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Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van
ABK InnoVent bv. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Arnhem onder nummer
09094871. Een kopie is kosteloos op te vragen bij ABK InnoVent bv (Plakhorstweg 12, 7008 AT
Doetinchem).
1. TOEPASSELIJKHEID / GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten
waarbij ABK InnoVent bv goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan opdrachtgever /
afnemer (nader gemakshalve te noemen: opdrachtgever) levert. Het voorgaande geldt onverkort voor
aanbiedingen/overeenkomsten met ABK InnoVent bv voor de uitvoering waarvan derden betrokken
moeten worden.
1.2 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt
overeengekomen.
1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
2. AANBIEDINGEN
2.1 Alle aanbiedingen / offertes - in welke vorm dan ook - zijdens ABK InnoVent bv hebben een
geldingstermijn van drie maanden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders met opdrachtgever is
overeengekomen.
2.2 Een aanbod is slechts dan bindend wanneer zij schriftelijk door ABK InnoVent bv is gedaan met
daarbij vermelding van een termijn voor aanvaarding.
2.3 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is
overeengekomen, gebaseerd op levering. Voor ABK InnoVent bv "franco huis binnen Nederland bij
opdrachten boven €250,-". De prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
2.4 Als opdrachtgever aan ABK InnoVent bv gegevens, tekeningen e.d. verstrekt, mag ABK InnoVent
bv uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.
2.5 Beschrijvingen in aanbiedingen, alsmede de bij aanbiedingen verstrekte prijslijsten, brochures en
andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar kunnen ABK InnoVent bv nimmer binden.
Kennelijke fouten in de aanbieding binden ABK InnoVent bv niet.
2.6 ABK InnoVent bv heeft te allen tijde het recht om een opdracht zonder opgave van reden(en) te
weigeren.

Pagìna 1 van 12

RVS Concepten
2.7 Als de aanbieding niet wordt aanvaard, heeft ABK InnoVent bv het recht alle kosten die zij heeft
moeten maken om haar aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.
3. OVEREENKOMST
3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat ABK InnoVent bv de opdracht schriftelijk heeft bevestigd
of nadat ABK InnoVent bv met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
3.2 Voor aanbiedingen / overeenkomsten waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen
opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging.
3.3 Wijzigingen op een aanbieding / overeenkomst binden ABK InnoVent bv slechts voor zover deze
door haar schriftelijk zijn bevestigd.
4. ADVIEZEN, ONTWERPEN EN MATERIALEN
4.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie, in de meest ruime zin des
woords, die hij van ABK InnoVent bv krijgt, als deze geen directe betrekking hebben op verplichtingen
voortvloeiende uit de schriftelijke opdracht.
4.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en
berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven
materialen.
4.3 Opdrachtgever vrijwaart ABK InnoVent bv voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het
gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen
e.d.
4.4 Opdrachtgever mag de materialen die ABK InnoVent bv wil gebruiken vóórdat deze verwerkt
worden voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als ABK InnoVent bv hierdoor schade lijdt, komt
deze schade volledig voor rekening van opdrachtgever.
5. PRIJS EN BETALING
5.1 Alle prijzen - zowel op de factuur als in meegezonden documentatie - zijn in Euro's en exclusief
BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders
wordt aangegeven.
5.2 Indien zich na het sluiten van de overeenkomst tussen opdrachtgever en ABK InnoVent bv
prijswijzigingen mochten voordoen, behoudt ABK InnoVent bv zich het recht voor het prijsverschil aan
de opdrachtgever - in de factuur en/of documentatie voor de hoofdsom - door te berekenen.
5.3 Door ABK InnoVent bv eventueel te verlenen kortingen worden uitdrukkelijk per transactie
verleend en geven geen enkel recht op kortingen bij navolgende transacties.
5.4 Alle facturen / bedragen dienen door opdrachtgever te worden betaald overeenkomstig de op de
factuur vermelde betalingscondities.
5.5 In het geval opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn
betaalt, zal hij, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke
handelsrente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te
voldoen, wordt de vordering uit handen gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan
verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke
en eventuele gerechtelijke kosten.
6. LEVERINGSTERMIJNEN
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6.1 Alle door ABK InnoVent bv genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op
grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan ABK InnoVent bv bekend
waren. Zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van de genoemde
(leverings)termijn brengt ABK InnoVent bv niet in verzuim. ABK InnoVent bv is niet gebonden aan
(leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden, die zich na het
aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien
overschrijding van de (eigen) termijn dreigt, zullen ABK InnoVent bv en opdrachtgever zo spoedig
mogelijk in overleg treden.
6.2 De leveringstermijn gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle
noodzakelijke gegevens (bijvoorbeeld definitieve tekeningen e.d.) in het bezit zijn van ABK InnoVent
bv, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de
uitvoering van de opdracht is voldaan.
6.3 Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke ABK InnoVent bv bekend waren toen
zij de leveringstermijn vaststelde, kan zij de leveringstermijn verlengen met de tijd die nodig is om de
opdracht onder deze (nieuwe) omstandigheden uit te voeren. Als de(ze) werkzaamheden niet in de
planning van ABK InnoVent bv kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra haar
planning dat toelaat.
6.4 Als er sprake is van meerwerk wordt de leveringstermijn verlengd met de tijd die nodig is om de
materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk daadwerkelijk te verrichten.
Als het meerwerk niet in de planning van ABK InnoVent bv kan worden ingepast, zullen de(ze)
werkzaamheden worden afgerond zodra haar planning dat toelaat.
6.5 Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door ABK InnoVent bv wordt de
leveringstermijn verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de(ze)
werkzaamheden niet in de planning van ABK InnoVent bv kan worden ingepast, zullen de(ze)
werkzaamheden worden afgerond zodra haar planning dat toelaat.
6.6 Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de leveringstermijn automatisch verlengd met de
daardoor ontstane stagnatietijd.
6.7 Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn geeft in geen geval (een) recht op
schadevergoeding, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen ABK InnoVent bv en opdrachtgever is
overeengekomen. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ABK InnoVent bv
tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen tegen een overeenkomstig gedeelte
van de opgegeven prijs, noch geldt de aanbieding automatisch voor nabestellingen.
7. LEVERING
7.1 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting
voortvloeiende uit de tussen hem en ABK InnoVent bv gesloten overeenkomst en uit deze
voorwaarden, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling c.q. aanvragen daartoe, of
wanneer hij door beslag of anderszins zijn vrijheid van handelen heeft verloren of deze is beperkt, dan
wel indien aan ABK InnoVent bv is gebleken dat opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is, zulks
ter beoordeling van ABK InnoVent B.V., heeft ABK InnoVent bv het recht de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar recht de door ABK InnoVent bv
daadwerkelijk geleden schade van opdrachtgever te vorderen. Alsdan is ABK InnoVent bv tevens
gerechtigd de geleverde goederen onmiddellijk bij opdrachtgever terug te (doen laten) halen, waarbij
opdrachtgever nu reeds op voorhand aan ABK InnoVent bv onherroepelijk machtiging verleent de
ruimten waar de goederen zich bevinden te betreden, teneinde ABK InnoVent bv in het bezit te stellen
van de(ze) goederen.
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7.2 Indien ABK InnoVent bv door welke omstandigheid dan ook gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan, is ABK InnoVent bv gerechtigd de geleverde goederen c.q. verrichte diensten
afzonderlijk en tussentijds te factureren en is opdrachtgever gehouden deze facturen te voldoen als
betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
7.3 Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem
worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter
beschikking worden gesteld. De zaken / goederen zullen - met inachtname van hetgeen in deze
algemene voorwaarden is gesteld - tussen partijen gelden als geaccepteerd op de datum van
(af)levering.
7.4 Indien opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken voor zijn risico worden opgeslagen.
Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, aan
ABK InnoVent bv verschuldigd zijn.
7.5 Het is ABK InnoVent bv toegestaan verkochte zaken in gedeelten aan opdrachtgever te leveren.
Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten
worden geleverd, is ABK InnoVent bv bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
8. RISICO-OVERGANG
8.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst tussen
opdrachtgever en ABK InnoVent bv zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze in
de feitelijke beschikkingsmacht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever gebruikte
hulppersoon zijn gebracht. Veelal zal dit zijn vanaf het moment van ondertekening van de vrachtbrief.
8.2 Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en ABK InnoVent bv
overeenkomen dat opdrachtgever voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en
lossen rust in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico's verzekeren.
8.3 Als er sprake is van inruil en opdrachtgever (koper) - in afwachting van aflevering van de nieuwe
zaak - de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico en de kosten (er is immers geen sprake van
het retourneren van de zaken/goederen in de originele verpakking) van de in te ruilen zaak bij
opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van ABK InnoVent bv.
9. ONUITVOERBAARHEID VAN DE OPDRACHT
9.1 ABK InnoVent bv heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als zij door
omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar
invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
9.2 Onder omstandigheden die niet door ABK InnoVent bv te verwachten waren en die buiten haar
invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of
onderaannemers van ABK InnoVent bv niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer,
aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken
materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
9.3 ABK InnoVent bv is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een
tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst zal alsdan worden
ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Zowel opdrachtgever als
ABK InnoVent bv hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de(ze)
ontbinding geleden of te lijden schade.
10. WIJZIGINGEN IN HET WERK
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10.1 Wijziging(en) in het werk resulteert in ieder geval in meer- of minderwerk als:
a) er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
b) de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c) van geschatte hoeveelheden met meer dan op aanvraag wordt afgeweken.
10.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op
het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde
van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
10.3 Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag ABK InnoVent bv bij de
eindafrekening op aanvraag van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze
bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van ABK InnoVent bv zelf.
11. INTELLECTUELE EN/OF INDUSTRIËLE EIGENDOM
11.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle - krachtens de tussen opdrachtgever
en ABK InnoVent bv gesloten overeenkomst(en) - ontwikkelde en/of gedane aanbiedingen, verstrekte
ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, documentatie, programmatuur e.d., alsmede
voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ABK InnoVent bv of diens mogelijke
licentiegever(s). Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze
voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de ter
beschikking gestelde gegevens of andere in dit artikel genoemde zaken niet verveelvoudigen of
daarvan kopieën vervaardigen.
11.2 Alle rechten op de in het vorige lid genoemde gegevens blijven eigendom van ABK InnoVent bv,
ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.
11.3 De(ze) gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van ABK InnoVent bv niet
gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is
opdrachtgever aan ABK InnoVent bv een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze
boete laat de mogelijkheid voor ABK InnoVent bv om haar daadwerkelijk geleden schade(n) op grond
van de wet te vorderen, onverlet.
11.4 Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in dit artikel op eerste verzoek
en binnen de door ABK InnoVent bv gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is
opdrachtgever aan ABK InnoVent bv een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag
dat deze overtreding zal voortduren. Deze boete kan naast en op dezelfde wijze als de in lid 3
genoemde boete en schadevergoeding worden gevorderd.

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD / PANDRECHT
12.1 Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van ABK InnoVent bv, totdat alle
bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de(ze) overeenkomst en/of andere
gelijksoortige overeenkomsten geleverde zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden,
schade(n), boete(n), alsmede de bedragen bedoeld in artikel 5, waaronder begrepen rente en kosten
van invordering, volledig aan ABK InnoVent bv zullen zijn voldaan.
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12.2 ABK InnoVent bv is zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terug te
nemen / op te (doen laten) halen in het geval opdrachtgever zijn verplichting(en) uit de gesloten
overeenkomst met haar niet nakomt. Opdrachtgever zal hieraan volledige medewerking verlenen.
12.3 Opdrachtgever is verplicht ABK InnoVent bv onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer zaken vallende onder het eigendomsvoorbehoud - door derden in beslag worden genomen. Opdrachtgever
zelf mag de zaken / goederen buiten zijn normale bedrijfsuitoefening nimmer bezwaren.
12.4 Eventuele rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval,
overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de daarvoor overeenkomen vergoedingen
tijdig en volledig betaalt.
12.5 Wanneer ABK InnoVent bv geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de
geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw
gevormde zaken aan haar te verpanden.
13. RECLAMES
13.1 Eventuele (zichtbare) reclames dienen onmiddellijk en schriftelijk aan ABK InnoVent bv te
geschieden, echter uiterlijk binnen vierentwintig uur na ontvangst van de zaken en/of verrichting van
de diensten. Verval van vorenbedoelde termijn heeft tot gevolg dat opdrachtgever de levering en/of de
verrichtingen zijdens ABK InnoVent bv akkoord heeft bevonden.
13.2 Opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten)
onderzoeken. Hierbij dient opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst
beantwoordt, te weten:
a) of de juiste zaken in onbeschadigde originele verpakking zijn geleverd;
b) of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal)
overeenstemmen met het overeengekomene;
c) of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze
ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of
handelsdoeleinden.
13.3 Opdrachtgever zal met bij hem vrijgekomen verpakkingen van door ABK InnoVent bv geleverde
producten handelen op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende
overheidsvoorschriften. Opdrachtgever vrijwaart ABK InnoVent bv voor aanspraken van de verwerking
en afvoer van verpakkingsmateriaal van derden wegens niet-naleving van dergelijke voorschriften.
13.4 Niet zichtbare gebreken dient opdrachtgever binnen vierentwintig uur na ontdekking ervan
schriftelijk te melden aan ABK InnoVent bv.
13.5 Ook indien opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van
gedane bestellingen bestaan, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk zal worden overeengekomen.
13.6 Producten worden slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van ABK InnoVent bv en
enkel in originele staat door haar worden opgehaald. Speciaal voor opdrachtgever vervaardigde zaken
/ goederen neemt ABK InnoVent bv in principe niet terug, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk zal
worden overeengekomen.
13.7 Foutieve leveringen worden alleen teruggenomen indien binnen vierentwintig uur schriftelijk is
gereclameerd.
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13.8 Het door ABK InnoVent bv ophalen van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door
ABK InnoVent bv van de door opdrachtgever opgegeven grond voor retourzending. Het risico en de
kosten van retour gezonden zaken blijven berusten bij opdrachtgever, totdat er door ABK InnoVent bv
zal zijn gecrediteerd.
13.9 ABK InnoVent bv behoudt zich het recht voor de eventueel uit retourzendingen voortvloeiende
creditering te verrichten onder aftrek van de orderverwerkingskosten, met een minimum van € 50,-.
14. NIET AFGENOMEN ZAKEN
Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet daadwerkelijk door opdrachtgever zijn
afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden
voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. ABK InnoVent bv mag te allen tijde gebruik
maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.
15. GARANTIE
15.1 Gedurende een periode van 24 maanden na feitelijke levering aan opdrachtgever zal ABK
InnoVent bv naar beste vermogen eventuele materiaal- en/of fabricagefouten (doen laten) herstellen,
indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven bij haar zijn gemeld. Bestaat de
overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat ABK InnoVent bv voor vorenbedoelde
periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en de gebruikte materialen, mits zij vrij
was in de keuze daarvan.
15.2 Bestaat de overeengekomen prestatie uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverde
materialen dan staat ABK InnoVent bv voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid
van de uitgevoerde bewerking.
15.3 Als blijkt dat een product niet deugdelijk is uitgevoerd, zal ABK InnoVent bv, tenzij uitdrukkelijk
anders en schriftelijk zal worden overeengekomen, de keuze maken of:
a) het product opnieuw zal worden uitgevoerd. In dat geval draagt opdrachtgever de kosten hiervoor;
b) het product zal worden hersteld. In dat geval zal ABK InnoVent bv voor het terughalen zorgdragen;
c) opdrachtgever zal worden gecrediteerd voor een evenredig deel van de factuur.
15.4 Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat ABK InnoVent bv
gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak.
15.5 Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, zal de zaak door ABK InnoVent bv worden
teruggehaald. Daarna zal ABK InnoVent bv, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk zal worden
overeengekomen, kiezen of zij:
a) de zaak zal herstellen;
b) de zaak zal vervangen;
c) opdrachtgever voor een evenredig deel van de factuur zal crediteren.
15.6 Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en ABK InnoVent bv dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen, geldt fabrieksgarantie. Opdrachtgever heeft gelegenheid kennis te nemen van de
inhoud van de fabrieksgarantie. Voornoemde fabrieksgarantie zal volledig in de plaats treden van de
garantie op grond van dit artikel.
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15.7 Opdrachtgever moet ABK InnoVent bv. in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel
gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.
15.8 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op enige vorm van garantie nadat hij aan al zijn
verplichtingen ten opzichte van ABK InnoVent bv heeft voldaan.
15.9 Geen (vorm van) garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:
* normale slijtage;
* onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik;
* niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
* van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade;
* installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.
15.10 Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van
levering.
15.11 Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van de garantie zullen door ABK
InnoVent bv aan opdrachtgever in rekening worden gebracht conform haar gebruikelijke tarieven.
16. BETALING
16.1 In aanvulling op hetgeen in artikel 5 van deze voorwaarden is gesteld, wordt betaling gedaan via
een bancaire overboeking op een door ABK InnoVent bv aangewezen rekening zonder korting of
verrekening, tenzij dat uitdrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen. Betaling dient te
geschieden op vooruitbetaling, tenzij dat uitdrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen, in de
valuta waarin is gefactureerd.
16.2 Betaling dient uiterlijk 5 werkdagen vóór de daadwerkelijke uitlevering op de rekening van
InnoVent bv te zijn bijgeschreven.

ABK

16.3 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht om op verzoek van
ABK InnoVent bv een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als
opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij (zonder nadere
ingebrekestelling) direct in verzuim. ABK InnoVent bv heeft in dat geval het recht de overeenkomst te
ontbinden en haar schade op opdrachtgever te verhalen.
16.4 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op ABK InnoVent bv te verrekenen is
uitgesloten.
16.5 De volledige vordering van ABK InnoVent bv op opdrachtgever tot betaling is onmiddellijk
opeisbaar wanneer:
a) een betalingstermijn is overschreden;
b) opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c) beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d) opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e) opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
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16.6 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is
opdrachtgever direct rente aan ABK InnoVent bv verschuldigd. De rente bedraagt op aanvraag per
jaar, maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een
gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
16.7 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is
opdrachtgever aan ABK InnoVent bv alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die
zo mogelijk hieruit kunnen voortvloeien. In ieder geval is opdrachtgever alsdan aan ABK InnoVent bv
verschuldigd:
• over de eerste € 3.000,- 15%
• over het meerdere tot € 6.000,- 12%
• over het meerdere tot € 15.000,- 8%
• over het meerdere tot € 60.000,- 5%
• over het meerdere 3%
17. AANSPRAKELIJKHEID / VRIJWARING
17.1 ABK InnoVent bv aanvaardt verplichtingen tot schadevergoeding enkel en alleen voor zover dat
uit dit artikel blijkt.
17.2 ABK InnoVent bv is enkel en alleen aansprakelijk wegens een aantoonbare toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van haar kant. De alsdan aan opdrachtgever
verschuldigde vergoeding is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst
bedongen prijs (excl. BTW). In overeenstemming met de aansprakelijkheidsverzekering van ABK
InnoVent bv zal de totale schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat alsdan
maximaal onder de aansprakelijkheidsverzekering zal worden uitbetaald.
Onder schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van ABK InnoVent bv
aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien
opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover
de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade in de zin van deze voorwaarden.
17.3 Op een mogelijke vergoeding van de in artikel 17.2 genoemde schade(n) zijn de artikelen 17.7 en
17.8 van overeenkomstige toepassing.
17.4 De totale aansprakelijkheid van ABK InnoVent bv voor schade door dood of lichamelijk letsel of
voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat alsdan
maximaal onder de aansprakelijkheidsverzekering zal worden uitbetaald, waarbij een reeks van
samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
17.5 Aansprakelijkheid van ABK InnoVent bv voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, opzichtschade, schade door het gebruik van
hulppersonen, en schade door bedrijfsstagnatie, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
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17.6 Buiten de in dit artikel genoemde gevallen rust op ABK InnoVent bv geen enkele
aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding
zou worden gebaseerd.
17.7 De aansprakelijkheid van ABK InnoVent bv wegens aantoonbare toerekenbare tekortkoming in
de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever ABK InnoVent bv
onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering
van de tekortkoming, en ABK InnoVent bv ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar
verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ABK InnoVent bv in staat is adequaat te
reageren.
17.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is telkenmale dat
opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vierentwintig uur na het ontstaan
daarvan, schriftelijk bij ABK InnoVent bv meldt.
17.9 Opdrachtgever vrijwaart ABK InnoVent bv voor alle aanspraken van derden wegens
productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door
opdrachtgever aan een derde(n) is geleverd en dat (mede) bestond uit door ABK InnoVent bv
geleverde goederen / zaken e.d., behoudens indien en voor zover opdrachtgever
bewijst dat de schade juist is veroorzaakt door die goederen / zaken.
17.10 ABK InnoVent bv is niet aansprakelijk voor softwareconfiguraties of instellingen op geleverde
systemen.

18. OVERMACHT
18.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe
verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare
tekortkoming van toeleveranciers van ABK InnoVent bv.
18.2 Wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het
recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de
overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor
het overige nog iets verschuldigd zullen zijn.
19. EXPORT
19.1 Bij export van (onderdelen van) zaken / goederen door opdrachtgever zijn de relevante
exportbepalingen van toepassing. Opdrachtgever zal ABK InnoVent bv vrijwaren voor alle aanspraken
van derden die verband houden met aan opdrachtgever toe te rekenen overtredingen op de van
toepassing zijnde exportbepalingen
19.2 De door ABK InnoVent bv te verstrekken garantie geldt enkel en alleen voor haar zaken /
goederen welke zich (blijvend) bevinden in Nederland en België. Zijn de zaken / goederen eenmaal
buiten Nederland / België gebracht, is het herleven van de garantie op een later tijdstip uitgesloten.
20. BEËINDIGING
20.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien
de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling
waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar
tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de voorliggende overeenkomst.
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20.2 Wanneer enkel opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van enige
tekortkoming van de zijde van ABK InnoVent bv, zal laatstgenoemde daaraan haar medewerking
verlenen. ABK InnoVent bv heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals
gemaakte kosten, geleden verlies, gederfde winst e.d.
20.3 Indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na
goed zakelijk overleg en onder opgaven van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd.
Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een
redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen alsdan wegens opzegging nimmer tot
enige schadevergoeding jegens elkaar zijn gehouden.
20.4 ABK InnoVent bv kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk
beëindigen indien opdrachtgever - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend,
indien ten aanzien van opdrachtgever een faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming
wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van
ondernemingen. ABK InnoVent bv zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding
zijn gehouden.
20.5 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds prestaties
ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee
samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij ABK InnoVent
bv ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die ABK InnoVent bv vóór de ontbinding
heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht
of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd
en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
21. APPARATUUR VAN TOELEVERANCIER
21.1 Indien en voor zover ABK InnoVent bv zaken / goederen e.d. van derden aan opdrachtgever
levert, zullen voor wat betreft die zaken / goederen de voorwaarden van die derden van toepassing
zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voorwaarden. Opdrachtgever
aanvaardt alsdan bedoelde voorwaarden van derden. De uitgebreide voorwaarden liggen voor
opdrachtgever ter inzage bij ABK InnoVent bv en zij zal deze aan opdrachtgever op zijn verzoek
toezenden.
21.2 Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen
opdrachtgever en ABK InnoVent bv om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te
zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt uitdrukkelijk het bepaalde in deze voorwaarden.
22. UITSLUITING OVERDRAAGBAARHEID
De rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van
toepassing zijn, zijn niet overdraagbaar en niet vatbaar voor cessie of het vestigen van een
zekerheidsrecht, behoudens toestemming van de andere (contracts)partij.
23. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
23.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende
rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
23.2 Wanneer er sprake is van een geschil, zullen partijen eerst trachten in onderling overleg - zo
nodig onder begeleiding van een mediator - een oplossing in der minne te bereiken.
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23.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering,
zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement
Zutphen.
23.3 ABK InnoVent bv is gerechtigd deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigingen c.q. aan te
passen.
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