorm.
7. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn
Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van
het factuurbedrag.

Artikel 9 Geheimhouding en intellectueel eigendom
1. CAPREMA is, tenzij zij een wettelijke plicht tot
bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding
tegenover derden.
2. CAPREMA is gerechtigd de na bewerking verkregen
cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te
herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te
wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
3. Tenzij daartoe door CAPREMA voorafgaande schriftelijke
toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van
mededelingen, correspondentie, rapporten, adviezen of
andere al dan niet schriftelijke uitingen van CAPREMA, niet
openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorg
dragen dat derden niet van de inhoud van de in de vorige
volzin bedoelde uitingen, kennis kan nemen.
4. Caprema behoudt zich alle rechten voor met betrekking
tot producten van welke zij gebruikt of heeft gebruikt in
het kader van de uitvoering van de opdracht van
Opdrachtgever, voor zover deze uit de wet
voortvloeien.
5. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die
producten, waaronder mede zijn begrepen
computerprogramma’s, ontwerpen, werkwijzen, adviezen,
tekeningen, inspectie- en onderzoeksrapporten en andere
geestesproducten van CAPREMA, in de ruimste zin des
woords, al dan niet met inschakeling van derden te
verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
Artikel 10 Reclamatie
1. Opdrachtgever kan op een aan CAPREMA toe te
rekenen gebrek of tekort in de uitvoering van een
opdracht geen beroep meer doen indien hij niet binnen
zestig dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of
redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken, schriftelijk aan
CAPREMA heeft gemeld. Ook dient de termijn van het
gebrek niet met meer dan één jaar is verstreken te zijn
waarin gemeld wordt uit welk handelen of nalatigheid het
gebrek is ontstaan danwel heeft plaatsgevonden.
2. Reclamaties als hiervoor vermeld, schorten de
betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
3. In geval van een tijdig en terecht uitgebrachte
reclamatie, zal CAPREMA:
a. indien het corrigeren of herstellen van de gebrekkig
gebleken onderdelen niet meer mogelijk of zinvol blijkt, zal
CAPREMA aan de Opdrachtgever het bedrag terugbetalen
hetgeen deze voor de werkzaamheden, die als gevolg van
het gebrek of tekort voor de Opdrachtgever zonder nut
blijken te zijn, reeds heeft betaald;
b. indien vanwege gebrekkig gebleken werkzaamheden de
verdere uitvoering van een opdracht achterwege blijft, zal
CAPREMA aan de Opdrachtgever terugbetalen het bedrag
dat deze voor de nog niet uitgevoerde werkzaamheden
reeds heeft betaald;

Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De Opdrachtgever vrijwaart en houdt gevrijwaarde
CAPREMA tegen aansprakelijkheid of vermeende
aansprakelijkheid (en alle kosten, claims, schade en de
daaraan verbonden kosten) aan een derde partij die direct
of indirect voortvloeien uit een gebrek in de goederen of
anderszins hoe dan ook in relatie tot het contract van de
verkoop of welke voortvloeien uit hoofde van de
nalatigheid van CAPREMA haar werknemers of agenten of
anderszins.
2. In geval de aansprakelijkheid voor de schade onder een
verzekering is gedekt, zal de aansprakelijkheid van
CAPREMA in geen geval hoger zijn dan de uitkering die
onder de verzekering wordt verkregen te vermeerderen
met het bedrag van het eigen risico van CAPREMA onder
de betreffende verzekering.
3. CAPREMA is niet gehouden schade te vergoeden:
a. die is veroorzaakt door derden, die bij de uitvoering van
een opdracht aan CAPREMA zijn betrokken, tenzij het een
derde betreft die op initiatief van CAPREMA bij de
uitvoering van de opdracht is betrokken en Opdrachtgever
aantoont dat CAPREMA bij de keuze van de derde niet
zorgvuldig heeft gehandeld;
b. die het gevolg is van Opdrachtgever of een derde partij
afkomstige onjuiste of onvolledige informatie, tenzij de
onjuistheid of onvolledigheid voor CAPREMA zonder meer
duidelijk had kunnen zijn en CAPREMA nagelaten heeft
Opdrachtgever van die onjuistheid of onvolledigheid in
kennis te stellen;
c. die het gevolg is van beschadiging of verlies van
informatie tijdens het transporteren van informatie per
post of anderszins tussen CAPREMA en Opdrachtgever of
tussen een van hen en derden;
d. die niet schriftelijk is gemeld binnen zestig dagen nadat
Opdrachtgever het ontstaan van schade en/of het kunnen
ontstaan van (verdere) schade heeft ontdekt of
redelijkerwijs heeft kunnen
ontdekken, en in ieder geval niet de schade die niet
schriftelijk is gemeld binnen zes maanden nadat het
handelen of nalaten dat de schade heeft veroorzaakt,
heeft plaatsgevonden. Vermeende schade ontstaan na zes
maanden wordt in geen geval geaccepteerd.
4. De in de voorgaande leden van dit artikel opgenomen
beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet voor
CAPREMA indien het ontstaan van de schade gevolg is van
opzet of bewuste roekeloosheid.
5. Opdrachtgever vrijwaart CAPREMA tegen een
schadevordering van derden, die verband houdt met een
gebeurtenis waarvoor CAPREMA jegens Opdrachtgever
aansprakelijk gehouden kan worden, althans voor zover
CAPREMA aan die derde meer vergoeding heeft te betalen
dan hij aan Opdrachtgever zou hebben hoeven te betalen
in het geval dat hij CAPREMA zelf in verband met de
schade tot vergoeding zou hebben aangesproken. De
vrijwaring betreft ook de kosten van verweer tegen die
vorderingen.
6. De opdrachtgever zal CAPREMA tegen alle
aansprakelijkheid of vermeende aansprakelijkheid (en alle
kosten, claims, schade en de daaraan verbonden kosten)
als gevolg van een inbreuk of vermeende inbreuk op
patenten, geregistreerd ontwerp, het auteursrecht of
andere rechten behoren, of naar verluidt behoren tot een
derde vrijwarende partij en die in verband met elke

geproduceerde goederen geheel of gedeeltelijk aan de
opdrachtgevers specificatie vrijwaren.

Artikel 12 Beschrijvingen, etc.
Tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk vermeld zijn
beschrijvingen met betrekking tot het gewicht,
afmetingen, details van het ontwerp, textuur en
samenstelling van materialen, kleur, prestaties,
leveringsdata en dergelijke slechts bij benadering en
kunnen zonder voorafgaande berichtgeving veranderen.
Als de veranderingen gebaseerd zijn op een verklaring of
representatie die door of namens CAPREMA zijn
doorgevoerd zal CAPREMA expliciet verwijzen naar de hier
beschreven voorwaarde, dat dit het geval is. Dit zodat
CAPREMA kan bevestigen, of de nauwkeurigheid hiervan
ontkennen. In het ontbreken van een dergelijke
bevestiging kan CAPREMA niet aansprakelijk worden
gesteld ten aanzien hiervan.
Artikel 13 Wijziging van productspecificaties
CAPREMA behoud het recht voor zonder voorafgaande
kennisgeving aan de opdrachtgever, producten stop te
zetten of om veranderingen in het ontwerp te
implementeren waarvan CAPREMA van oordeel is dat deze
noodzakelijk zijn.
Artikel 14 Garantie
1. Onder voorbehoud van normale slijtage zal CAPREMA
elke van de goederen die in haar redelijk oordeel
gebrekkig zijn door middel van slecht vakmanschap en/of
gebruikte materialen in behandeling nemen op voorwaarde
dat de goederen van de Opdrachtgever worden
teruggeven aan CAPREMA. De onderdelen zullen franco
vervangen worden binnen twaalf maanden na de datum
van de factuur met betrekking tot de verkoop van het
productdoor CAPREMA. CAPREMA zal de redelijke
vervoerskosten van de koper voor haar rekening brengen
zodat het terugzenden van de goederen binnen Nederland
zal worden terugbetaald aan de Opdrachtgever in het
geval dat de goederen daadwerkelijk defect bleken te zijn.
2. Niet gedekt onder CAPREMA’s garantie zijn:
a) batterijen/accu’s van alle soorten, door CAPREMA
geleverd.
b) de eventuele schade, in welke vorm dan ook, die kan
worden veroorzaakt door batterijen die door CAPREMA zijn
geleverd.
c) eventuele schade aan CAPREMA apparatuur welke is
veroorzaakt door batterijen die niet door CAPREMA zijn
geleverd.
d) iedere vorm van schade als gevolg van onjuiste of
roekeloze omgang met de geleverde apparatuur door de
Opdrachtgever.

Artikel 15 Uitsluitingen en beperkingen
1. CAPREMA is niet aansprakelijk in het geval dat de
goederen niet geschikt zijn voor een bepaald doel of voor
het gebruik in een bepaalde omstandigheden, zelfs als

CAPREMA weet van een dergelijk doel of gebruik. De
opdrachtgever zal dus moet vertrouwen op haar eigen
oordeel over de geschiktheid. Met als enige uitzondering
dat CAPREMA alle goederen zal vervangen die niet aan de
specificaties voldoen met betrekking tot de geleverde
goederen en op grond daarvan ongeschikt zijn voor het
doel van de Opdrachtgever.
2. Alle uitdrukkelijke garanties en voorwaarden, anders
dan die specifiek in deze voorwaarden gesteld zijn, en alle
garanties anders dan de voorwaarden geïmpliceerd door
de wet, het gebruik van de handel of het gedrag van de
partijen met betrekking tot de kwaliteit van de goederen,
alsmede hun geschiktheid voor een bepaald doel (met
daaronder vallende correspondentie met beschrijvingen
van proeven van de levensduur en/of de slijtage worden
hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
3 Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze voorwaarden is
CAPREMA niet aansprakelijk voor enige directe- of
indirecte gevolgschade of schade als gevolg van een
gebrek in de goederen of anderszins in verband daarmee
houdende dergelijke schade welke zou kunnen
voortvloeien uit de nalatigheid van CAPREMA ,haar
werknemers of agenten of anderszins hoe dan ook.
4 In het geval dat CAPREMA niet aan zijn verplichtingen uit
hoofde van paragraaf 14 van deze voorwaarden (getiteld
"Garantie") kan voldoen dan is haar aansprakelijkheid
beperkt tot de voor de goederen betaalde prijs door de
koper en de kosten van vervoer (binnen Nederland) in
dergelijke paragraaf bedoelde prijs.
5. CAPREMA is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade,
indirecte of economische schade, hetzij als gevolg van een
onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins
hoe dan ook in verband (direct of indirect) met de
prestaties van het product.
6. In het geval dat de Opdrachtgever het recht heeft om
de goederen van één levering te weigeren, dan zal dit
recht zich niet uitbreiden tot andere leveringen van andere
producten en deze ook te weigeren of in staat te stellen
het contract als geheel te annuleren.
7. Iedere verklaring opgenomen in de voorgaande
bepalingen of elders in deze voorwaarden, zal de
aansprakelijkheid van CAPREMA beperken en/of uitsluiten .
De uitsluiting(en) en/of beperking(en) van
aansprakelijkheid zullen niet als voorwaarden kunnen
worden gebruikt voor overeenkomsten en is niet van
invloed op de "wettelijke rechten" van de "consument"
(zoals deze wettelijk zijn gedefinieerd) met betrekking tot
zulke overeenkomsten.
Artikel 16 Opdrachtgever erkenning
Opdrachtgever erkent dat CAPREMA beter in staat is om
de potentiële kosten vast te stellen die onder andere
kunnen voortvloeien uit een gebrek in de goederen,
afwijking van de specificaties of enige vertraging in de
levering om deze adequaat te verzekeren of te
onderhandelen over geschikte uitsluitingen en beperkingen
van aansprakelijkheid in contracten met degenen die
betrekking hebben op de aankoop van de opdrachtgever.
In het geval dat goederen, die zijn gekocht voor
doorverkoop, bepaald CAPREMA de prijs voor de
goederen op de basis dat de uitsluitingen en beperkingen
die hierin effectief zijn worden gerespecteerd. In het geval
dat de opdrachtgever niet de uitsluitingen en beperkingen

van aansprakelijkheid wenst te aanvaarden of de
vergoedingen te geven in deze voorwaarden of bepaalde
delen hierin, dan stelt zij, voordat de overeenkomst wordt
gemaakt, CAPREMA schriftelijk hiervan op de hoogte met
het oog op een bespreking met CAPREMA en een
herverdeling van de risico's tussen hen en CAPREMA en zal
verhoging van de prijs van de goederen aan de gestegen
kosten van de verzekeringspremies die in verband
daarmee weerspiegelen worden meegenomen. De
opdrachtgever erkent dat de verschillende uitsluitingen,
beperkingen en vrijwaringen in deze voorwaarden
opgenomen in alle omstandigheden redelijk zijn.
Artikel 17 Eigendom en risico
1. Niettegenstaande dat het risico van de goederen/zaken
over gaan op de opdrachtgever waardoor CAPREMA
ophoudt verantwoordelijk voor hen te zijn, zoals bepaald
in de artikel 6 van deze voorwaarden, tot de volledige
betaling aan CAPREMA voor de goederen is gedaan zal de
volledige juridische en economische eigendom van de
goederen wordt toegekend aan CAPREMA en de koper
moet de goederen in opslag houden als bewaarder voor
CAPREMA (en retourneren aan CAPREMA op aanvraag).
Het opslaan van de goederen zal gescheiden zijn van alle
andere goederen en duidelijk te identificeren zijn en
vermeldingen hebben gelijk aan de eigenschappen zoals
gesteld door CAPREMA.
Artikel 18 Overmacht
In geval van onderbreking of vermindering van het werk in
oprichting van zowel de Opdrachtgever of CAPREMA of
enige andere storing in de productie of het vervoer van de
goederen als gevolg van stakingen, lock-outs,
handelsgeschillen, storingen in installaties of machines,
ongevallen, beschikbaarheid of een tekort aan materialen
of energie, een lokale of nationale noodsituatie, naleving
van een verzoek van een lokale of nationale autoriteit of
enige andere oorzaak buiten de controle van CAPREMA of
de Opdrachtgever, dan kunnen de leveringen geheel of
gedeeltelijk na kennisgeving worden opgeschort worden
tot de normale omstandigheden weer de overhand hebben
gekregen. De tijd van een dergelijke schorsing wordt
toegevoegd aan de oorspronkelijke levering periode.

Artikel 19 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsverhoudingen van Opdrachtgever met
CAPREMA is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing.
2. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en CAPREMA
worden uitsluitend beslecht door de bevoegde
Nederlandse burgerlijke rechter van arrondissement
Midden-Nederland.

