
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TEDAC B.V.

gevestigd te Puttershoek

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 
offertes en overeenkomsten alsmede tot het verrichten van diensten en werkzaamheden van 
welke aard dan ook, van en met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
TEDAC B.V., gevestigd te (3297 GK) Puttershoek, gemeente Binnenmaas, aan de Biezen-
vijver 4.

1.2 Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over 'wederpartij' moet hieronder worden ver-
staan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot TEDAC B.V. in een contractuele relatie staat, 
uit hoofde van een met TEDAC B.V. gesloten overeenkomst tot dienstverlening of ander-
soortige overeenkomst. In het bijzonder wordt onder 'wederpartij' ook verstaan degene in 
wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden geleverd.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor 
zover dat uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen. Indien ook de wederpartij naar (zijn) 
algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de wederpartij niet van toepassing. 
Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de we-
derpartij door TEDAC B.V. uitdrukkelijk, schriftelijk is aanvaard en voor zover de voor-
waarden van de wederpartij niet in strijd komen met het bepaalde in deze algemene voor-
waarden. Komen de voorwaarden van de wederpartij dus in strijd met deze algemene voor-
waarden, dan is slechts het in deze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig anderslui-
dend beding in de voorwaarden van de wederpartij doet aan het voorgaande niet af.

Artikel 2. OFFERTES

2.1 Alle offertes van TEDAC B.V. zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk 
anders is overeengekomen. De van de offertes, aanbiedingen en overeenkomsten deel uitma-
kende documenten, zoals tekeningen en technische beschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mo-
gelijk, doch zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van TEDAC B.V. Zij 
mogen niet zonder haar toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand 
worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt. Op eerste verzoek van TE-
DAC B.V. dienen bedoelde documenten aan haar te worden terug gegeven.

2.2 De door TEDAC B.V. gemaakte offertes zijn geldig gedurende dertig (30) dagen, tenzij an-
ders is aangegeven. TEDAC B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding 
hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen dertig (30) dagen wordt bevestigd, tenzij an-
ders aangegeven.

2.3 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is TEDAC B.V. 
daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaar-
ding tot stand, tenzij TEDAC B.V anders aangeeft.



2.4 De overeengekomen prijs is gebaseerd op de tijdens de aanvaarding geldende kostprijzen, 
koersen, lonen, sociale lasten, premies, belastingen en/of andere kostensoorten en zijn exclu-
sief BTW, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht TEDAC B.V. niet tot het verrichten van een gedeel-
te van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.6 Indien één of ander nadien mocht worden verhoogd, is TEDAC B.V. gerechtigd de overeen-
gekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Indien de wederpartij een consument betreft 
in de zin van artikel 6:236 e.v. van het Burgerlijk Wetboek heeft deze, ingeval de prijs binnen 
drie maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd, het recht om naar aanlei-
ding van de prijsverhoging de overeenkomst te ontbinden.

2.7 Meer- en minderwerk zullen worden verrekend en betaald binnen dertig (30) dagen na indie-
ning van de daarop betrekking hebbende factuur en/of creditnota, tenzij uitdrukkelijk en 
schriftelijk anders is overeengekomen. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats 
ingeval van een wijziging in het werk en/of de voorwaarden van de uitvoering van het werk. 
Verrekening van meerwerk vindt daarnaast plaats ingeval van kostenverhogende omstandig-
heden die niet te wijten zijn aan de TEDAC B.V.

2.8 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1 laat het gemis van een schriftelijke opdracht tot 
meerwerk de aanspraken van TEDAC B.V. op verrekening daarvan onverlet.

2.9 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Een overeenkomst met TEDAC B.V. komt eerst tot stand wanneer deze schriftelijk door 
TEDAC B.V. is bevestigd. Eveneens wordt een overeenkomst geacht tot stand te zijn geko-
men vanaf het moment dat door TEDAC B.V. daadwerkelijk met de uitvoering van een op-
dracht is begonnen.

3.2 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op ander wijze tot stand is gekomen.

3.3 Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewer-
kers van TEDAC B.V. die daartoe niet gerechtigd zijn of door TEDAC B.V. ingeschakelde 
derden, binden TEDAC B.V. alleen, indien deze afspraken en/of toezeggingen alsnog nadien 
door TEDAC B.V. schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. TERBESCHIKKINGSTELLING VAN INFORMATIE

4.1 De wederpartij is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke TEDAC B.V. volgens haar 
oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht of waarvan de we-
derpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren 
van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te 
stellen.

4.2 De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan TE-
DAC B.V. ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden 
afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.



4.3 Indien en voorzover de wederpartij dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde beschei-
den aan deze geretourneerd.

4.4 Indien de wederpartij aan TEDAC B.V. informatiedragers, elektronische bestanden of soft-
ware en dergelijke verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestan-
den of software vrij zijn van virussen en defecten. 

4.5 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of 
niet behoorlijk aan TEDAC B.V. ter beschikking zijn gesteld, heeft TEDAC B.V. het recht de 
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende ex-
tra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

4.6 TEDAC B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ten gevolge van door de 
wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvol-
ledigheid voor TEDAC B.V. kenbaar hoorde te zijn.

Artikel 5. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1 TEDAC B.V. bepaalt de wijze waarop en door welke personen de verleende opdracht wordt 
uitgevoerd.

5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft TEDAC 
B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden; de kosten daarvan 
komen eveneens voor rekening van de wederpartij.

5.3 TEDAC B.V. is verplicht haar aansprakelijkheidsrisico te dekken door verzekering, overeen-
komstig de in de branche geldende gebruiken.

5.4 TEDAC B.V. neemt bij de uitvoering van de overeenkomst de daarop van toepassing ver-
klaarde voorschriften in acht. Eventuele financiële gevolgen van wijzigingen in de voor-
schriften tussen de datum van de overeenkomst en de oplevering van het werk zullen als 
meerwerk worden verrekend.

5.5 De wederpartij is jegens TEDAC B.V. verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te 
maken binnen de normale werktijden van TEDAC B.V. en onder de condities die voldoen 
aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.

5.6 De wederpartij is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet-betaalde 
zaken te verzekeren en op eerste verzoek van TEDAC B.V. deze verzekering aan te tonen. 

Artikel 6. TERMIJN VAN UITVOERING; CONTRACTSDUUR

6.1 De overeenkomst tussen TEDAC B.V. en de wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde 
tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en 
schriftelijk anders overeenkomen.

6.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden 
een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de 
uitvoeringstermijn dient de wederpartij TEDAC B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stel-
len als bedoeld in artikel 6:82 van het Burgerlijk Wetboek.

6.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6.4 en 6.5 kunnen partijen de overeenkomst voortijdig 
eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer 
kan plaatshebben conform de bevestigende offerte/opdrachtbevestiging en eventuele latere 
additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de andere partij te 
worden bekend gemaakt. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij om 
de reeds door TEDAC B.V. verrichte prestaties te vergoeden.

6.4 TEDAC B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeen-
komst te ontbinden, indien:

- de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

- na het sluiten van de overeenkomst TEDAC B.V. ter kennis gekomen omstandigheden 
goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; in 
geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen gedeelte-
lijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de 



tekortkoming haar rechtvaardigt;

- de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor 
de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft 
of onvoldoende is.

6.5 TEDAC B.V. mag slechts van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik maken 
als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar 
niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. 
TEDAC B.V. behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe ver-
richte werkzaamheden, waarbij aan de wederpartij onder voorbehoud de voorlopige resulta-
ten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit 
extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. 

Artikel 7. LEVERING

7.1 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen het werk 
moet worden (op)geleverd. De overeengekomen levertijden zijn niet fataal. Zij gaan in nadat 
de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke 
gegevens in het bezit zijn van TEDAC B.V.

7.2 De (op)levertijd is vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden waaronder de over-
eenkomst door TEDAC B.V. kan worden uitgevoerd dezelfde blijven als ten tijde van het 
sluiten van de overeenkomst en de door de wederpartij te verstrekken gegevens tijdig zijn 
aangeleverd. Indien vertraging ontstaat doordat vorenbedoelde omstandigheden zijn gewij-
zigd of de benodigde gegevens niet tijdig aan TEDAC B.V. zijn aangeleverd, wordt de 
(op)levertijd verlengd met de tijdsduur van deze vertraging.

7.3 Ontbinding van de overeenkomst op grond van overschrijding van de (op)leveringstermijn 
zal eerst dan mogelijk zijn, indien deze de redelijke grenzen heeft overschreden en TEDAC 
B.V. daarvoor door de wederpartij door middel van een aangetekend schrijven in gebreke is 
gesteld.

7.4 Indien de wederpartij, na het sluiten van de oorspronkelijke overeenkomst doch vóór de 
(op)levering, wijzigingen van welke aard dan ook wenst, moet hij dit uitdrukkelijk en schrif-
telijk met TEDAC B.V. overeenkomen, onverminderd het bepaalde in artikel 2.8. Eventuele 
hogere kosten die deze veranderingen met zich meebrengen worden de wederpartij extra in 
rekening gebracht. Tevens wordt voor de aan te brengen wijzigingen een nieuwe (op)lever-
tijd overeengekomen indien deze naar verwachting van TEDAC B.V. de oorspronkelijke 
(op)levertijd zal doen overschrijden.

7.5 De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van, en is verantwoordelijk voor de 
gegevens die hij TEDAC B.V. verstrekt.



7.6 De wederpartij draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door 
hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschrif-
ten. Hij vrijwaart TEDAC B.V. voor alle aanspraken van derden terzake van schade die 
krachtens deze voorwaarden voor rekening van de wederpartij blijven, met inbegrip van 
schade als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.

7.7 De wederpartij staat TEDAC B.V. toe naamsaanduidingen op het werk aan te brengen.

7.8 De wederpartij is niet gerechtigd de door TEDAC B.V. bij de uitvoering van het werk inge-
schakelde hulppersonen werkzaamheden te laten uitvoeren, die niet in verband staan met het 
werk.

Artikel 8. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoe-
ring noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen 
partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

8.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld en het 
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor kan worden beïnvloed, zal TEDAC B.V. 
de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

8.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve con-
sequenties zal hebben, zal TEDAC B.V. de wederpartij hierover tevoren inlichten

8.4 In afwijking van hetgeen in 8.3 is bepaald, zal TEDAC B.V. geen meerkosten in rekening 
brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan TE-
DAC B.V. kunnen worden toegerekend.

Artikel 9. BETALING

9.1 Betaling dient uiterlijk dertig (30) dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij uitdrukkelijk 
en schriftelijk anders is overeengekomen. 

9.2 TEDAC B.V. is gerechtigd om, indien de wederpartij geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft 
met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden en/of leveringen op te 
schorten.

9.3 Het recht van de wederpartij om zijn eventuele vorderingen op TEDAC B.V. te verrekenen 
wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

9.4 De overeengekomen vergoeding(en) is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-stipte 
betaling van de overeengekomen termijn(en) op de vervaldag, wanneer de wederpartij in 
staat van faillissement geraakt, surséance van betaling wordt verleend of onder curatele 
wordt gesteld, wanneer enig beslag op zijn zaken en/of vorderingen wordt gelegd, wanneer 
deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.

9.5 Wanneer de betaling niet overeenkomstig artikel 9.1 heeft plaats gevonden, is TEDAC B.V. 
gerechtigd, na het verstrijken van de bedoelde termijn, aan de wederpartij een vergoeding 
wegens renteverlies in rekening te brengen, gelijk aan de wettelijke rente. Rente over een 
gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

9.6 Voorts is TEDAC B.V. gerechtigd naast de hoofdsom en de rente, van de wederpartij te vor-
deren alle daadwerkelijk door hem gemaakte buitengerechtelijke kosten die door de niet-tij-
dige betaling van de wederpartij zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn in ieder 
geval verschuldigd wanneer TEDAC B.V. voor de invordering zich van de hulp van een der-
de heeft verzekerd. Indien TEDAC B.V. het faillissement van de wederpartij aanvraagt is 
deze naast de hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten der faillisse-
mentsaanvrage verschuldigd.

9.7 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de wederpartij naar het oordeel van 
TEDAC B.V. daartoe aanleiding geeft, is TEDAC B.V. gerechtigd van de wederpartij te ver-
langen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door TEDAC B.V. te bepa-
len vorm. Indien de wederpartij nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is TEDAC B.V. 
gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst 



onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de wederpartij aan TEDAC B.V. uit welke hoof-
de ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 10. GARANTIE EN RECLAMES

10.1 Binnen de grenzen van de volgende bepalingen verbindt TEDAC B.V. zich om gebreken aan 
geleverde zaken, die ten tijde van de levering reeds aanwezig waren doch eerst binnen zes 
maanden na de levering aan de dag treden, kosteloos te herstellen. Deze verplichting strekt 
zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de levering redelijkerwijze niet waarneembaar 
waren en die zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juiste wijze van 
gebruik. Zij strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud 
door de wederpartij, veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van TE-
DAC B.V. of door de wederpartij uitgevoerde reparaties dan wel normale slijtage of gebre-
ken waarvoor de wederpartij aansprakelijk is.

10.2 TEDAC B.V. garandeert een zodanige uitvoering van de overeenkomst, dat aan de redelijke 
eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid daarvan wordt voldaan.

10.3 Terzake van het geleverde worden de gangbare toleranties in achtgenomen.

10.4 Garanties gelden slechts indien de wederpartij aan zijn verplichtingen jegens TEDAC B.V. – 
zowel financieel als anderszins – heeft voldaan.

10.5 De wederpartij dient het geleverde en/of geïnstalleerde product zorgvuldig en tijdig te con-
troleren. Klachten, die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare gebreken aan het gele-
verde dienen door de wederpartij binnen acht (8) dagen na levering aan TEDAC B.V. ter 
kennis te worden gebracht bij aangetekend schrijven, inhoudende een duidelijke en nauw-
keurige omschrijving van de klacht, met overlegging van de factuur. Gebreken die ten tijde 
van de levering niet waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle kon-
den blijken, moeten door de wederpartij binnen acht (8) dagen na het aan het licht treden 
daarvan, aan TEDAC B.V. ter kennis worden gebracht, op de wijze als hiervoor beschreven.

10.6 Vorderingsrechten jegens TEDAC B.V. ten aanzien van gebreken in het geleverde vervallen 
indien:

- de gebreken niet binnen de daarvoor gestelde termijn en/of niet op de hiervoor 
aangegeven wijze aan TEDAC B.V. ter kennis zijn gebracht;

- TEDAC B.V. niet in de gelegenheid wordt gesteld tot onderzoek van de gegrondheid 
van de klacht;

- de wederpartij het geleverde op onoordeelkundige wijze heeft behandeld of on-
derhouden, zulks ter beoordeling van TEDAC B.V.;

- het geleverde, na kennisgeving van de klacht, alsnog wordt toegepast, verwerkt of in 
gebruik worden genomen als ware zij zonder gebreken.

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 TEDAC B.V. is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de wederpartij, die het recht-
streeks en uitsluitend gevolg is van schuld van TEDAC B.V., met dien verstande dat de scha-
devergoeding niet meer bedraagt dan het totaal van het bedrag van het eigen risico van haar 
verzekering en de door de verzekering gedane uitkering. Daarbij geldt dat bedrijfsschade, 
zoals bedrijfsstoring, stilstandschade, winstderving en dergelijke niet voor vergoeding in 
aanmerking komt. Voor andere dan de hiervoor bedoelde schade die de wederpartij mocht 
lijden, is TEDAC B.V. nimmer aansprakelijk.

11.2 De wederpartij zal TEDAC B.V. kosten en schade vergoeden, die het gevolg zijn van enige 
tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen. Voorts zal de we-
derpartij TEDAC B.V. volledig schadeloos stellen voor de schade die zij lijdt ten gevolge van 
een handelen of nalaten van de wederpartij of door hem ingeschakelde derden.

11.3 De wederpartij vrijwaart TEDAC B.V. tegen aanspraken van derden op grond van industriële 
en/of intellectuele eigendommen.

11.4 In geval van een klacht van de wederpartij, waarbij de klacht door TEDAC B.V. gegrond is 



verklaard, het de kwaliteit van het geleverde betreft en er voor TEDAC B.V. tevens aanspra-
kelijkheid bestaat als bedoeld in artikel 11.2, is TEDAC B.V. uitsluitend gehouden tot – zulks 
ter keuze van TEDAC B.V.:

a) kosteloos herstel van de gebreken;

b) levering van vervangende zaken na terugontvangst van de gebrekkige zaken;

c) pro rata terugbetaling van de betaalde koopsom c.q. creditering van de reeds verzonden 
factuur, met ontbinding van de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring;

d) een in overleg met de wederpartij te betalen schadeloosstelling, in welke vorm dan ook.

Artikel 12. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING/OVERMACHT

12.1 TEDAC B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke uit overmacht voortvloeit. Van over-
macht is sprake indien TEDAC B.V. haar verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van 
omstandigheden die buiten haar schuld liggen en bovendien niet krachtens wet, een door 
haar gegeven garantie of in het verkeer geldende opvattingen aan haar kan worden toegere-
kend.

12.2 Bij tijdelijke overmacht, waarvan sprake is indien deze situatie maximaal vijfenveertig (45) 
aaneengesloten kalenderdagen duurt, worden de wederzijdse verplichtingen van dat deel van 
de overeenkomst welke door de situatie van overmacht wordt getroffen, opgeschort. Bij een 
toestand van blijvende overmacht, treden partijen in overleg over een zodanige aanpassing 
van de overeenkomst, dat verdere uitvoering ervan voor beide partijen nog zinvol is. Blijkt 
voor dergelijke aanpassing in redelijkheid geen ruimte, dan heeft ieder der partijen het recht 
de overeenkomst, voor zover deze door de overmacht is getroffen, te ontbinden bij enkele 
schriftelijke verklaring.

12.3 Bij overmacht kan de wederpartij TEDAC B.V. in geen geval tot schadevergoeding aanspre-
ken.

Artikel 13. ONTBINDING

13.1 TEDAC B.V. heeft de bevoegdheid haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op 
te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te beëindigen, indien 
en zodra de wederpartij niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk voldoet aan enige verplichting je-
gens haar alsmede ingeval van surséance van betaling of faillissement van de wederpartij, 
beslag op (een deel van) diens bedrijfseigendommen en/of goederen bestemd voor de uit-
voering van de overeenkomst en/of stillegging c.q. liquidatie van diens onderneming. 

Artikel 14. EIGENDOMSVOORBEHOUD

14.1 Bij levering van zaken wordt de wederpartij slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar 
van de door TEDAC B.V. geleverde apparatuur. TEDAC B.V. blijft eigenares van het gele-
verde, zolang de wederpartij zijn vorderingen terzake van de tegenprestatie van de overeen-
komst niet heeft betaald. Zij blijft tevens eigenares van het geleverde zolang de wederpartij 
de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald 
heeft en zolang hij vorderingen wegens tekortschieten in zodanige overeenkomsten niet heeft 
voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.

14.2 De wederpartij is, zolang hij aan de onder 14.1 genoemde vorderingen niet heeft voldaan, 
niet gerechtigd het door TEDAC B.V. geleverde te verpanden. Hij verbindt zich tegenover 
derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen, op eerste verlangen van TEDAC B.V., 
te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt 
de wederpartij zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op het geleverde 
wordt gevestigd in welk geval de wederpartij zich aan verduistering zou schuldig maken.

14.3 Ingeval de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte 
apparatuur of uit te voeren werk jegens TEDAC B.V. niet nakomt, is deze gerechtigd de ap-
paratuur of onderdelen daarvan terug te nemen. De wederpartij machtigt hierbij TEDAC B.V. 
in voorkomende gevallen de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

14.4 De wederpartij is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet-betaalde 



zaken te verzekeren en op eerste verzoek van TEDAC B.V. deze verzekering aan te tonen. 

Artikel 15. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Partijen kiezen hierbij uitdrukkelijk voor toepassing van Nederlands recht op alle tussen hen 
bestaande rechtsverhoudingen. Alle aanbiedingen, overeenkomsten zomede de uitvoering 
daarvan worden aldus beheerst door Nederlands recht met uitsluiting van eventuele nationale 
rechtsregels, in geval de wederpartij buiten Nederland gevestigd is, welke een inperking ma-
ken op de vrije rechtskeuze van partijen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank Dordrecht op @ 2005 onder 
aktenummer @.


