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ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN INTERMUSTER B.V. 

  

Artikel 1 Definities 

1.1. 
Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken van “INTERMUSTER” wordt bedoeld de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “INTERMUSTER B.V.”, statutair gevestigd en kantoorhoudende te 
(7161 AG) Neede aan de Parallelweg nr. 58-60. 
 
1.2 
Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken van “opdrachtgever”, wordt daaronder verstaan de natuurlijke- 
of rechtspersoon met wie INTERMUSTER een overeenkomst aangaat dan wel daartoe van INTERMUSTER een 
aanbieding of een offerte ontvangt, of aan of voor wie een prestatie door INTERMUSTER wordt verricht.  
 
1.3 
Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken van een “werk”, wordt daaronder verstaan het totaal van de 
overeengekomen werkzaamheden, inclusief het ontwerp.  
 
1.4 
Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken van “materialen”, worden daaronder verstaan alle ten behoeve 
van de uitvoering van het werk benodigde zaken met uitzondering van de nevenartikelen. Daar waar in deze 
voorwaarden wordt gesproken van “nevenartikelen”, worden daaronder verstaan onder meer kappen, haken, 
busschroeven, vliseline, showtassen, foto’s, artikelkaarten e.d. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

2.1 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die INTERMUSTER doet, en op alle 
overeenkomsten waarbij INTERMUSTER leveranties en prestaties verricht.  
 
2.2 
Deze algemene voorwaarden prevaleren te allen tijde boven die, welke eventueel door opdrachtgever worden 
gehanteerd. Voor zover nodig wijst INTERMUSTER nadrukkelijk de toepasselijkheid van andere dan haar eigen 
algemene (inkoop- en/of verkoop-)voorwaarden af.  
 
2.3 
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen hierop, zijn slechts geldig voor zover deze 
schriftelijk zijn overeengekomen. 

 

Artikel 3 Aanbiedingen/Offertes 

3.1. 
Alle aanbiedingen of offertes zijdens INTERMUSTER zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
vermeld of schriftelijk is overeengekomen. Herroeping door INTERMUSTER van vrijblijvende aanbiedingen of 
offertes kan onverwijld geschieden nadat opdrachtgever het aanbod heeft geaccepteerd. 
 
3.2 
Aanbiedingen en/of offertes zijdens INTERMUSTER zien op het geheel der werkzaamheden dat noodzakelijk is 
om het werk tot stand te brengen. Wanneer aanbiedingen en/of offertes zijdens INTERMUSTER prijsopgaven 
voor deelwerkzaamheden bevatten, vloeit hieruit voor INTERMUSTER op geen enkele wijze een verplichting 
voort tot het op basis van die prijs uitvoeren van enkel die deelwerkzaamheid/die deelwerkzaamheden. 
 
3.3 
Indien opdrachtgever aan INTERMUSTER gegevens, tekeningen, afbeeldingen, maten en dergelijke verstrekt, 
gaat INTERMUSTER van de juistheid hiervan uit en zal zij haar aanbieding en/of offerte hierop baseren.  
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3.4 
Bij offertes en/of aanbiedingen zijdens INTERMUSTER behorende tekeningen, maten, afbeeldingen en dergelijke 
worden als bij benadering opgegeven beschouwd, zulks tenzij INTERMUSTER uitdrukkelijk schriftelijk heeft 
verklaard dat deze bindend zijn.  

3.5 
Indien na het uitbrengen van een offerte of aanbieding geen opdracht wordt verstrekt, is INTERMUSTER 
gerechtigd de met het tot stand brengen van de offerte of aanbieding gemoeide kosten aan opdrachtgever in 
rekening te brengen. 

 

Artikel 4 Tekeningen, modellen en berekeningen 

4.1  
De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door onjuistheden of gebreken in de door 
opdrachtgever aan INTERMUSTER verstrekte gegevens, tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, modellen, 
maten, monsters, uitvoeringsvoorschriften en dergelijke. 
 
4.2 
Opdrachtgever vrijwaart INTERMUSTER voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door 
of namens opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, modellen, maten, 
monsters, uitvoeringsvoorschriften en dergelijke.  

 

Artikel 5 Prijzen 

5.1 
De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op de ten tijde van 
het uitbrengen van de aanbieding of offerte geldende belastingen, heffingen, accijnzen, invoerrechten, lonen, 
sociale lasten, materiaal- en grondstofprijzen, valutakoersen en alle andere prijsbepalende factoren. 
 
5.2 
Wanneer zich een wijziging voordoet in de in het eerste lid bedoelde prijsbepalende factoren, is INTERMUSTER 
gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. 
 
5.3 
Prijsverhogingen voortvloeiende uit op verzoek van de opdrachtgever verrichte aanvullingen of wijzigingen van de 
overeenkomst, zijn voor rekening van de opdrachtgever. 
 
5.4 
INTERMUSTER is bevoegd extra kosten in rekening te brengen: 
- die het gevolg zijn van voor INTERMUSTER onvoorziene en kostenverhogende omstandigheden en 
- die INTERMUSTER niet kunnen worden toegerekend. 
 
5.5 
Onder de in het vorige lid bedoelde kostenverhogende omstandigheden worden in ieder geval begrepen de 
kosten van onvoorziene werkzaamheden waarvan de noodzakelijke uitvoering is toe te rekenen aan de 
opdrachtgever. 
 
5.6 
Wanneer INTERMUSTER van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, zal zij 
opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk na constatering daarvan op de hoogte stellen.  
 
5.7 
Tenzij anders overeengekomen zijn aangeboden en overeengekomen prijzen exclusief kosten voor emballage. 
Kosten voor emballage worden als waarborgsom separaat in rekening gebracht. Opdrachtgever verliest zijn 
aanspraak op deze waarborgsom wanneer niet is voldaan aan het vereiste in artikel 15 lid 4 van deze algemene 
voorwaarden.  
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Artikel 6 Totstandkoming van de overeenkomst 

6.1 
In geval een overeenkomst bij schriftelijke orderbevestiging door INTERMUSTER wordt bevestigd, wordt deze 
geacht te zijn tot stand gekomen overeenkomstig de orderbevestiging, zulks tenzij binnen 5 dagen na verzending 
van zodanige orderbevestiging daartegen is geprotesteerd door opdrachtgever.  
 
6.2 
In geval een overeenkomst niet bij schriftelijke orderbevestiging door INTERMUSTER wordt bevestigd, wordt 
deze geacht tot stand te zijn gekomen zodra INTERMUSTER met de uitvoering daarvan is begonnen. Indien is 
overeengekomen dat opdrachtgever zorgdraagt voor aanlevering van materialen en nevenartikelen, komt de 
overeenkomst niet eerder tot stand dan op het moment waarop INTERMUSTER deze zaken van opdrachtgever 
heeft ontvangen. 

 

Artikel 7 Wijzigingen in het werk 

7.1 
Wijzigingen in het aangenomen werk die zich voordoen na het sluiten van de overeenkomst, veroorzaakt door 
een daartoe strekkende opdracht van opdrachtgever, worden wanneer daaruit in afwijking van de 
overeengekomen prijs kosten voortvloeien, aan opdrachtgever als meerwerk in rekening gebracht. Wanneer ten 
gevolge van de in dit lid bedoelde opdracht de kosten lager blijken te zijn dan die waarmee bij het sluiten van de 
overeenkomst rekening is gehouden, zal verrekening van deze als minderwerk te beschouwen wijzigingen 
plaatsvinden met de voor het werk overeengekomen prijs. 
 
7.2 
De aan het meerwerk verbonden kosten worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren ten tijde van 
het moment waarop de opdracht voor het meerwerk wordt gegeven. Het minderwerk wordt verrekend op basis 
van bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren. 
 
7.3 
Opdrachten tot wijzigingen in het aangenomen werk dienen schriftelijk aan INTERMUSTER te worden verstrekt. 
 
7.4 
De opdrachtgever draagt het risico voor overschrijding van de overeengekomen levertijd ten gevolge van 
opdrachten tot wijzigingen in het aangenomen werk. 

 

Artikel 8 Levertijd 

8.1.  
De levertijd wordt door INTERMUSTER bij benadering vastgesteld. INTERMUSTER verplicht zich om zich zoveel 
mogelijk aan de opgegeven leveringstermijn te houden, evenwel geeft overschrijding van de overeengekomen 
leveringstermijn de opdrachtgever geen recht om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te 
vorderen.  
 
8.2 
Tenzij anders overeengekomen begint de leveringstermijn te lopen vanaf de dag van de dagtekening van een 
verzonden opdrachtbevestiging, dan wel bij gebreke daarvan vanaf de dag waarop de overeenkomst tot stand is 
gekomen, en zal slechts kunnen worden aangehouden, indien de opdrachtgever er zorg voor draagt dat alle 
materialen, nevenartikelen en gegevens die door hem aan INTERMUSTER moeten worden verstrekt, alsmede de 
vereiste toestemmingen en dergelijke tijdig bij INTERMUSTER zijn aangeleverd en dat eventuele verschuldigde 
betalingstermijnen tijdig zijn voldaan. Indien opdrachtgever niet (tijdig) aan deze verplichtingen voldoet, wordt de 
leveringstermijn dienovereenkomstig verlengd.  
 
8.3 
Wijzigingen in de overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 7 van deze algemene voorwaarden, kunnen leiden tot 
overschrijding van opgegeven levertijden. Alsdan wordt de opgegeven levertijd verlengd met een niet fatale 
termijn, waarvan de lengte in verhouding staat tot de overeengekomen wijzigingen. 
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Artikel 9 Aflevering 

9.1 
De plaats en de wijze van aflevering worden in de overeenkomst bepaald. Als aflevering geldt het aanbieden van 
de zaken op de overeengekomen plaats en tijd, ook indien opdrachtgever de zaken niet in ontvangst neemt. 
 
9.2 
Wanneer een gedeelte van een opdracht gereed is, is INTERMUSTER te harer keuze bevoegd dit gedeelte te 
leveren dan wel eerst tot levering over te gaan wanneer de gehele opdracht voltooid is. INTERMUSTER is 
bevoegd deelleveringen aan opdrachtgever in rekening te brengen. 
 
9.3 
Opdrachtgever draagt het risico voor de af te leveren zaken vanaf het moment dat INTERMUSTER hem heeft 
bericht dat de zaken voor afname gereed staan dan wel vanaf het moment dat de af te leveren zaken het 
magazijn van INTERMUSTER ter aflevering verlaten. Het transport naar de plaats van aflevering is, met inbegrip 
van het laden en lossen, voor rekening en risico van de opdrachtgever. 
 
9.4 
Opdrachtgever is verplicht de zaken op het moment van aflevering in ontvangst te nemen. Blijft opdrachtgever 
ook na sommatie zijdens INTERMUSTER in gebreke om af te nemen, dan kan INTERMUSTER hetzij leveren op 
een door haar te bepalen tijdstip, hetzij de overeenkomst dan wel het nog niet uitgevoerde gedeelte van de 
overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ontbonden 
verklaren, onverminderd het recht van INTERMUSTER op schadevergoeding. 
 
9.5 
Bij niet-afname door opdrachtgever is INTERMUSTER bevoegd om de af te leveren zaken voor rekening en risico 
van opdrachtgever op te slaan dan wel te doen opslaan. Alle daarmee samenhangende kosten, zoals 
transportkosten, komen ten laste van opdrachtgever. 

 

Artikel 10 Betaling 

10.1 
Tenzij anders overeengekomen, vindt facturering zijdens INTERMUSTER plaats zodra het werk is voltooid en 
aflevering in de zin van artikel 9 van deze algemene voorwaarden heeft plaatsgevonden. 
 
10.2 
In afwijking van het in lid 1 van dit artikel bepaalde, behoudt INTERMUSTER zich het recht voor om, zodra 
INTERMUSTER daartoe gronden aanwezig acht, een aanbetaling op de overeengekomen prijs in rekening te 
brengen. 
 
10.3  
In afwijking van het in lid 1 van dit artikel bepaalde, behoudt INTERMUSTER zich het recht voor om, zodra 
INTERMUSTER daartoe gronden aanwezig acht, tussentijds te factureren of betaling in (deel)termijnen te 
verlangen.  
 
10.4 
Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling zonder schuldvergelijk of compensatie, te geschieden door 
middel van storting of overmaking op een door INTERMUSTER aangegeven bankrekening, binnen 14 dagen na 
factuurdatum. Dit is de vervaldag. De valutadatum als aangegeven op de bankrekening van INTERMUSTER is 
bepalend en wordt als betalingsdag aangemerkt.  
 
10.5 
Indien opdrachtgever op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is hij direct in verzuim 
en zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is dan voorts aansprakelijk voor door 
INTERMUSTER geleden en te lijden schade.  
 
10.6 
Tenzij anders is overeengekomen, worden gefactureerde bedragen exclusief omzetbelasting verhoogd met een 
kredietbeperkingstoeslag van ten hoogste 2%. Deze toeslag is verschuldigd indien betaling na de vervaldatum 
geschiedt. Vindt volledige betaling van het gefactureerde bedrag plaats voor de vervaldatum, dan mag de 
kredietbeperkingstoeslag door opdrachtgever in mindering worden gebracht op het gefactureerde bedrag 
exclusief omzetbelasting. 
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10.7 
Indien een kredietbeperkingstoeslag is overeengekomen en betaling niet binnen de in lid 1 van dit artikel 
vermelde termijn(en) heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever vanaf 7 dagen na de vervaldag een 
vertragingsrente verschuldigd ter grootte van de wettelijke rente dan wel de wettelijke rente voor 
handelsovereenkomsten over het openstaande bedrag. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand 
gezien als een volledige maand. 
 
10.8 
Indien niet een kredietbeperkingstoeslag is overeengekomen en betaling niet binnen de in lid 1 van dit artikel 
vermelde termijn(en) heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in 
verzuim en is vanaf de factuurdatum een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van de wettelijke rente dan wel 
de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten over het openstaande bedrag. Bij de renteberekening wordt een 
gedeelte van een maand gezien als een volledige maand.  
 
10.9 
Indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is INTERMUSTER bevoegd 
de overeengekomen werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is afgesproken. 
 
10.10 
De vordering van INTERMUSTER op opdrachtgever is terstond en geheel opeisbaar en opdrachtgever verkeert 
in verzuim, indien: 
- Opdrachtgever om toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft verzocht, dan wel de Wet        
Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard; 
- Opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend; 
- Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend; 
- Ten laste van opdrachtgever beslag wordt gelegd; 
- Opdrachtgever overlijdt, wordt ontbonden, in liquidatie treedt of op enige andere wijze zijn onderneming staakt. 
 
10.11 
Indien INTERMUSTER na het sluiten van de overeenkomst goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever niet 
aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, is INTERMUSTER gerechtigd om van opdrachtgever genoegzame 
zekerheid te verlangen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. Deze bepaling geldt evenzeer indien 
krediet is bedongen. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen, geeft INTERMUSTER 
het recht om door middel van een daartoe strekkende verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderd 
het recht van INTERMUSTER op schadevergoeding. 
 
10.12 
Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van opdrachtgever. 
Buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 10% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door 
opdrachtgever verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 50,=. 

 

Artikel 11 Aanvaarding en reclames 

11.1 
Reclames betreffende het (af-)geleverde dienen, indien het gebrek zichtbaar is, binnen 8 dagen na (af-)levering, 
en bij verborgen gebreken binnen 8 dagen nadat het gebrek geconstateerd kon zijn, aan INTERMUSTER 
schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt, bij gebreke waarvan de levering akkoord wordt verondersteld en 
opdrachtgever op een gebrek in de prestatie geen beroep meer kan doen. 
 
11.2 
Klachten over door INTERMUSTER verzonden facturen dienden binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur 
schriftelijk te zijn ingediend. 
 
11.3 
Zo de (af-)levering niet door opdrachtgever wordt aanvaard, is INTERMUSTER gerechtigd, dan wel nakoming 
van de overeenkomst te vorderen, dan wel ontbinding van de overeenkomst te vorderen. In geval nakoming van 
de overeenkomst wordt gevorderd, kan INTERMUSTER aanvullende schadevergoeding vorderen, waaronder zijn 
te rekenen opslagkosten, welke opslagkosten in ieder geval 1% per maand zullen bedragen van de 
verkoopwaarde van de opgeslagen goederen en wel verschuldigd zijn voor iedere maand of een gedeelte van 
een maand dat de goederen in opslag worden gehouden.  
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Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud en retentierecht 

12.1 
INTERMUSTER blijft eigenaar van alle door haar ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst 
benodigde en verstrekte zaken zoals materialen, nevenartikelen, onderdelen, halffabrikaten en dergelijke, zolang 
opdrachtgever niet heeft voldaan aan al diens betalingsverplichtingen jegens INTERMUSTER uit hoofde van die 
overeenkomst. 
 
12.2 
Voor zover het eigendomsvoorbehoud van INTERMUSTER teniet gaat door be- of verwerking, natrekking, 
zaaksvorming of vermenging, verkrijgt INTERMUSTER een pandrecht op de geleverde of te leveren zaak of 
zaken. 
 
12.3 
Opdrachtgever is bevoegd de geleverde zaken te verkopen of te verwerken in het kader van diens normale 
bedrijfsuitoefening. Zolang opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen zoals omschreven in 
het eerste lid van dit artikel, is hij niet bevoegd de geleverde zaken te bezwaren met een pandrecht dan wel deze 
tot zekerheid van een derde te doen strekken. 
 
12.4 
INTERMUSTER is bevoegd alle zaken van opdrachtgever onder zich te houden en de afgifte of aflevering 
daarvan te weigeren of uit te stellen, zolang opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen 
zoals omschreven in het eerste lid van dit artikel. 
 
12.5 
Tenzij anders overeengekomen, is of wordt INTERMUSTER eigenaar van alle bij het uitvoeren van de 
overeenkomst ontstane afval of uitval, daaronder mede begrepen verpakkingsmateria(a)l(en) en inschiet. 

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid 

13.1 
In geval van niet-deugdelijke levering geldt, met ter zijde stelling van alle wettelijke bepalingen, uitsluitend wat 
hierna in dit artikel is bepaald.  
 
13.2 
De aansprakelijkheid van INTERMUSTER voor schade geleden door de opdrachtgever, is beperkt tot die schade 
die het rechtsreeks en uitsluitend gevolg is van een aan INTERMUSTER toe te rekenen tekortkoming, met dien 
verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen INTERMUSTER verzekerd is tot 
ten hoogste het bedrag dat in het voorkomende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd. 
Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen: 
 
a) Niet voor vergoeding komt in aanmerking bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten en dergelijke), 
door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich tegen deze schade te verzekeren. 
b) INTERMUSTER is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het 
werk of de montage of het verwerken van door opdrachtgever geleverde zaken wordt toegebracht aan zaken 
waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt, tenzij 
en voor zover INTERMUSTER daarvoor verzekerd is. 
 
13.3 
Niet als tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst worden aangemerkt de navolgende afwijkingen in de 
uitvoering van de overeenkomst: 
a) Geringe afwijkingen in kleur; 
b) Geringe afwijkingen in maat; 
c) Een afwijking van 5% ten opzichte van het overeengekomen oplage; 
d) Geringe afwijkingen in kleur, mate, vorm e.d. van de overeengekomen nevenartikelen. 
Afwijkingen binnen de hiervoor omschreven marges geven geen recht op schadevergoeding, herstel van het 
geleverde of gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. 
 
13.4 
Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die verband houdt met door opdrachtgever voorgeschreven of 
aangeleverde onjuiste of ondeugdelijke gegevens, tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, modellen, maten, 
monsters, materialen, halffabrikaten, uitvoeringsvoorschriften en dergelijke.  
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13.5 
INTERMUSTER aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, wanneer het 
(af)geleverde in gebruik is genomen, is be- of verwerkt of aan derden is geleverd. 
 
13.6 
Uitsluitend die gebreken, welke het gevolg zijn van het gebruik van niet door opdrachtgever voorgeschreven of 
aangeleverd ondeugdelijk materiaal of het gevolg zijn van fabricagefouten en zich voordoen binnen één jaar na 
de (af-)levering zullen kosteloos door INTERMUSTER worden hersteld, mits de opdrachtgever INTERMUSTER 
terstond, nadat hem van die gebreken had kunnen zijn gebleken, schriftelijk op de hoogte heeft gesteld.  
 
13.7 
Onder herstel als in het vorige lid van dit artikel bedoeld, wordt slechts verstaan het leveren van vervangende 
zaken. Hiervoor zal opdrachtgever INTERMUSTER een redelijke termijn laten. Weigert opdrachtgever zodanige 
redelijke termijn, dan is INTERMUSTER van haar verplichtingen ontheven. Eveneens is INTERMUSTER van al 
haar verplichtingen ontheven, zodra buiten toestemming van INTERMUSTER door wie dan ook aan het 
geleverde veranderingen worden aangebracht of bewerkingen of reparaties worden verricht.  
 
13.8 
Indien naar het oordeel van INTERMUSTER de kosten van herstel niet in verhouding staan tot het belang van 
opdrachtgever bij herstel, blijft herstel achterwege en heeft opdrachtgever recht op vervangende 
schadevergoeding. 
 
13.9 
INTERMUSTER aanvaardt geen verdere aansprakelijkheid dan die welke in dit artikel is geregeld. Met name zal 
INTERMUSTER onder geen enkele omstandigheid tot schadevergoeding, van welke aard ook, gehouden zijn, 
terwijl INTERMUSTER evenmin de verplichting heeft gebreken te herstellen, welke het gevolg zijn van natuurlijke 
slijtage, onoordeelkundig of foutieve behandeling en/of overmatige belastingen of gebruik. 

 

Artikel 14 Overmacht 

14.1 
Een tekortkoming van INTERMUSTER zal hem niet worden toegerekend, wanneer hij in een toestand van 
overmacht verkeerd. 
 
14.2 
Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die INTERMUSTER niet kan worden toegerekend op grond 
van de schuld, de wet, een rechtshandeling of de verkeersopvattingen, waaronder begrepen de situatie waarin de 
verhindering van de overeengekomen prestatie een gevolg is van omstandigheden die buiten de macht van 
INTERMUSTER liggen. 
 
14.3 
Onder overmacht wordt mede verstaan: bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking bij INTERMUSTER dan wel bij 
door hem ingeschakelde onderaannemers of derden; vertraagde of te late toelevering door leveranciers van 
INTERMUSTER, daaronder mede begrepen opdrachtgever; transportbelemmeringen; oorlog(sgevaar); oproer, 
sabotage; storm of buitengewone weersomstandigheden; overstroming; brand; bedrijfsbezetting; werkstaking; 
overheidsmaatregelen of wijzigingen daarvan. 
 
14.4 
Wanneer de overmachtsituatie van blijvende aard is, is INTERMUSTER bevoegd de overeenkomst te ontbinden, 
zonder dat opdrachtgever daarbij een recht op schadevergoeding toekomt. 
 
14.5 
Wanneer de overmachtsituatie van niet blijvende aard is, heeft INTERMUSTER het recht om de uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten gedurende de termijn waarbinnen de overmachtsituatie zich voordoet. Voor 
daardoor ontstane schade zijdens opdrachtgever is INTERMUSTER niet aansprakelijk. 

 

Artikel 15 Verzending en transport 

15.1 
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek.  
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15.2 
Tenzij anders overeengekomen, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die verband houdt met het voor 
de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke transport, zaakschade en vertragingsschade daaronder 
uitdrukkelijk begrepen. Opdrachtgever dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren. 
 
15.3 
Voor zover een beroep op het gestelde in artikel 15.2 niet slaagt, is INTERMUSTER nooit tot verdere 
schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat hij in verband met het verloren gaan of de beschadiging 
tijdens het transport van de vervoerder of verzekeraar kan verkrijgen en zal op verzoek van de opdrachtgever zijn 
vordering op vervoerder dan wel verzekeringsmaatschappij aan opdrachtgever cederen. 
 
15.4 
a) Op daartoe strekkend verzoek van opdrachtgever zal INTERMUSTER zorgdragen voor emballage door kisten, 
kratten en dergelijke aan opdrachtgever te verstrekken.  
b) Opdrachtgever verplicht zich om de emballage als goed huisvader te beheren en het na gebruik in dezelfde 
staat als waarin het door INTERMUSTER aan hem te beschikking is gesteld, te retourneren. 
c) Voldoet opdrachtgever niet aan het in artikel 15, lid 4 sub b geformuleerde vereiste, dan is opdrachtgever 
aansprakelijk voor schade aan de emballage en verliest hij zijn aanspraak op de waarborgsom.  

 

Artikel 16 Annulering 

16.1 
Annulering door opdrachtgever van een door INTERMUSTER geaccepteerde order is alleen geldig indien dit bij 
aangetekend schrijven, rechtstreeks aan INTERMUSTER geschied en voorts vervolgens door INTERMUSTER 
zodanige annulering wordt geaccepteerd.  
 
16.2 
Indien zodanige annulering door INTERMUSTER wordt geaccepteerd, is opdrachtgever gehouden aan 
INTERMUSTER in ieder geval te vergoeden alle ter uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten en/of door 
de annulering geleden en nog te lijden schade, alsmede de hierdoor veroorzaakte winstderving, ongeacht de 
overige rechten van INTERMUSTER  
 
16.3 
INTERMUSTER is gerechtigd een order te annuleren indien: 
a) de opdrachtgever jegens INTERMUSTER bestaande verplichtingen niet nakomt; 
b) opdrachtgever overlijdt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, toetreedt 
tot de wettelijke schuldsaneringsregeling, onder curatele wordt gesteld, zijn bedrijf opheft of liquideert, dan wel 
daarin wezenlijke wijzigingen aanbrengt, zijn vermogen onder bewind wordt gesteld, dan wel beslag onder hem 
wordt gelegd; 
c) in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke bij het sluiten van de overeenkomst 
onoverzienbare omstandigheid, waardoor de nakoming van enige verplichting redelijkerwijs niet door 
opdrachtgever kan worden verlangd.  
 
16.4 
Indien INTERMUSTER zich beroept op het annuleringsrecht als in lid 3 van dit artikel bedoeld, is geen enkele 
schadevergoeding of schadeloosstelling, hoe ook genaamd, door INTERMUSTER verschuldigd.  

 

Artikel 17 Ondergeschikten/Onderaannemers 

17.1 
Toezeggingen door personeel van INTERMUSTER gedaan, zijn slechts bindend voor zover deze schriftelijk door 
INTERMUSTER zijn erkend.  
 
17.2 
Opdrachtgever verklaart zich er mee bekend en stemt er mee in dat INTERMUSTER ter uitvoering van de 
overeenkomst gebruik kan maken van de diensten van in Europa, waaronder uitdrukkelijk begrepen Tsjechië, 
gevestigde onderaannemers. 
 
17.3 
In alle gevallen, waarin INTERMUSTER een beroep kan doen op enige voorwaarde in deze algemene 
voorwaarden kunnen ook aan INTERMUSTER ondergeschikten, daaronder te begrijpen werknemers, 
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onderaannemers dan wel derden die in opdracht van INTERMUSTER werkzaamheden of diensten verrichten, 
daarop een beroep doen.  

 

Artikel 18 Intellectuele eigendomsrechten 

18.1 
Tenzij anders is overeengekomen, behoudt INTERMUSTER de auteursrechten en alle rechten van industriële 
eigendom op door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen (proef-)modellen, 
programmatuur etc.  
 
18.2 
De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van INTERMUSTER ongeacht of aan 
opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder 
uitdrukkelijke toestemming van INTERMUSTER niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Bij 
overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan INTERMUSTER een boete verschuldigd van € 25.000,=. 
Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.  
 
18.3 
Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door 
INTERMUSTER gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan 
INTERMUSTER een boete verschuldigd van € 1.000,= per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op 
grond van de wet worden gevorderd. 
 
18.4 
Opdrachtgever vrijwaart INTERMUSTER voor elke aanspraak van derden, waaronder nadrukkelijk begrepen 
aanspraken uit hoofde van auteursrechten of rechten van industriële of intellectuele eigendom of enig ander 
recht, met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen, 
afbeeldingen, berekeningen, modellen, maten, monsters, uitvoeringsvoorschriften en dergelijke. 
 
18.5 
Opdrachtgever verklaart dat door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie geen inbreuk 
wordt gemaakt op auteursrechten of rechten van industriële of intellectuele eigendom of enig ander recht van 
derden en ter zake vrijwaart hij INTERMUSTER voor elke mogelijke aanspraak van derden. 

 

Artikel 19 Geschillenregeling 

19.1 
Behoudens de bevoegdheid van INTERMUSTER de wederpartij te dagen voor de rechter van de woonplaats van 
de wederpartij is overigens en bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in het arrondissement Zutphen. 

 

Artikel 20 Toepasselijk recht 

20.1  
Op alle met INTERMUSTER te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.  

 

Artikel 21 Additioneel 

21.1 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 15/2003 op 5 maart 2003 ter Griffie van de rechtbank te 
Zutphen. 
 
21.2 
Deze voorwaarden kunnen worden aangeduid als “Algemene Voorwaarden INTERMUSTER”. 
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