
Aloemene voorwaarden van van Beek Machines

Artikel I Definities
ln deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Algemene vooMaarden: de algemene voorwaarden van de vennootschap onder firma van
Beek MachineS, gevestigd te Bennekom en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 82138141 .

b. Van Beek: van Beek Machines als de gebruiker van deze algemene voorwaarden en zijnde
de opdrachtnemer.
c. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of de gezamenlijk optredende
personen (al dan niet rechtspersonen) die met Van Beek een overeenkomst sluit(en) tot de
levering van een machine en/of het verrichten van werkzaamheden c.q. het leveren van
diensten door Van Beek dan wel daarvoor een offerte vraagwragen.
d. Overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en Van Beek tot stand gekomen overeenkomst
zoals hiervoor onder c bedoeld.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn met inachtneming van het bepaalde in de offertes van
toepassing op alle offertes die Van Beek uitbrengt en op alle overeenkomsten tussen Van Beek
en de opdrachtgever voor zover in de desbetretfende offerte eniof de overeenkomst hiervan
niet is afgeweken. ln elk geval prevaleert het bepaalde in de desbetreffende offerte of
overeenkomst boven hetgeen in de algemene voorwaarden staat vermeld.
2.2lndien deze algemene voorwaarden op een overeenkomst van toepassing zrn, gelden zij
eveneens voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten.
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten tussen Van
Beek en de opdrachtgever voor de uitvoering waarvan, geheel of gedeeltelijk, derden dienen te
worden betrokken.
2.4 De opdrachtgever die eenmaal op deze algemene voorwaarden is gecontracteerd, stemt
nadrukkelijk in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op eventuele latere
overeenkomsten, tenzij daarvan expllciet wordt afgeweken.
2.5 Afl/viikingen van deze algemene vooMaarden of aanvullingen hierop zUn slechts bindend
voor Van Beek indien deze uitdrukkelijk en schrifteljjk (op elektronische wijze daaronder
begrepen) zijn overeengekomen. De opdrachtgever kan op het ontbreken van een schriftelrke
bevestiging hiervan geen beroep doen in zijn voordeel.
2.6 lndaen een bepaling in deze algemene vooMaarden en/of de overeenkomst nietig is of
anderszins onverbindend is dan wel geen gelding heeft, blijven deze algemene vooMaarden
en/of de overeenkomst voor het overige van kracht. lngeval van een nietige of een
onverbindend verklaarde c.q. ongeldige bepaling worden partijen geacht in plaats daarvan een
beding te zrn overeengekomen waarvan de strekking zo veel mogelijk overeenstemt met de
oorspronkelijke bepaling.
2.7 Toepasselijkheid van algemene vooMaarden van de opdrachigever, daaronder mede
begrepen inkoopvoorwaarden, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Offertes
3.1 Offertes worden gedagtekend en gelden ingaande die dag gedurende '14 dagen, tenzU
uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 De pruzen in de offertes zijn exclusief ornzetbelasting, vervoerskosten, montagekosten,
kosten van aansluitingen, kosten van inwerkingstelling etc., tenzij anders wordt aangegeven
c.q. overeengekomen.
3.3 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, berekeningen etc., die door Van Beek
of in zijn opdracht zijn vervaardigd, blijven eigendom van Van Beek. Zij mogen nooit en te
nimmer aan derden ter hand worden gesteld of getoond mei het oogmerk een vergelijkbare
offerte of anderszins te verkrijgen. lndien geen opdracht wordt verleend, dienen deze
bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Van Beek gedaan verzoek op kosten van de
opdrachtgever aan Van Beek te worden teruggezonden.



Artikel 4 Totstandkoming en wijziging van overeenkomsten
4.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever.
4.2 lndien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk
verbonden en heeft Van Beek tegenover ieder van hen recht op nakoming van het geheel.
4.3 Vvijzigingen in een overeenkomst, daaronder ook begrepen extra leveringen, werkzaamhe-
den en/of diensten, zijn voor Van Beek slechts bindend indien deze door Van Beek schriftelijk
dan wel elektronisch aan de opdrachtgever zrn bevestigd. De opdrachtgever kan op het
ontbreken van een dergeluke bevestiging geen beroep doen in zijn voordeel.

Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever
5.1 De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Van Beek zonder belemmeringen de
machine e.d. kan plaatsen en overeengekomen werkzaamheden c.q. diensten kan uitvoeren.
5.2 De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Van Beek bij de levering van machines
e.d. en de uitvoering van werkzaamheden/diensten tijdig beschikt over aansluitingsmogelijkhe-
den voor elektrische machines, verlichting, verwarming en water, tenzij anders overeengeko-
men.
5.3 De door Van Beek voor de uitvoering van zijn werkzaamheden/diensten benodigde
elektriciteit en water zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
5.4 De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat door anderen uit te voeren
werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de verplichtingen van Van Beek of de door Van
Beek ingeschakelde derden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat het geen
belemmering vormt voor de uitvoering van de verplichtingen van Van Beek.

Artikel 6 Verplichtingen van Van Beek
6.1 Van Beek is verplicht de leveringen en werkzaamheden c.q, diensten goed en deugdelijk
alsmede naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
6.2 Van Beek dient de leveringen en werkzaamheden c.q. diensten zodanig uit te voeren, dat
schade aan persoon, goed of milieu daardoor zoveel mogelijk wordt beperkt.

Artikol 7 Uitvoering van de overeenkomst
7.1 Van Beek is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden te betrekken.
7.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Van Beek aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn ofwaarvan de opdrachtgever redelrlkerwljs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Van Beek worden
verstrekt. lndien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
Van Beek zijn verstrekt, heeft Van Beek het recht de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de
opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 8 Prijzen en betaling
8.1 De door Van Beek gehanteerde prijzen worden verhoogd met de geldende omzetbelasting
en eventuele andere hefflngen, onverminderd het bepaalde in artikel 3.2 van deze algemene
voorwaarden.
8.2 De opdrachtgever dient de verschuldigde bedragen, zonder enige korting, opschorting of
verrekening, te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij anders is
overeengekomen.
8.3 De koopprijs van machines dient inclusief de eventuele bUkomende kosten uiterlrjk bij
aflevering volledig door de opdrachtgever betaald te zijn.
8.4 ln het geval Van Beek een machine niet voorradig heeft en voor de opdrachtgever moet
bestellen bij zijn toeleverancier, dient opdrachtgever dlrect na het tot stand komen van de
overeenkomst minimaal de helft van de koopprijs bij vooruitbetaling te voldoen aan Van Beek.
8.5 Klachten over een factuur dienen door opdrachtgever binnen de betalingstermijn schriftelijk
(op elektronische wijze daaronder begrepen) bij Van Beek te zijn ingediend, dit op straffe van
verval van rechten.
8.6 lndien de opdrachtgever de ingevolge de overeenkomst verschuldigde bedragen niet trjdig
betaalt en de vertraging niet het gevolg is van een omstandigheid waarvoor Van Beek



verantwoordelijk is, heeft, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten
geschieden, Van Beek aanspraak op vergoeding van rente ad een procent per maand.
8.7 De door Van Beek in verband met te late betaling van een factuur gemaakte
buitengerechtelUke incassokosten komen volledig voor rekening van de opdrachtgever. Dat
geldt eveneens voor de aan de invordering verbonden gerechtelijke kosten, ook voor zover
deze een proceskostenveroordeling te boven mochten gaan.
8.8 lndien betaling in termijnen is overeengekomen en de opdrachtgever een termijnfactuur niet
tijdig betaalt, ook al betrefi het een deel daarvan, is Van Beek gerechtigd de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten tot het moment waarop het door de opdrachtgever verschuldigde
termiinbedrag volledig is voldaan, mits Van Beek de opdrachtgever schriftelilk heeft
aangemaand om alsnog binnen zeven dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Het een
en ander laat onverlet het recht van Van Beek op vergoeding van schade, kosten en rente.
8.9 Van Beek is gerechtigd tot verhoging van de prijs of prijzen indien Van Beek kan aantonen
dat zich tussen het moment van totstandkoming en uifuoering van de overeenkomst signiflcante
prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van brvoorbeeld wisselkoersen, lonen,
grondstoffen en materialen.

Artikel 9 Levering en risico-overgang
9.1 Een door Van Beek opgegeven leveringstermijn is nimmer als een fatale termijn aan te
merken, doch is slechts indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders ls overeengekomen.
9.2 Overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever in geen geval recht op
schadevergoeding of ontblnding. Opdrachtgever vrtwaart Van Beek voor eventuele aanspraken
van derden als gevolg van overschrijding van de levertijd.
9.3 Levering vindt plaats op het moment dat Van Beek de machines e.d. op zijn bedrijfslocatie
ter beschikking stelt aan opdrachtgever en aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat de
machines e.d. voor hem ter beschikking staan. Vanaf dat moment is het risico van de machines
e.d. voor de opdrachtgever, ook voor opslag, laden, transport en lossen.
9.4 Opdrachtgever en Van Beek kunnen overeenkomen dat Van Beek voor het transport zorg
draagt. Het risico van onder meer opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op
opdrachtgever, die zich tegen deze risico's kan vezekeren.

Artikel 10 Gebreken- en garantieregeling
'10.'l Van Beek garandeert geleverde nieuwe machines e.d. gedurende een periode van 12

maanden na levering en gebruikte machines voor een periode van 3 maanden na levering,
tenzij anders overeengekomen.
10.2 lngeval van een gegrond beroep op garantie door de opdrachtgever zal van Beek naar
eigen keuze en voor rekening van Van Beek zorg dragen voor herstel van het gebrek en/of
vervanging van een defect onderdeel of creditering van een evenredig deel van de koopprijs (in
het geval de kosten van herstel en/of vervanging van een defect onderdeel niet in redelijke
verhouding staan tot het belang van opdrachtgever daarbi.i).
10.3 lndien Van Beek kiest voor herstel van het gebrek en/of vervanging van een defect
onderdeel bepaalt Van Beek zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Opdrachtgever moet
Van Beek in alle gevallen hiertoe de gelegenheid bieden. Een onderdeel dat voor rekening van
Van Beek wordt vervangen, komt aan Van Beek toe, tenzij Van Beek afstand doet van dit recht,
10.4 lngeval van garantieverlening doorVan Beek komen voor rekening van opdrachtgever alle
transport- of vezendkosten, kosten voor demontage en montage, reis- en verblUfkosten en
reisuren, tenzii Van Beek in een voorkomend geval anders bepaalt of tussen partijen anders
wordt overeengekomen.
10.5 Van Beek is pas gehouden aan zi.jn garantieverplichtingen als opdrachtgever aan al zijn
verplichtingen heeft voldaan.
10.6 Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:
- normale slijtage,
- onoordeelkundig gebruik;
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
- installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;
- gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van of voorgeschreven door

opdrachtgever;



- gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of
hulpmiddelen.
10.7 Geen garantie wordt gegeven op het repareren van zaken van opdrachtgever en ook niet
op onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.
10.8 lndien sprake is van een gebrek e.d. en opdrachtgever een beroep op de garantieregellng
wenst te doen, is de opdrachtgever verplicht Van Beek daarvan binnen 8 dagen na ontdekking
dan wel binnen 8 dagen nadat het gebrek ontdekt had kunnen worden schriftelijk (daaronder
begrepen op elektronische wijze) mededeling te doen, op stratfe van verval van rechten.
10.9 Het bepaalde in lid 2 tot en met lid 8 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing br.]

eventuele aanspraken van opdrachtgever op grond van toerekenbare tekortkoming, non-
conformiteit of welke andere grondslag dan ook.

Artikel 11 Ontbinding en annulering van de overeenkomst
'1 1 .1 Van Beek heeft het recht een overeenkomst zonder ingebrekesielling en rechterlrke
tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks onverminderd andere haar toekomende
rechten, indien:
a. het faillissement van de opdrachtgever is aangevraagd c.q. de opdrachtgever in staat van
faillissement is verklaard;
b. de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd;
c. de opdrachtgever overlijdt indien de opdrachtgever een natuurlijke persoon is;
d. beslag wordt gelegd op een of meerdere vermogensbestanddelen van de opdrachtgever.
11.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst te annuleren, tenzij Van Beek daar mee
instemt. ln het laatste geval is de opdrachtgever een vergoeding aan Van Beek verschuldigd,
die tenminste 30% van de overeengekomen pnjs bedraagt.

Artikel 12 Overmacht
12.1 Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog, oproer, rellen, molest, staking en
uitsluiting, natuurrampen, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of
gereedschappen, niet beschikbaarzijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, pandemie en
epidemie, overheidsmaatregelen, extreme weersomstandigheden alsmede iedere
omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor Van Beek redelijkerwijs gesproken
onmogelijk is om de overeenkomst op normale wijze na te komen.
'12.2 ln de gevallen onder het vorige lid van dit artikel genoemd en bedoeld, is Van Beek
gerechtigd, zulks geheel te zijner beoordeling, om de overeenkomst te ontbinden ofde
uitvoering van de overeenkomst op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de
omstandigheden die tot de overmacht geleid hebben, opgehouden hebben te bestaan.
12.3 lngeval van overmacht is de opdrachtgever verplicht de reeds door Van Beek geleverde
prestaties aan Van Beek te betalen.
12.4 lngeval van overmacht is Van Beek nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding
e.d.. van welke aard of in welke vorm dan ook, aan de opdrachtgever.

Artikel I 3 Aansprakelijkheden
13.1 lndien Van Beek aansprakelijk is voor schade, is deze schade beperkt tot max,maal het
bedrag dat in voorkomend geval door de verzekeraar van Van Beek wordt uitgekeerd
vermeerderd met een eventueel eigen risico van Van Beek. lndien geen uitkering door de
verzekeraar mocht plaatsvinden, doch Van Beek wel aansprakehjk is voor schade, is iedere
aansprakelijkheid van Van Beek beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de desbetreffende
overeenkomst waar de schade betrekking op heeft, zulks met dien verstande dat iedere
aansprakelijkheid van Van Beek dan beperkt is tot maximaal € 5.000,- (zegge: vufduizend
euro).
13.2van Beek is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, van welke aard of in welke vorm
dan ook, daaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade (stagnatie), gederfde winst en
omzet, geleden verlies, gemiste besparingen etc.
13.3 Van Beek is niet aansprakelrk voor schade, direct of indirect, als gevolg van overmacht,
zoals beschreven in artikel 12 van deze algemene voorwaarden.
13.4 Van Beek is niet aansprakelijk voor schade verooeaakt door opzet of bewuste
roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Van Beek dan wel



door Van Beek ingeschakelde derden.
13.5 De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of namens
hem verstrekte gegevens e.d.
13.6 Van Beek is niet aansprakelijk in geval van schade als gevolg van nalatigheden van de
opdrachtgever in het onderhoud van geleverde machines e.d.
13.7 De opdrachtgever is aansprakehjk voor schade aan machines e.d. als gevolg van door
hem of in zijn opdracht (door derden) uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
13.8 De opdrachtgever vrijwaart Van Beek voor alle aanspraken van derden wegens
productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever
aan een derde is geleverd en waarvan de door Van Beek geleverde producten of materialen
onderdeel uit maken. Opdrachtgever is gehouden alle door Van Beek in dit verband geleden
schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.
'13.9 Het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding vermindert niet diens verplichtingen
te betalen conform de overeenkomst. lngeval van schadeplichtigheid van Van Beek jegens de
opdrachtgever, is Van Beek gerechtigd te verrekenen met openstaande facturen.

Artikel 14 lntellectuele eigendomsrechten
14.1 Van Beek behoudt zich op alle door of namens hem verstrekte ontwerpen, afbeeldingen,
tekeningen en modellen, alle intellectuele eigendomsrechten voor. Zij mogen niet worden
gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd, tenzi,i met schriftelijke toestemming (elektronische
wijze daaronder begrepen) van Van Beek.
14.2 De in het vorige lid van dit artikel bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en
modellen, dienen op eerste verzoek van Van Beek aan hem ier hand gesteld te worden door de
opdrachtgever.
14.3 Voor iedere handeling, die door de opdrachtgever in strijd met dit artikel wordt verricht, is
de opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd aan Van Beek van € 2.500,- (zegge:
tweeduizend en vijfhonderd euro), zulks onverminderd het recht van Van Beek om daarnaast
aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel't5 Eigendomsvoorbehoud
15.1 Van Beek blijft eigenaar van alle door of namens hem of zijn leveranciers aan de
opdrachtgever geleverde machines e.d. zolang de opdrachtgever het totaal verschuldigde uit
hoofde van de gesloten overeenkomst niet heeft voldaan. Dit geldt ook voor reeds
gemonteerde materialen.
15.2 ZolangVan Beek als eigenaar dient te worden aangemerkt, is de opdrachtgever verplicht
voor zorgvuldige behandeling van de machines e.d. zorg te dragen en verplicht de
opdrachtgever zich de machines e.d. niet te verpanden, over te dragen of af te geven. De
opdrachtgever dient in voorkomende gevallen medewerking te geven aan het terugnemen van
machines e.d. op grond van dit eigendomsvoorbehoud.
15.3 lngeval Van Beek eigendomsrechten kan laten gelden overeenkomstig dit artikel, is hij
door de opdrachtgever onherroepelijk gevolmachtigd de plaats te betreden waar de machines
e.d. aanwezig zijn om deze terug te nemen, zulks voor zover de opdrachtgever zeggenschap
heeft over de plaats waar de machines e.d. zich bevinden.
15.4 Als opdrachtgever, nadat de machines e,d. conform de overeenkomst door Van Beek aan
hem zrln geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten
aanzien van deze machines e.d. zodra opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten
overeenkomst niet nakomt.

Aftikel 16 Geschillenbeslechting
Geschillen voortvloeiende uit een tussen partijen gesloten overeenkomst, die niet langs
minnelijke weg kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de burgerhlke rechter (de
kantonrechter daaronder begrepen indien deze bevoegd is) in het anondissement waarin Van
Beek is gevestigd.

Artikel 17 Toepasselijk recht
17.1 Op alle overeenkomsten tussen partuen is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing.



17.2 Deze oveteenkomsten worden geacht in Nederland te zijn gesloten

Deze algemene voorwaarden zijn op 1 )anuad 2022 onder nummer 82138141 gedeponeerd bij

de Kamer van Koophandel.


