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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ECK VERREIKERVERHUUR
Artikel 1
Definities
Onderstaande aanduidingen worden voor de toepassing van deze algemene voorwaarden als volgt gedefinieerd:
1.1
AV: de onderhavige algemene voorwaarden van Van Eck Verreikerverhuur;
1.2
Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon (man/vrouw) of rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van zijn (haar) beroep op zich neemt
werkzaamheden uit te voeren zoals horizontaal/verticaal transport, takelen, slepen of vervoeren, dan wel personeel, materieel of ruimte ter
beschikking te stellen of welke andere daarmee verband houdende prestatie dan ook te verrichten, één en ander in de ruimste z in van het
woord;
1.3
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon (man/vrouw) of rechtspersoon die bij de opdracht wederpartij van opdrachtnemer is;
1.4
Partijen: Opdrachtnemer en opdrachtgever;
1.5
Opdracht: iedere overeenkomst met opdrachtnemer in het kader van de uitoefening van zijn (haar) beroep of bedrijf;
1.6
Materieel: materieel ten behoeve van horizontaal- en verticaal transport en de daarbij behorende gereedschappen, andere voertuigen en/of
gereedschappen die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt c.q. aan opdrachtgever ter beschikking worden
gesteld;
1.7
Verticaal transport: het verticaal verplaatsen van vrij hangende of geleide lasten dan wel personen met een werktuig, niet zijnde een
personenlift
1.8
Vergoeding: de tussen partijen overeengekomen vergoeding voor de opdracht hetgeen kan zijn een vaste prijs voor de opdracht dan wel een
uur-, dag-, week- of maandtarief;
1.9
Reclames: alle grieven van opdrachtgever over de uitvoering van de opdracht;
1.10 Overmacht: alle feiten en omstandigheden de buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer liggen en op grond waarvan redelijkerwijs van
opdrachtnemer geen uitvoering van de opdracht kan worden verlangd;
1.11 Schriftelijk: per post of per e-mail;
1.12 Vakbekwaam: volgens het minimaal van toepassing zijnde TCVT-schema van vakbekwaamheid opgeleid.
Artikel 2
Toepasselijkheid, conversie en uitleg
2.1
Deze AV zijn van toepassing op alle offertes van opdrachtnemer, alle opdrachten, alsmede alle daarop voortbouwende of daaruit voortvloeiende
verbintenissen, van welke aard dan ook.
2.2
Indien door opdrachtgever algemene voorwaarden worden gehanteerd die op de opdracht van toepassing zouden kunnen zijn, prevaleren de
AV, ook indien de voorwaarden van opdrachtgever een soortgelijke prevalentiebepaling bevatten. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder
de ontbindende voorwaarde dat de AV van toepassing zijn.
2.3
Van deze AV (en dus ook van het bepaalde in 2.1 en 2.2) kan slechts bij schriftelijke, door partijen getekende overeenkomst worden
afgeweken. Indien in een dergelijk geval op één of meer punten van de deze AV wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen daarvan
onverkort van kracht.
2.4
Deze AV komen in de plaats van eventueel eerder geldende en/of gedeponeerde algemene voorwaarden en/of tussen partijen gebruikelijke
condities. Wanneer deze AV worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie na toezending deel uit van elke tussen partijen bestaande
overeenkomst, tenzij opdrachtgever binnen zeven dagen na ontvangst van de gewijzigde versie opdrachtnemer schriftelijk te kennen geeft niet
met de gewijzigde versie akkoord te gaan.
2.5
De eventuele (ver)nietig(baar)heid van een deel van de opdracht en/of deze AV laat de geldigheid van het overige deel van de opdracht en/of
deze AV onverlet. In plaats van het (ver)nietig(d)e deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst
komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de (ver)nietig(baar)heid gekend zou hebben.
2.6
De opschriften (‘kopjes’) boven de onderscheiden bepalingen van deze AV zijn uitsluitend toegevoegd om reden van overzichtelijkheid en
hebben geen betekenis voor de interpretatie daarvan.
Artikel 3
Totstandkoming en (wijziging van) inhoud van opdracht
3.1
Een opdracht komt tot stand door de aanvaarding door opdrachtgever van een door opdrachtnemer afkomstige offerte, dan wel door de
aanvaarding door opdrachtnemer van een verzoek tot het aangaan van een opdracht.
3.2
Wijziging of aanvulling van de opdracht bindt de opdrachtnemer slechts na schriftelijke bevestiging daarvan door of aan de opdrachtnemer.
3.3
Medewerkers van de opdrachtnemer zijn niet bevoegd om overeenkomsten, wijzigingen daarvan of nadere overeenkomsten te doen ontstaan,
tenzij zij door de directie van opdrachtnemer daartoe bevoegd zijn verklaard.
Artikel 4
Algemene verplichting van opdrachtgever ten aanzien van terreinen
4.1
Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen en staat ervoor in dat de plaats(en) waar opdrachtnemer haar prestaties dient te leveren voor alle
door opdrachtnemer in te zetten mensen en al het in te zetten materieel zonder risico van beschadigingen van welke aard ook, en hinder en
gevaar bereikbaar en berijdbaar is. Indien naar mening van opdrachtnemer dit niet het geval is, dient opdrachtgever op eerste verzoek daartoe
passende voorzieningen te treffen. De stagnatie die deswege optreedt heeft dezelfde rechtgevolgen als de in artikel 9.6 van deze AV.
4.2
Indien opdrachtnemer met materieel moet werken, dient opdrachtgever met stellige zekerheid te hebben vastgesteld dat alle aan - en
afvoerroutes (particulier en openbaar), en het terrein ter plaatse van het werk in ruim voldoende mate geschikt is om dit materieel zonder
extra voorzieningen te dragen en dit materieel zonder extra voorzieningen genoeg steun of vaste ondergrond biedt voor het uit voeren van de
werkzaamheden waarvoor het wordt ingezet.
4.3
Indien door niet gemelde terreinomstandigheden – ongeacht of die te voorzien waren – materieel dat door opdrachtnemer wordt ingezet
vastraakt, kantelt, wegzakt of op welke andere wijze dan ook door terreinomstandigheden uit balans raakt, omvalt, vastraakt of wegzakt, zal
opdrachtgever altijd aansprakelijk zijn voor de schade die het door of namens opdrachtnemer ingezet personeel en materieel daardoor lijdt,
daaronder begrepen alle kosten die gemoeid zijn met het weer lostrekken, rechtzetten, wegvoeren of herstellen van dat materieel.
4.4
Indien materieel dat door of namens opdrachtnemer bij uitvoering zoals hierboven vermeld onder de lid 3 van dit artikel, schade aan zaken van
opdrachtgever dan wel schade aan derden of zaken van derden veroorzaakt, neemt opdrachtgever haar eigen schade altijd voor haar eigen
rekening. Opdrachtgever verklaart zich door aanvaarding van deze voorwaarden ook aansprakelijk voor de schade die een derde(n ) lijd(t) en
zal, indien opdrachtnemer voor dergelijke schade door derden wordt aangesproken, leverancier onvoorwaardelijk voor die schade vrijwaren.
Artikel 5
Rechten van opdrachtnemer
5.1
Indien blijkt dat de terreinen niet goed te bereiken of te berijden zijn, heeft opdrachtnemer het recht de bedongen prijs of het bedongen tarief
te verhogen met de als gevolg daarvan gemaakte meerkosten.
5.2
De situatie op het terrein dient zodanig te zijn dat het materieel goed en veilig kan worden opgesteld. Blijkt dit niet het geval, dan heeft de
opdrachtnemer het recht de bedongen prijs of het bedongen tarief te verhogen met de als gevolg hiervan ontstane meerkosten.
5.3
Mocht de gesteldheid der terreinen van zodanige aard zijn dat de uitvoering van de opdracht niet dan met groot risico voor het materieel en
verdere gereedschappen en/of personeel of andere hulppersonen van opdrachtnemer zou kunnen geschieden, zulks ter beoordeling van
laatstgenoemde, dan heeft opdrachtnemer het recht de opdracht onuitgevoerd te laten en het materieel naar zijn bedrijf terug te laten keren.
5.4
In geval van het staken van de opdracht als gevolg van de in dit artikel omschreven omstandigheden heeft opdrachtnemer recht op een
schadevergoeding ter hoogte van de door opdrachtnemer aantoonbaar geleden schade c.q. meerkosten.
5.5
Opdrachtnemer is gerechtigd ander voor het doel geschikt materieel af te leveren dan met de opdrachtgever is overeengekomen, mits het
materieel inzetbaar is door opdrachtgever.
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Artikel 6
Uitvoering van opdracht door derden
6.1
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, heeft opdrachtnemer te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door een derde of
derden te laten uitvoeren, in welk geval deze AV ook ten aanzien van bedoelde derde(n) van kracht zullen zijn. Daartoe dient opdrachtnemer te
bewerkstelligen dat de toepasselijkheid van deze AV door deze derde(n) wordt aanvaard.
Artikel 7
Verplichtingen van opdrachtnemer
7.1
Opdrachtnemer is gehouden het in de opdracht begrepen materieel, in goede staat, en het daarin begrepen personeel, op de overeengekomen
tijd en plaats aan opdrachtgever ter beschikking te stellen.
7.2
Opdrachtnemer is gehouden de (wettelijke) aansprakelijkheid jegens derden ter zake van schade door en met bij de opdracht gebruikt
materieel te verzekeren, ook ten behoeve van opdrachtgever, zulks conform standaard verzekeringscondities verticaal transport, Deze
verplichting tot verzekering houdt niet in een verplichting tot verzekeren van de last noch van de kraan zelf.
Artikel 8
Beperking aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1
Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer die valt buiten en boven de dekking van de in artikel 7 bedoelde verplichte verzekering wordt
hierbij uitgesloten, behoudens is geval van opzet of grove schuld van opdrachtnemer zelf. De aansprakelijkheid voor personeel van
opdrachtnemer en andere hulppersonen, voor zover vallend buiten en boven de dekking van de in artikel 7 bedoelde verplichte verzekering,
wordt hierbij volledig uitgesloten.
8.2
Met uitzondering van de schade, die valt onder de dekking van de in artikel 7 bedoelde verplichte verzekering terzake de (wettelijke)
aansprakelijkheid jegens derden, alsmede de schade als gevolg van opzet of grove schuld van opdrachtnemer zelf, komen alle schaden, kosten
en andere nadelen veroorzaakt door, voorgevallen bij of op enigerlei wijze verband houdende met de uitvoering van de opdracht door wie dan
ook (daaronder begrepen opdrachtnemer zelf, diens personeel en verdere hulppersonen) aan welke personen (daaronder begrepen
opdrachtnemer zelf, diens personeel en verdere hulppersonen) of zaken ook toegebracht, ten laste van opdrachtgever, zulks evenwel met
uitzondering van schade aan het materieel, veroorzaakt gedurende de bediening door opdrachtnemer zelf, diens personeel en/of verdere
hulppersonen. Indien opdrachtnemer echter bewijst dat de schade aan het in zijn bezit zijnde materieel is veroorzaakt uitsluitend door de
schuld van opdrachtgever en/of diens personeel, komt deze ten last van opdrachtgever.
8.3
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor mogelijke gevolg- of bedrijfsschade als gevolg van een eventuele tekortkoming in de nakoming
van de opdracht, behoudens indien en voor zover deze schade valt onder de dekking van de in artikel 7 bedoelde verzekering.
8.4
Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer terzake de in artikelen 8.2 en 8.3 genoemde schade volledig te vrijwaren voor aanspraken van
derden.
8.5
De uit dit artikel voortvloeiende uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid en de daarmede corresponderende verplichting van
opdrachtgever tot vrijwaring zal ook gelden ten gunste van het personeel van opdrachtnemer en de verdere hulppersonen, die al dan niet onder
zijn directie bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn, alsmede voor eventueel door opdrachtnemer ingeschakelde adviseurs.
Artikel 9
Annulering van opdracht door opdrachtgever
9.1
Indien opdrachtgever de opdracht annuleert kan opdrachtnemer de als gevolg daarvan aantoonbaar ontstane kosten dan wel het als gevolg van
de annulering aantoonbaar ontstane omzetverlies ten laste brengen van opdrachtgever.
9.2
Reeds andere door ons gemaakte of aan derden betaalde kosten, zoals bijvoorbeeld vergunnings- en/of ontheffingskosten, kosten voor
afzettingen, inhuurkosten, huurkosten voor hulpmaterieel etc. worden altijd aan opdrachtgever gefactureerd.
9.3
Indien het materieel op de werkdag voorafgaande aan de uitvoeringsdatum uiterlijk om 15.00 uur door de opdrachtgever bij ons bedrijf wordt
afbesteld, berekenen wij geen kosten door.
9.4
Indien het materieel op de werkdag voorafgaande aan de uitvoeringsdatum ná 15.00 uur doch vóór 17.00 uur door de opdrachtgever wordt
afbesteld, brengen wij 50% van de huurprijs plus alle andere in 9.2 genoemde bijkomende kosten in rekening. Als huurprijs geldt in geval van
aangenomen werk de aanneemsom of bij regiewerk het geldende minimum huurtarief van het materieel.
9.5
Indien het materieel op de werkdag voorafgaande aan de uitvoeringsdatum ná 17.00 uur wordt afbesteld of als het materieel reeds op het werk
is aangekomen, terwijl er niet gedraaid en/of gehesen kan worden en/of het werk eerder afgerond is, brengen wij 100% van de huurprijs plus
alle andere in 9.2 genoemde bijkomende kosten in rekening. Als huurprijs geldt in geval van aangenomen werk de aanneemsom of bij
regiewerk het geldende minimum huurtarief van het materieel. Indien het materieel door opdrachtgever een werkdag besteld is, brengen wij
deze werkdag volledig in rekening. Transportkosten worden, indien het materieel reeds op het werk is aangekomen, tevens aan opdrachtgever
gefactureerd.
9.6
Indien de opdrachtgever het materieel ter plaatse op locatie laat wachten (bijvoorbeeld in afwachting van weersverbetering, afnemende wind
etc.) worden de wachturen van het materieel en het eventuele hulpmaterieel in geval van regiewerkzaamheden volledig volgens de geldende
huurtarieven en minimumtijd doorberekend aan de opdrachtgever.
9.7
Het annuleren, afbestellen of uitstellen van de werkzaamheden dient te allen tijde door de opdrachtgever gedaan te worden.
Indien er geen bericht van annulering etc. bij ons bedrijf binnenkomt, nemen wij altijd aan dat de werkzaamheden doorgaan.
Artikel 10 Opschorting en (tussentijdse) beëindiging van opdracht door opdrachtnemer
10.1 Opdrachtnemer zal de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang kunnen opschorten indien:
1. opdrachtnemer c.q. diens personeel of andere hulppersonen bij de uitvoering van de opdracht (dreigen te) worden blootgesteld aan voor de
gezondheid schadelijke stoffen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot asbest;
2. de situatie op de werkplek niet voldoet aan de arbeids-omstandighedenwet- en regelgeving;
3. de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte hijsgereedschappen van de opdrachtgever niet aan de wettelijke eisen voldoen;
4. bij de uitvoering van de opdracht sprake is van een zodanige windsnelheid in de omgeving van het materieel dat opdrachtnemer is
genoodzaakt deze, hetzij conform de voorschriften van de fabrikant, hetzij conform de hijstabel, buiten bedrijf te stellen.
10.2 Indien de aldus opgeschorte werkzaamheden niet binnen vierentwintig uur kunnen worden hervat, zal opdrachtnemer gerechtigd zijn de
opdracht onmiddellijk tussentijds te beëindigen, zonder deswege tot enigerlei schadevergoeding jegens opdrachtgever te zijn gehouden.
10.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal gedurende de duur van de opschorting het overeengekomen tarief onverminderd zijn
verschuldigd, totdat de overeengekomen werkzaamheden kunnen worden hervat.
Artikel 11 Vergoeding / tarief
11.1 Opdrachtnemer stelt voor iedere opdracht afzonderlijk een vergoeding vast. De vergoeding luidt exclusief BTW. Deze vergoeding is uitsluitend
bedoeld als vergoeding van de door opdrachtnemer ondernomen prestatie met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten.
11.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vallen onder de vergoeding niet heffingen van overheids- of andere instanties zoals ter zake van
invoerrechten, accijnzen, boeten, enz. noch bijkomende kosten voor politiebegeleiding dan wel particuliere begeleiding, kosten voor
vergunningen, verkeersmaatregelen, verzekeringen, pontvaarten, tolheffingen, afzettingsmaterieel etc. of andere voorgeschreven
verplichtingen waaronder tevens begrepen het stellen van garanties of zekerheden.
11.2 Tarieven geldig voor het Nederlandse grondgebied met uitzondering van de Waddeneilanden en Zeeuws Vlaanderen. De transportkosten en
tarieven voor werklocaties buiten Nederland en op de Waddeneilanden en Zeeuws Vlaanderen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
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Artikel 12 Minimum tijden, toeslagen e.d.
12.1 De berekening van de werkuren vangt aan op het moment dat het materieel op de werklocatie arriveert en eindigt op het moment dat het
materieel transportgereed is voor vertrek. Bij de som van werkuren x tarief worden de transportkosten opgeteld. Eventuele schafturen worden
niet berekend en in mindering gebracht op de factuur.
12.2 De opdrachtgever kan geen schadevergoeding eisen gedurende de periode dat het materieel stil staat of door een tekortkoming van de
opdrachtnemer ten gevolge van overmacht. Elke onstoffelijke schade zoals productie- en rendementsverlies, blijven ten laste van de
opdrachtgever. Bovendien blijft de huurprijs verschuldigd. Het tarief is evenwel ook verschuldigd gedurende de tijd, nodig voor eventuele
reparaties van schade aan het materieel, die tijdens de ter beschikkingstelling aan de opdrachtgever is ontstaan.
12.3 Het tarief is verschuldigd over een minimum huurtijd exclusief transportkosten
 Minimum huurtijd bedraagt 2½ uur
 Indien de enkele transportafstand vanaf standplaats ≥ 40 km¹ is, bedraagt de minimum huurtijd welke in rekening wordt gebracht 4 uur
 Indien de enkele transportafstand vanaf standplaats ≥ 80 km¹ is, bedraagt de minimum huurtijd welke in rekening wordt gebracht 8 uur
 Bij asbestsaneringswerkzaamheden bedraagt de minimum huurtijd 4 uur per dagdeel en maximaal een half uur pauze per dagdeel. Indien de
enkele transportafstand ≥ 80 km¹ is, bedraagt de minimum huurtijd welke in rekening wordt gebracht 8 uur.
12.4 Voor opdrachten uit te voeren tussen 19.00 en 06.00 uur en zaterdagen wordt het tarief met 25% verhoogd.
12.5 Voor opdrachten uit te voeren op zondagen, de daarop volgende nacht tot 06.00 uur daaronder begrepen, wordt het tarief met 50% verhoogd.
12.6 Voor opdrachten uit te voeren op algemeen erkende feestdagen, de daarop volgende nacht tot 06.00 uur daaronder begrepen, wordt het tarief
met 75% verhoogd.
12.7 De te hijsen last dient van op de last berekende hijspunten voorzien te zijn. Ingeval de opdrachtgever hierin in gebreke blij ft is opdrachtgever
voor alle hieruit ontstane schade aansprakelijk. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade ontstaan indien er buiten
het gezichtsveld van de machinist gewerkt wordt en er verkeerde aanwijzingen gegeven worden er materiaal uit te hijsen bakken valt danwel
de te hijsen last niet goed aangehaakt wordt.
12.8 Een hef-, hijs- en/of transportverzekering is geheel voor uw rekening tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. U dient hiervoor zorg te
dragen met afstand van verhaal tegenover ons, aan ons gelieerde en door ons in te schakelen firma’s.
12.9 De te hijsen / heffen last is niet verzekerd.
Artikel 13 Betaling
13.1 Tenzij een andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum in E uro’s te geschieden
ofwel à contant ten kantore van opdrachtnemer ofwel op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bij betaling per bank geldt als
datum van betaling de datum van creditering van de betreffende rekening.
13.2 Verrekening of inhouding op facturen, op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
13.3 Indien betaling niet binnen de in 13.1 bedoelde termijn volledig heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Met ingang
van de dag, volgend op het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist,
een rentevergoeding van 1,5% per maand, gedeelte van de maand daaronder begrepen, over het openstaande bedrag verschuldigd.
13.4 Indien opdrachtgever in verzuim is, komen, na schriftelijke ingebrekestelling door opdrachtnemer, voorts te zijnen laste alle schaden en kosten,
zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, op de invordering vallende. De buitengerechtelijke incassokosten zijn tenminste gelijk aan het door
de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief over het verschuldigde bedrag. Onder de gerechtelijke kosten zijn begrepen de
kosten van rechtskundige bijstand.
13.5 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever betaling vooraf of genoegzame zekerheid voor het nakomen van diens
verplichtingen te verlangen. Indien opdrachtgever niet terstond aan een daartoe strekkend verzoek van opdrachtnemer voldoet, is deze
gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten c.q. af te breken.
Artikel 14 Reclames en verval van rechten van opdrachtgever
14.1 Indien de opdracht (mede) de ter beschikkingstelling van het materieel of ruimten omvat, dient opdrachtgever terzake eventueel
waarneembare gebreken terstond bij opdrachtnemer te reclameren en zulks nadien omgaand schriftelijk aan opdrachtnemer te bevestigen, bij
gebreke waarvan eventuele gebreken bij terugneming door opdrachtnemer geacht te zijn ontstaan gedurende de tijd van de ter
beschikkingstelling aan opdrachtgever.
14.2 Reclames ter zake van de uitvoering van de opdracht dienen met bekwame spoed schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd doch uiterlijk binnen
dertig werkdagen na het einde van de uitvoering van de opdracht bij opdrachtnemer te worden ingediend, bij gebreke waarvan opdrachtgever
wordt geacht de opdracht te hebben goedgekeurd.
14.3 Elk recht van opdrachtgever terzake de opdracht vervalt in ieder geval indien hij niet binnen één jaar na het einde van de uitvoering van de
opdracht een vordering tegen opdrachtnemer heeft ingesteld.
Artikel 15 Overmacht
15.1 Onder overmacht als bedoeld in 1.10 worden in ieder geval begrepen: werkstaking, praktische onmogelijkheid of ernstige bezwaarlijkheid van
vervoer van het onder de opdracht begrepen materieel, het in gebreke zijn c.q. blijven van leveranciers van opdrachtnemer, calamiteiten bij
opdrachtnemer zoals brand, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, werkstaking, verkeersbelemmeringen en belemmerende weersomstandigheden.
15.2 In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden ofwel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn.
Artikel 16 Geschillen
16.1 Op alle verbintenissen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
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