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Algemene leveringsvoorwaarden  

(versie december 2021) 

 
Artikel 1.  Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 

1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Overdracht, gedane 

aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende 

verbintenissen.  

2. Afwijkingen van deze leveringsvoorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden 

en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de 

afwijkingen betrekking hebben. 

 

Artikel 2.  Aanbiedingen / Offertes 

 

1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van Overdracht zijn vrijblijvend en kunnen door haar 

steeds worden herroepen. 

2. Aanbiedingen / offertes hebben, tenzij anders vermeld, een geldigheidsduur van 

maximaal 30 dagen. 

 

Artikel 3.  Overeenkomsten 

 

Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever 

bindend. 

 

Artikel 4.   Prijs 

 

1. Alle door overdracht gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het 

uitbrengen van de aanbieding / offerte prijsbepalende factoren. 

2. Overdracht is gerechtigd de prijzen voor nog niet geleverde producten of diensten 

aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren. 

 

Artikel 5.  Betaling 

 

1. Alle vermelde en overeengekomen prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders 

overeengekomen. 

2. Betaling geschiedt volgens de door Overdracht vastgestelde termijnen en na 

toezending van een factuur. 

3. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders 

overeengekomen. 

4. Indien de opdrachtgever de betaling niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn 

voldoet heeft Overdracht het recht vanaf de vervaldatum tot de algehele voldoening de 

wettelijke rente in rekening te brengen. 

5. Opdrachtgever, zal na daartoe door Overdracht te zijn gemaand, de kosten van gerechtelijke 

of buitengerechtelijke incasso verschuldigd zijn.  

6. Indien opdrachtgever niet tijdig aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Overdracht 

bevoegd de nakoming van jegens opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. 

verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied. 
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Artikel 6.  Geheimhouding 

 

Overdracht is verplicht tot geheimhouding van alle verkregen informatie tegenover derden, 

die niet bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken zijn. 

 

Artikel 8.  Overmacht 

 

In geval nakoming van de in de overeenkomst opgenomen verplichtingen, door Overdracht, 

niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet aan  Overdracht  verwijtbare oorzaken, is 

Overdracht gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel 

gedurende een redelijke termijn op te schorten. 

 

Atikel 9.   Ontbinding 

 

Overdracht is ten alle tijden gerechtigd de overeenkomst op te schorten dan wel te 

ontbinden, wanneer blijkt dat opdrachtgever bewust onjuiste informatie heeft verstrekt 

danwel de overeenkomst is aangegaan onder valse voorwendsels. 

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid 

  

De aansprakelijkheid van Overdracht tegenover opdrachtgever voor directe schade in geval 

van niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren is beperkt tot 50% van de netto 

factuurwaarde van de overeenkomst. In geval van indirecte schade, hoe dan ook ontstaan en 

van welke aard dan ook, is Overdracht nimmer aansprakelijk. 

 

Artikel 11. Toepasselijk recht 

 

Op de door Overdracht met toepassing van deze leveringsvoorwaarden af te sluiten 

overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing.  


