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ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 

 

Artikel 1: Algemene bepalingen 

 

1.1 Nooyen BV (nader te noemen “Nooyen”), gevestigd te Hechtel-Eksel en 

ingeschreven te Hasselt in het handelsregister onder ondernemingsnummer 

0426077646, is een besloten vennootschap opgericht naar Belgisch recht.  

1.2 Waar hierna over Nooyen wordt gesproken, wordt hieronder verstaan Nooyen in de 
hoedanigheid als aanbieder, opdrachtnemer, (onder)aannemer, uitvoerder of in 

welke hoedanigheid dan ook. Waar hierna van Koper wordt gesproken wordt 

hieronder eveneens verstaan de aspirant-koper, aspirant-opdrachtgever en in het 

algemeen de wederpartij van Nooyen. 

1.3 Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle 

overeenkomsten tussen Nooyen en de Koper alsmede op de hieruit voortvloeiende 

overeenkomsten. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, 

zijn zij ook zonder nadere van toepassingverklaring op latere transacties onverkort 
van toepassing. De Koper wordt geacht kennis te hebben genomen van onderhavige 

algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard bij gebrek aan protest binnen een 

termijn van 8 werkdagen na mededeling van de algemene voorwaarden door 

Nooyen. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt 

uitdrukkelijk uitgesloten wat betekent dat algemene voorwaarden van Koper niet van 

toepassing zijn tenzij deze schriftelijk door Nooyen worden aanvaard. 

 
 

Artikel 2: Offertes en opdrachtbevestiging 

 

2.1 Alle aanbiedingen blijven gedurende de door Nooyen aan te geven termijn geldig. 

Indien geen termijn wordt genoemd zijn de aanbiedingen van Nooyen 30 dagen 

geldig. Adviezen, offertes en overige mededelingen van Nooyen zijn vrijblijvend en 

gebaseerd op de door Koper verstrekte gegevens. 

2.2 Mondelinge toezeggingen en afspraken met medewerkers van Nooyen binden 
Nooyen niet dan nadat en voor zover zij schriftelijk door een daartoe bevoegd 

persoon zijn bevestigd. 

2.3 Getoonde of verstrekte monsters of modellen hebben het karakter van een 

benaderende aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te 

beantwoorden. Koper aanvaardt dat er afwijkingen en verschillen in de kwaliteit, 

kleur, maat of afwerkingen mogelijk zijn die in de branche gebruikelijk zijn of 

technisch niet te vermijden zijn. 

 

 

Artikel 3: De overeenkomst 

 

3.1 De gegevens vervat in het aanbod zoals definitief aanvaard door Koper en bevestigd 

door Nooyen, binden de partijen en maken de overeenkomst uit. De overeenkomst 

komt, indien de Koper het aanbod, zoals dat door Nooyen is gedaan, aanvaardt, tot 
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stand en wordt bindend voor beide partijen op het moment dat Nooyen hetzij de 

aanvaarding binnen redelijke termijn bevestigt, hetzij met de uitvoering van de 

overeenkomst begint dan wel op het moment dat Nooyen tot (feitelijke) levering 

overgaat.  

3.2 Nooyen kan nimmer gehouden worden eerder met de uitvoering van de opdracht c.q. 
levering van zaken aan te vangen, dan nadat Nooyen alle daarvoor noodzakelijke 

gegevens in haar bezit heeft en Nooyen (eventueel) overeengekomen (termijn- of 

vooruit-) betalingen heeft ontvangen. 

3.3 Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst gelden 

uitsluitend indien deze in onderlinge overeenstemming schriftelijk zijn 

overeengekomen en/of schriftelijk door een daartoe bevoegd persoon binnen 

Nooyen zijn bevestigd. Een bevestiging per e-mail geldt uitdrukkelijk ook als 

schriftelijk.  
3.4 Indien Nooyen redelijkerwijs van mening is dat de financiële situatie van de Koper 

onvoldoende waarborgen biedt, is Nooyen bevoegd vooruitbetaling of 

zekerheidsstelling te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke 

uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien deze vooruitbetaling uitblijft 

of deze zekerheid niet wordt verschaft, is Nooyen gerechtigd de overeenkomst door 

een enkele schriftelijke verklaring en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, 

onverminderd het recht van Nooyen op schadevergoeding indien daartoe termen 
aanwezig zijn, en zonder dat Koper enige aanspraak op schadevergoeding kan doen 

gelden. Nooyen zal in ieder geval om vooruitbetaling verzoeken indien Koper op 

enig moment een betalingsachterstand heeft laten ontstaan. Vanaf dat moment zal 

Nooyen enkel nog leveren na voorafgaande betaling door Koper. 

3.5 De zaken worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare 

toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten tenzij uitdrukkelijk anders 

is overeengekomen. Geringe afwijkingen ten aanzien van verstrekte afbeeldingen, 

maten, gewichten, kwaliteiten, kleuren en andere gegevens gelden niet als 
tekortkomingen, Nooyen is daarvoor niet aansprakelijk. 

 

 

Artikel 4: Verstrekte informatie 

 

4.1 Indien Koper aan Nooyen gegevens, tekeningen, documenten etc. verstrekt, mag 

Nooyen bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en 

volledigheid van de ontvangen gegevens. Mocht blijken dat deze gegevens niet juist 
en/of volledig zijn geweest, komt dit geheel voor rekening en risico van Koper. De 

verstrekte gegevens, tekeningen, documenten, etc. blijven het uitsluitend eigendom 

van de Koper. Zij mogen zonder toestemming van de Koper niet door de Verkoper 

worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis 

gebracht van derden. 

 

4.2 Koper vrijwaart Nooyen voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het 
gebruik van Nooyen van de van Koper verkregen adviezen, tekeningen, documenten, 

monsters, modellen etc.  
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Artikel 5: Levering 

 

5.1 De tussen Nooyen en Koper indicatieve levertermijnen zijn telkenmale bij 

benadering en onder voorbehoud van onvoorziene uitvoeringsperiode/ 
omstandigheden. De indicatieve levertermijn zal zoveel mogelijk in acht worden 

genomen doch zal voor Nooyen nimmer gelden als fatale termijn.  

5.2 Indien onverhoopt de aflevering/uitvoering niet binnen de indicatieve levertermijn 

kan plaats vinden, is Nooyen gerechtigd om in deelleveringen te leveren. Daarnaast 

heeft Nooyen recht op een redelijke naleveringstermijn van tenminste drie maanden. 

5.3 Overschrijding van de indicatieve levertermijn, met een geldige reden, geeft Koper 

nimmer het recht de overeenkomst te ontbinden of te doen ontbinden, dan wel het 

recht tot opschorting of niet-nakoming van een of meer uit de overeenkomst 
voortvloeiende verplichtingen, tenzij de levering onredelijk lang uitblijft, Koper 

opzet of bewuste roekeloosheid van Nooyen bewijst en behoudens het bepaalde in 

artikel  6.1 van deze Algemene Voorwaarden. Nooyen kan in geen geval gehouden 

zijn tot schadevergoedingen ingeval van overschrijding. 

5.4 Indien overschrijding van de levertermijn het gevolg is van redenen gelegen in de 

risicosfeer van Koper, is Koper gehouden alle kosten die Nooyen maakt als gevolg 

van de daaruit voortvloeiende vertraging in de levertijd en/of uitvoeringsperiode te 
voldoen. 

 

 

Artikel 6: Afnameverplichting, risico-overgang en transport: 

 

6.1 Koper is verplicht na afloop van de levertermijn en/of uitvoeringsperiode de zaak of 

zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats af te 

nemen. Indien Koper hiertoe niet overgaat, worden de zaken vanaf dat moment 
geacht te zijn opgeslagen voor rekening en risico van de Koper. 

6.2 Levering vindt plaats overeenkomstig de Incoterms 2020 ex Works, ofwel af fabriek, 

vestigingsplaats Nooyen, het risico van de zaak gaat op het moment waarop de zaak 

ter beschikking wordt gesteld aan de Koper over op de Koper. Nooyen zal de zaak 

overdragen of aan Koper uitdrukkelijk mededelen dat de zaak ter beschikking van 

Koper staat. 

6.3 In beginsel draagt Koper zorg voor transport. Koper draagt er zorg voor dat Koper 

als afzender wordt opgenomen op de CMR documenten (en dus uitdrukkelijk niet 
Nooyen, die geen opdrachtgever voor het transport is). Koper geeft Nooyen hierbij 

uitdrukkelijk toestemming om de CMR documenten namens Koper te ondertekenen 

op het moment dat de transporteur de zaken bij Nooyen ophaalt. 

6.4 Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen Nooyen en Koper 

overeenkomen dat Nooyen voor het transport zorgdraagt. Nooyen bepaalt in dat 

geval de keuze met betrekking tot het vervoermiddel. Het risico en de kost van 

opslag, laden, transport en lossen, rust in dat geval op Koper. Het is aan Koper zich 
eventueel te verzekeren tegen deze schade. Nooyen heeft deze verplichting 

uitdrukkelijk niet. 
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Artikel 7: Meerwerk en/of wijzigingen in het werk 

 

7.1 Wijzigingen in het werk resulteren in meer- of minderwerk indien er sprake is van 

een wijziging van het ontwerp, de specificaties op het bestek, de door opdrachtgever 
verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid en/of de geschatte 

hoeveelheden meer dan 5 % afwijken. 

7.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het 

moment dat het meerwerk wordt verricht en minderwerk wordt verrekend op basis 

van de prijsbepalende factoren die volgen op het moment van het sluiten van de 

overeenkomst.  

 

 
Artikel 8: Verplichtingen koper 

 

8.1 Koper zal ervoor zorgen dat alle benodigde vergunningen, ontheffingen etc. die 

noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het werk tijdig voor aanvang van het werk 

worden verkregen. Koper is verplicht een afschrift van de verkregen  vergunningen, 

ontheffingen etc. te verstrekken aan Nooyen. Zolang benodigde vergunningen niet 

zijn verkregen en/of niet aan Nooyen zijn verstrekt, is Nooyen niet gehouden een 
aanvang te nemen met het werk. 

 

8.2 In de prijs van het werk zijn niet begrepen: 

- de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, 

stucadoors-, schilders-, behangers-, herstelwerk of ander bouwkundige werk; 

- de kosten voor aansluiting van gas, water, elektra; 

- de kosten ter voorkoming van beperking van schade op of aan het werk 

aanwezige zaken; 
- de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen en afval; 

- reis- en verblijfkosten. 

 

 

Artikel 9: Uitvoering van het werk 

 

9.1 Koper zorgt ervoor dat Nooyen de overeengekomen werkzaamheden ongestoord en 

op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat Nooyen bij de uitvoering van 
de werkzaamheden in ieder geval de beschikking heeft over gas, water, elektriciteit, 

verwarming, opslagruimte en in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven 

vereisten inzake veiligheid en welzijn. 

9.2 Koper draagt dat risico en is tot wat gangbaar en redelijk is aansprakelijk voor schade 

in verband met verlies, diefstal, verbranding en beschadiging van zaken van Nooyen 

en/of derden die zich buiten de wil of zonder toedoen van Nooyen en/of derden 

voordoen, zoals bij voorbeeld gereedschappen, voor het werk bestemde materialen 
etc. die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht dan wel 

op een andere overeengekomen locatie. 
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9.3 Koper dient zich tot wat gangbaar en redelijk is te verzekeren tegen de risico’s  

genoemd in lid 2 van dit artikel. Koper dient voorts zorg te dragen voor verzekering 

van het werkrisico van het te gebruiken materieel. Nooyen is gerechtigd een afschrift 

van de verzekeringspolis op te vragen voor aanvang van de werkzaamheden en in 

geval van schade. 
9.4 Indien Koper de verplichtingen zoals omschreven in dit artikel niet nakomt, kan 

daardoor vertraging ontstaan. De vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden 

komt voor rekening en risico van Koper. Nooyen zal de vertraagde werkzaamheden 

als nog uitvoeren. Daarbij dient echter rekening te worden gehouden met de planning 

van Nooyen. Indien hierdoor bij Nooyen schade ontstaat, is Koper tot wat gangbaar 

en redelijk is aansprakelijk voor deze schade.   

 

 
Artikel 10: Oplevering van het werk 

 

10.1 Een werk wordt geacht te zijn opgeleverd: 

a. als Koper het werk heeft goedgekeurd. Het werk wordt geacht te zijn 

goedgekeurd indien Nooyen schriftelijk heeft medegedeeld dat het werk is 

voltooid en Koper niet binnen 14 dagen na die schriftelijke mededeling heeft 

aangegeven dat het werk niet goedgekeurd is; 
b. het werk, of een gedeelte daarvan, door de Koper in gebruik genomen wordt; 

c. indien Koper het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of 

ontbrekende onderdelen die op korte termijn kunnen worden hersteld/nageleverd 

en die de ingebruikname van het werk niet in de weg staan. 

10.2 Afkeuring van het werk dient schriftelijk te geschieden, onder opgave van de 

redenen van afkeuring. Na afkeuring van het werk treden Koper en Nooyen in 

overleg, waarbij Koper Nooyen de gelegenheid zal geven het werk alsnog op te 

leveren. 
 

 

Artikel 11: Overmacht 

 

11.1 Indien nakoming van een leverings- of andere verplichting vanwege een 

overmachtssituatie aan de zijde van Nooyen redelijkerwijs niet van Nooyen kan 

worden gevergd, is Nooyen gerechtigd de levering op te schorten. Als 

overmachtssituatie aan de zijde van Nooyen is in ieder geval begrepen iedere 
onvoorzienbare tekortkoming die zijn oorzaak vindt in omstandigheden die buiten 

de macht van Nooyen liggen. Onder overmacht zal onder meer, maar niet beperkt 

tot, steeds zijn begrepen: 

- een bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking; 

- moeilijkheden of belemmeringen bij het vervoer van de producten, waardoor het 

vervoer naar het bedrijf van Nooyen of het vervoer van Nooyen naar de Koper 

wordt bemoeilijk of belemmerd; 
- vertraagde of te late levering door de leveranciers van Nooyen of een van dezen 

of door derde(n); 

- import- en exportbeperkingen; 
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- breuk en/of verlies en/of diefstal van machines en/of gereedschappen; 

- overheidsmaatregelen; 

- oorlog, oproer, epidemieën/pandemieën, molesteren en natuurrampen; 

- brand. 

11.2 In een geval van overmacht is Nooyen gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten 
zo lang de overmacht duurt, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Indien de 

overmacht langer dan zes maanden duurt, is ook Koper bevoegd om de 

overeenkomst, voor zover die nog niet is nagekomen, te ontbinden. In geval van 

overmacht is Nooyen nimmer tot schadevergoeding verplicht. 

 

 

Artikel 12: Prijs en betaling 

 

12.1 Alle door Nooyen opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte 

gegevens. De prijzen zijn gebaseerd op levering ‘ex Works’ (Incoterms 2020) ofwel 

af fabriek en exclusief belastingen, heffingen, invoerrechten en overige op de 

verkoop en levering vallende overheidslasten. Bij de bepaling van de prijs wordt 

tevens rekening gehouden met de bedongen algemene voorwaarden. 

12.2 De door Nooyen opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding 

of aanvaarding van de order of opdracht bij haar bekende prijzen van toeleveranciers 
en op overige (prijsbepalende) omstandigheden. Indien na de datum van aanbieding 

of aanvaarding van de opdracht of order de door de toeleverancier(s) van Nooyen 

opgegeven prijzen worden verhoogd, ook als dat geschiedt in voorzienbare 

omstandigheden, alsmede in geval van een verhoging van andere kostprijsfactoren, 

is Nooyen gerechtigd de bij de aanvaarding van de opdracht c.q. order 

overeengekomen prijs te herzien door toepassing van de prijsherzieningsformule als 

bijlage bij deze algemene voorwaarden gevoegd. In die gevallen heeft Koper niet 

het recht ontbinding van de overeenkomst in te roepen of te vorderen.  
12.3 Behoudens andersluidende overeenkomst, dienen facturen van Nooyen binnen 30 

dagen na levering, zonder dat Koper recht heeft op enige niet uitdrukkelijk 

overeengekomen korting of verrekening, te worden voldaan.  

12.4 De betalingstermijn van 30 dagen is een fatale termijn. Dit betekent dat bij 

overschrijding van de betalingstermijn de Koper direct in verzuim is, een nadere 

sommatie of ingebrekestelling is niet vereist. Daarnaast is de Koper direct in verzuim 

indien opschorting van betaling dan wel het faillissement van de Koper is 

aangevraagd of uitgesproken. De vorderingen van Nooyen op Koper zijn in dat geval 
onmiddellijk opeisbaar.  

12.5 Indien de factuur na bovenvermelde betalingstermijn geheel of gedeeltelijk 

onbetaald is gebleven is Koper in verzuim waardoor Koper vanaf dat moment rente 

verschuldigd is aan Nooyen. De rente bedraagt 8% per jaar, tenzij de wettelijke 

handelsrente hoger is. In dat geval is Koper de wettelijke handelsrente aan Nooyen 

verschuldigd.  

12.6 Indien betaling niet plaatsvindt binnen bovengenoemde termijn van 30 dagen is 
Koper aan Nooyen buitengerechtelijke kosten verschuldigd van 15% van de totale 

koopprijs c.q. aanneemsom, een en ander met een minimum van € 250,00. De Koper 

aanvaardt de forfait van schadevergoeding die vastgesteld wordt op 15% en erkent 
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dat deze forfait redelijk overeenstemt met de werkelijke schade die voorzienbaar is 

op het ogenblijk van de sluiting van de overeenkomst. Ingeval de werkelijke schade 

de forfait zou overstijgen is Nooyen gerechtigd deze bijkomende schade alsnog te 

vorderen.   

12.7 In geval van gerechtelijke invordering komen alle door Nooyen te maken kosten, 
waaronder griffierecht, kosten deurwaarder, kosten advocaat/juridisch gemachtigde, 

volledig voor rekening van Koper. Indien deze door Nooyen te maken gerechtelijke 

kosten hoger zijn dan de geliquideerde proceskosten, kan Nooyen aanspraak maken 

op vergoeding door Koper van deze hogere gerechtelijke kosten. 

12.8 In geval van niet-tijdige en/of niet-volledige betaling, is Nooyen bevoegd de 

uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Voorts is Nooyen uitdrukkelijk 

bevoegd om vooruitbetaling van eventuele volgende leveranties te verlangen. 

 

 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud 

 

13.1 Alle door Nooyen geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van Nooyen tot 

aan het moment dat Koper aan alle verplichtingen heeft gedaan die voortvloeien uit 

of samenhangen met de tussen Nooyen en Koper gesloten overeenkomst. De 

verplichtingen zien niet enkel op betaling van de prijs maar ook op vorderingen 
terzake boete, rente, kosten, met inbegrip van kosten wegens waardeverlies en/of het 

terugnemen van geleverde zaken. 

13.2 Koper is tot op het moment dat door hem volledig aan de overeenkomst is voldaan 

gehouden om de door Nooyen geleverde zaken strikt gescheiden te houden van 

andere zaken. Koper dient de zaken van Nooyen duidelijk geïdentificeerd te bewaren 

als eigendom van Nooyen en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.  

13.3 Het is Koper niet toegestaan om tot be- of verwerking van de zaken van Nooyen 

over te gaan voordat Koper aan alle verplichtingen uit de met Nooyen gesloten 
overeenkomst heeft voldaan.  

13.4 Het is Koper niet toegestaan om de zaken te vervreemden dan wel op de betreffende 

zaken een (bezitloos) pandrecht te vestigen, voordat Koper aan alle verplichtingen 

uit de met Nooyen gesloten overeenkomst heeft voldaan.   

13.5 Indien de Koper de verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden respectievelijk 

uit de overeenkomst jegens Nooyen niet nakomt, dan wel indien er bij Nooyen 

gegronde vrees bestaat dat Koper zich niet aan deze verplichtingen zal gaan houden, 

is Nooyen zonder ingebrekestelling gerechtigd om de geleverde zaken terstond terug 
te nemen en deze onder zich te nemen, waar deze zaken zich ook mochten bevinden. 

De kosten van het terugnemen of onder zich nemen en houden van de zaken door 

Nooyen, zijn voor rekening van Koper. Terugname overeenkomstig het in dit artikel 

gestelde, laat het recht op schadevergoeding van Nooyen, ingevolge de regels die 

gelden bij een toerekenbare tekortkoming in nakoming van verbintenissen, onverlet. 

13.6 Indien Koper aan al zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst jegens 

Nooyen heeft voldaan verschaft Nooyen aan Koper de eigendom van de geleverde 
zaken onder voorbehoud van pandrecht van Nooyen, ten behoeve van andere 

aanspraken die Nooyen mogelijks op Koper heeft. Koper zal op eerste verzoek van 

Nooyen zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.   
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Artikel 14: Klachten 

 

14.1 Koper is verplicht onmiddellijk bij aflevering te onderzoeken of de door Nooyen 

geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien zulks niet het geval is, 

kan Koper daarop geen beroep meer doen, tenzij Koper daarvan zo spoedig mogelijk 
en in ieder geval binnen 14 werkdagen na leveringsdatum schriftelijk en 

gemotiveerd kennis heeft gegeven van de klacht. Na het verstrijken van de termijn 

geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de Koper aanvaard 

voor wat betreft zichtbare gebreken.  

Niet zichtbare gebreken dient Koper binnen 14 dagen na ontdekking daarvan, doch 

uiterlijk binnen een jaar na leveringsdatum schriftelijk bij Nooyen in te dienen. 

14.2 Eventuele rechtsvorderingen wegens het niet beantwoorden van zaken aan de 

overeenkomst dienen op straffe van verval uiterlijk een jaar na tijdige klachtmelding 
door Koper jegens Nooyen aanhangig te zijn gemaakt.  

14.3 Koper dient de zaken waarop de klacht betrekking heeft ter beschikking van Nooyen 

te houden en Nooyen in de gelegenheid te stellen deze zaken te onderzoeken. Koper 

mag de zaken gedurende deze periode niet bewerken of verwerken. Indien Koper de 

zaken toch heeft bewerkt of verwerkt, kan  Koper geen beroep meer doen op het 

gebrek en is Nooyen niet meer gehouden het gebrek te herstellen of schade te 

vergoeden. De betalingsverplichting van Koper kan alleen worden opgeschort over 
dat gedeelte van de overeenkomst waarvoor een klacht is ingediend.  

14.4 Kwaliteitseisen of -normen van door Nooyen te leveren zaken moeten uitdrukkelijk 

schriftelijk zijn overeengekomen. 

14.5 Retourzendingen zijn slechts toegestaan na door Nooyen gegeven goedkeuring. Een 

retourzending geschiedt op kosten van Koper, tenzij schriftelijk een andere 

kostenverdeling is overeengekomen. 

14.6 Indien de klacht betrekking heeft op de hoogte van de factuur, dient deze klacht 

binnen de betalingstermijn, althans in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van 
de factuur, bij Nooyen te zijn ingediend.  

 

 

Artikel 15: Garantie en aansprakelijkheid 

 

15.1 Nooyen staat gedurende een periode van 12 maanden na (op)levering in voor een 

goede uitvoering van de overeengekomen prestatie, tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen.  
15.2 Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd door Nooyen, zal 

Nooyen in overleg met de Koper de keuze maken deze alsnog deugdelijk uit te 

voeren dan wel een gedeelte van de factuur te crediteren. Indien de keuze wordt 

gemaakt de uitvoering van de prestatie alsnog op deugdelijke wijze te zullen 

nakomen, bepaalt Nooyen de wijze waarop zij dit doet en het tijdstip waarop de 

uitvoering alsnog zal plaatsvinden. Bestond de overeengekomen prestatie onder 

andere uit het bewerken van door Koper aangeleverd materiaal, dan dient Koper 
nieuw materiaal aan te leveren.  

15.3 Onderdelen of materialen die door Nooyen worden hersteld of vervangen, moeten 

door Koper aan hem worden toegezonden. Voor rekening van Koper komen: 
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a. alle transport- of verzendkosten;  

b. kosten voor demontage en montage;  

c. reis- en verblijfkosten. 

15.4 Koper moet Nooyen in alle gevallen een redelijke termijn bieden een eventueel 

gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.  
15.5 Koper kan alleen een beroep doen op de garantie nadat zij aan al haar verplichtingen 

ten opzichte van Nooyen heeft voldaan.  

15.6 Geen garantie wordt gegeven als de gebreken het gevolg zijn van: 

- normale slijtage;  

- onoordeelkundig gebruik;  

- niet of niet juist uitgevoerd onderhoud;  

- installatie-, montagewijziging of reparatie door Koper of door derden;  

- gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven 
door, Koper; 

- gebreken aan of ongeschiktheid van door Koper gebruikte materialen of 

hulpmiddelen. 

15.7 Er wordt geen garantie gegeven op: 

- geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;  

- het keuren en repareren van zaken van Koper. 
15.8 Koper kan de rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen.  

15.9 Nooyen garandeert echter niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd of 

er voor in te staan dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor Koper 

het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt. 

15.10 Behoudens andersluidend beding en uitgezonderd opzet of zware fout, is 

respectievelijk Nooyen, haar medewerkers en/of door haar ingeschakelde derden, 
nimmer, uit welke hoofde dan ook, aansprakelijk voor enige schade aan Koper of 

enige derde met betrekking tot enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, 

de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, dan wel van eventuele 

werkzaamheden of adviezen.  

15.11 Behoudens andersluidend beding en uitgezonderd opzet of zware fout, is 

respectievelijk Nooyen, haar medewerkers en/of door haar ingeschakelde derden, 

nimmer, uit welke hoofde dan ook, aansprakelijk voor enige bedrijfs- of 

gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdende met de uitvoering van de 
overeenkomst met Koper. 

15.12 Koper vrijwaart Nooyen tegen aanspraken van derden voor schade die niet direct of 

indirect voortvloeit uit de verbintenissen van Nooyen, noch door diens toedoen 

veroorzaakt werd, waaronder begrepen het gebruik of bewerking van de geleverde 

zaken alsook enige buitencontractuele schade. 

15.13 Iedere rechtsvordering van Koper jegens Nooyen, voortvloeiend uit een (al dan niet 

toerekenbare) tekortkoming of onrechtmatige daad van Nooyen jegens Koper dan 

wel voorvloeiend uit enige andere wettelijke grondslag, vervalt door verloop van 
twaalf maanden nadat Koper ter zake deze tekortkoming, onrechtmatige daad of 

andere grondslag voor het eerst bij Nooyen heeft gereclameerd.    
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Artikel 16: Opschorting en ontbinding van de overeenkomst  

 

16.1 Indien Koper één of meer van zijn (deel)verplichtingen niet, niet behoorlijk of niet 

tijdig nakomt, zal Koper eerst in gebreke worden gesteld aan zijn verplichtingen te 

voldoen alvorens Nooyen alle of enkele van haar verplichtingen, uit welke naam en 
uit welke hoofde ook jegens Koper aangegaan, op zal schorten totdat Koper haar 

(deel)verplichtingen alsnog volledig en behoorlijk is nagekomen. 

16.2 De overeenkomst kan door Nooyen met onmiddellijke ingang, zonder dat 

rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder tot enige vergoeding van welke schade 

dan ook gehouden te zijn, schriftelijk (of per elektronische post) worden ontbonden 

in de hierna genoemde gevallen: 

 

1. In het geval dat Koper weigert op eerste verzoek in de omstandigheden zoals 
deze in artikel 3.4 genoemde vooruitbetaling of zekerheidsstelling te geven; 

 

2. In het geval Koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan 

enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens Nooyen en, 

ondanks een verzoek daartoe, heeft nagelaten om binnen 7 dagen na een 

dergelijk verzoek de tekortkoming te herstellen; 

 
3. In het geval dat de Koper opschorting van betaling of faillissement aanvraagt, 

of een derde een verzoek doet tot faillietverklaring van Koper, of Koper wordt 

ontbonden; 

 

4. In het geval Koper schriftelijk erkent zijn schulden niet meer (geheel of tijdig) 

te kunnen voldoen; 

 

5. In het geval executoriaal beslag is gelegd op een materieel 
vermogensbestanddeel van Koper. 

 

 

Artikel 17: Slotbepalingen 

 

17.1 Op alle door Nooyen gesloten overeenkomsten geldt het Belgische recht. De 

bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de 

overeenkomsten die door Nooyen worden gesloten. 
17.2 Uitsluitend de Belgische rechter heeft rechtsmacht om kennis te nemen van de 

geschillen die tussen partijen zijn ontstaan. Eventuele geschillen tussen Nooyen en 

de Koper zullen worden beslecht door de Rechtbank van Hasselt onverminderd de 

bevoegdheid van Nooyen zich te wenden tot de overigens bevoegde rechter in 

België, een en ander met inachtneming van de regels van absolute competentie.  

17.3 Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk 

bezwarend karakter op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen 
beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een 

zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan 

worden gedaan. 
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BIJLAGE 

 

 
PRIJSHERZIENINGSFORMULE 

 

 

 

Voor aannemingen van in de fabriek uit te voeren werken en leveranties zou de formule 

moeten zijn: 

)( c
S

S
b

M

M
aPp

oo

o ++=

 
 

waarin: 

 
P  =  factuurprijs 

oP
 =  eerste basisprijs op ……… (datum) 

oM
 = prijs van ……… (een bepaalde grondstof) op ……… (datum) overgenomen uit 

……… (een bepaalde publicatie, zegge ………EURO 

M = prijs van dezelfde grondstof op ……… (datum) 

 (prijs bij bevoorrading of facturering) 

oS
 = het referte-uurloon vermeerderd met de sociale lasten in de metaalverwerkende 

nijverheid (landelijk of regionaal gemiddelde), erkend door de Federale 
Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie en gepubliceerd door 

Agoria op ……… (datum), zegge ……… EURO 

S = hetzelfde loon op ……… (datum) 

 (periode van uitvoering van de order of factuurdatum) 

a – b – c = worden door de coëfficiëntwaarden vervangen 

 

 
 


