Algemene voorwaarden van Van Veghel
Industrial Packaging, gevestigd te 5613
LH Eindhoven aan de Dirk Boutslaan
28.
Handelsregister Eindhoven 170 79445
Artikel 1
Algemeen
1.1 Van Veghel is gebruiker van deze
algemene voorwaarden en zal hierna
worden aangeduid met “Van Veghel”.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt
onder “wederpartij” verstaan: iedere
(rechts-)persoon tot wie Van Veghel haar
aanbiedingen richt, alsmede degene die aan
Van Veghel aanbiedingen richt, en degene
die aan Van Veghel een opdracht verstrekt,
c.q. degene met wie Van Veghel in enige
rechtsbetrekking staat, verder te noemen
“wederpartij”.
Artikel 2
Toepasselijkheid
2.1 De algemene voorwaarden zijn van
toepassing op en vormen een
onverbrekelijk onderdeel van alle
aanbiedingen van Van Veghel, van alle aan
Van Veghel verstrekte opdrachten,
alsmede van alle door Van Veghel gesloten
overeenkomsten.
2.2 Afwijkingen en aanvullingen op deze
algemene voorwaarden binden Van Veghel
slechts indien deze schriftelijk zijn
overeengekomen.
2.3 Verwijzing door de wederpartij naar
door hem gehanteerde algemene
voorwaarden en/of andere voorwaarden,
wordt door Van Veghel uitdrukkelijk van
de hand gewezen.
2.4 De wederpartij die reeds eerder
overeenkomsten met Van Veghel is
aangegaan, wordt geacht stilzwijgend met
de toepasselijkheid van de voorwaarden op
latere overeenkomsten van Van Veghel in
te stemmen.
Artikel 3
Aanbod
3.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van
Van Veghel, inclusief in bijlagen vermelde

gegevens, zoals in catalogi, afbeeldingen,
tekeningen en documenten van soortgelijke
aard zijn vrijblijvend, tenzij deze een
termijn voor aanvaarding bevatten, in welk
geval de aanbieding na deze termijn
vervallen is.
3.2 Indien de aanbieding is samengesteld
uit verschillende bedragen, is Van Veghel
niet verplicht een gedeelte van de
aanbieding tegen een overeenkomstig deel
van de in de aanbieding genoemde prijs uit
te voeren.
3.3 Onverminderd het bovenstaande zijn
de offertes en aanbiedingen van Van
Veghel geldig gedurende één maand
gerekend vanaf de dag der verzending van
de aanbieding of offerte of zoveel korter
als in de aanbieding of offerte is
aangegeven.
3.4 Offertes zijn gebaseerd op de eventueel
bij aanvraag door de wederpartij verstrekte
gegevens.
Artikel 4
Totstandkoming
4.1 De overeenkomst komt tot stand indien
een aanbod van Van Veghel door de
wederpartij wordt aanvaard, tenzij Van
Veghel, binnen vijf dagen na ontvangst van
de aanvaarding aan de wederpartij te
kennen geeft geen overeenkomst meer te
willen sluiten, in welk geval het aanbod
van Van Veghel rechtmatig geacht zal
worden te zijn herroepen.
4.2 Het in 4.1 gestelde geldt niet ingeval
door Van Veghel een onherroepelijk
aanbod is gedaan. In dat geval komt een
overeenkomst tot stand indien
het aanbod van Van Veghel binnen de door
deze gestelde termijn door de wederpartij
wordt aanvaard.
4.3 Indien een aanvaarding door de
wederpartij afwijkt van het aanbod, dan
geldt dit als een nieuw aanbod en als een
verwerping van het oorspronkelijke, ook
indien slechts sprake is van afwijking op
ondergeschikte punten en is op een
zodanige aanvaarding het hierna sub 4.4
bepaalde van toepassing.
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4.4 Op basis van een aanbod van de
wederpartij komt een overeenkomst tot
stand indien dit door Van Veghel
schriftelijk wordt aanvaard.
Artikel 5
Prijzen
5.1 Opgegeven prijzen zijn netto prijzen en
gelden derhalve exclusief omzetbelasting,
invoerrechten, en overige op verkoop en/of
levering en/ofuitvoering van de
overeenkomst vallende overheidslasten,
behoudens voor zover schriftelijk anders
overeengekomen.
5.2 Kosten van transport en/of verzending
worden aan de wederpartij in rekening
gebracht, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen is.
5.3 Kosten voor het uitbrengen van een
voorstudie en/of een model en/of
ontwerpen zijn voor rekening van de
wederpartij.
5.4 Opgegeven prijzen zijn gebaseerd op
de kostenfactoren, zoals die ten tijde van
het tot stand komen van de overeenkomst
gelden.
5.5 Van Veghel behoudt zich het recht
voor aan de wederpartij een evenredige
prijsverhoging in rekening te brengen,
indien na het sluiten van de overeenkomst
overheidslasten, sociale lasten, belastingen
of heffingen een verhoging ondergaan of
nieuwe ontstaan, alsmede bij wijziging van
valutaverhoudingen, prijsverhogingen door
leveranciers van Van Veghel, en bij andere
wijzigingen in prijsbepalende factoren.
5.6 Het gestelde sub 5.5 geldt ook indien
de aldaar bedoelde wijzigingen in de
prijsbepalende factoren het gevolg zijn van
reeds bij het tot stand komen van de
overeenkomst te voorziene
omstandigheden.
5.7 Ingeval toepassing van artikel 5.5 en
5.6 mocht leiden tot een prijsverhoging van
10 % of meer, heeft de wederpartij het
recht de overeenkomst te ontbinden, mits
de wederpartij binnen veertien dagen nadat
Van Veghel haar van een prijsverhoging in
kennis heeft gesteld, schriftelijk aan Van

Veghel laat weten dat van dit recht gebruik
wordt gemaakt.
5.8 Kosten voor in- en uitlading en/of
opslag en/of van vervoer van door de
wederpartij ter beschikking gestelde
goederen en/of materialen en/of modellen
en/of andere zaken, kunnen afzonderlijk
aan de wederpartij in rekening worden
gebracht.
5.9 Prijsverhogingen voortvloeiende uit op
verzoek van de wederpartij verrichten
aanvullingen en/of wijzigingen van de
overeenkomst, zijn voor rekening van de
wederpartij.
Artikel 6
Levering
6.1 Opgegeven of overeengekomen
levertijden gelden nimmer als fatale
termijn, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Bij niet-tijdige levering
dient de wederpartij Van Veghel derhalve
schriftelijk in gebreke te stellen.
6.2 Tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen, geschiedt levering af
fabriek. Als plaats van aflevering geldt het
bedrijfsterrein van Van Veghel te
Eindhoven in Nederland.
6.3 Het tijdstip van levering wordt met
inachtneming van hetgeen terzake is
overeengekomen door Van Veghel
bepaald. De wederpartij is gehouden de
goederen c.q. diensten op het vastgestelde
afleveringstijdstip in ontvangst te nemen.
Indien de wederpartij in deze verplichting
tekort schiet, is Van Veghel, onverminderd
haar overige rechten ingevolge de wet en
de overeenkomst, gerechtigd de goederen
zonder dat daartoe een ingebrekestelling
zal zijn vereist, voor rekening en risico van
de wederpartij op te slaan, respectievelijk
opgeslagen te houden en aan de
wederpartij in rekening te brengen, zonder
dat deze betaling kan weigeren wegens het
feit dat afname niet heeft plaatsgevonden.
6.4 Indien aflevering van bestelde
goederen c.q. de uitvoering van de
werkzaamheden niet op het
overeengekomen tijdstip c.q. binnen de
overeengekomen termijn plaatsvindt, heeft
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Van Veghel recht op een
naleveringstermijn van dertig dagen. Deze
termijn gaat in op de dag van ontvangst
van de schriftelijke ingebrekestelling van
de wederpartij, doch niet eerder dan daags
na afloop van het leveringstijdstip c.q. de
leveringstermijn die bij het sluiten van de
overeenkomst is overeengekomen.
6.5 Ingeval is overeengekomen dat
goederen die aan de wederpartij in
eigendom toebehoren door Van Veghel op
een schriftelijk overeengekomen plaats,
niet zijnde het bedrijf van Van Veghel,
verpakt worden, gaat het risico van de door
Van Veghel te leveren zaken (de
verpakkingen) op de wederpartij over
zodra de zaken op de overeengekomen
plaats afgeleverd is/zijn, ongeacht de
verplichting van Van Veghel om voor
inpakking van de goederen zorg te dragen.
Artikel 7
Overmacht
7.1 Ingeval overmacht de uitvoering van de
overeenkomst vertraagt of verhindert, zijn
zowel Van Veghel als de wederpartij
bevoegd de overeenkomst te ontbinden,
zonder dat dit aan de wederpartij enige
aanspraak op schadevergoeding geeft,
behoudens voor zover Van Veghel ten
gevolge van deze ontbinding een voordeel
zou genieten, dat hij bij behoorlijke
nakoming van de overeenkomst niet zou
hebben gehad.
7.2 Onder overmacht is onder meer en met
name begrepen iedere van de wil van Van
Veghel onafhankelijke omstandigheid die
de uitvoering van de overeenkomst
blijvend of tijdelijk verhindert, zoals het
niet of niet tijdig ontvangen van de voor de
nakoming van Van Veghels verplichtingen
nodige goederen van haar leveranciers,
bedrijfsstoring, werkstaking, ziekte van
onvervangbare werknemers, brand,
overstroming, oproer, sabotage,
energiestoring, aardbeving, oorlog of
oorlogsgevaar en belemmerende
overheidsmaatregelen.

Artikel 8
Gebreken, klachttermijnen
8.1 De wederpartij dient de door Van
Veghel geleverde prestatie binnen acht
dagen na aflevering c.q. oplevering te
(laten) onderzoeken. Hierbij dient de
wederpartij na te gaan of het geleverde aan
de overeenkomst beantwoordt.
8.2 Zichtbare gebreken of tekorten moeten
door de wederpartij binnen acht dagen na
aflevering c.q. oplevering schriftelijk aan
Van Veghel te worden gemeld en moeten
door de wederpartij nauwkeurig worden
omschreven.
8.3 Niet zichtbare gebreken dient de
wederpartij binnen veertien dagen na
ontdekking, doch uiterlijk binnen twee
maanden na aflevering, schriftelijk aan
Van Veghel te melden en moeten door de
wederpartij nauwkeurig worden
omschreven.
8.4 Op een gebrek in de prestatie kan door
de wederpartij geen beroep meer worden
gedaan, indien terzake niet wordt
gereclameerd binnen de sub 8.2 en 8.3
genoemde termijn.
8.5 Geringe, in de handel gebruikelijke
afwijkingen, of technisch niet te vermijden
afwijkingen en geringe verschillen in
kwaliteit, kleur, maat of afwerking
leveren geen grond voor reclame op.
8.5a Voor zover van Veghel van oordeel is
dat de reclame terecht is ingediend heeft
Van Veghel het recht te harer keuze, hetzij
zorg te dragen voor gratis aanvulling c.q.
gratis vervanging, dan wel aan de
wederpartij de waarde van het gebrekkig
geleverde, overeenkomstig de terzake
overeengekomen prijs, te vergoeden.
b Ingeval Van Veghel kiest voor
vervanging of waardevergoeding als sub a
bedoeld, heeft Van Veghel het recht
daartegenover de teruggave van het
gebrekkig geleverde te vorderen voor
zover zodanige teruggave (nog) mogelijk
is.
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Artikel 9
Overeenkomst:
aanvang/duur/opschorting/uitvoering
9.1 Indien de wederpartij een
overeenkomst slechts met inachtneming
van een opzegtermijn kan doen eindigen,
dient deze opzegging te geschieden met
inachtneming van die opzegtermijn door
middel van een aangetekend schrijven met
ontvangstbevestiging.
9.2 Een wijziging in en/of aanvulling op
een overeenkomst komt slechts tot stand
wanneer zij door Van Veghel uitdrukkelijk
schriftelijk is aanvaard. Wijzigingen
dienen tijdig en schriftelijk aan Van
Veghel ter kennis worden gebracht.
9.3Indien de wederpartij haar verbintenis
niet nakomt dan wel Van Veghel goede
grond geeft te vrezen dat zij haar
verbintenis niet zal nakomen, is Van
Veghel gerechtigd de nakoming van haar
daartegenover staande verplichtingen,
alsmede die, die voortvloeien uit dezelfde
rechtsverhouding of uit zaken die partijen
regelmatig met elkaar hebben gedaan, op te
schorten, onverminderd de aan Van Veghel
krachtens de wet of de voorwaarden
toekomende rechten.
9.4 Onverminderd de verder toekomende
rechten en het elders in de
voorwaarden bepaalde en
onverminderd het recht op
schadevergoeding kan Van Veghel,
zonder rechterlijke tussenkomst door
middel van een schriftelijke
buitengerechtelijke verklaring, de
overeenkomst ontbinden:
- ingeval de wederpartij met de
voldoening van haar
betalingsverplichtingen in verzuim is;
- de wederpartij surseance van betaling
aanvraagt;
- de wederpartij in staat van faillissement
wordt verklaard;
- op de wederpartij de Wet
schuldsanering Natuurlijke Personen
(WSNP) van toepassing wordt
verklaard;

-

de wederpartij de vrije beschikking
over haar vermogen of inkomsten
geheel of gedeeltelijk verliest;
- op een aanzienlijk deel van de
bezittingen of het vermogen van de
wederpartij beslag wordt gelegd en dit
beslag niet binnen een redelijke termijn
wordt opgeheven;
- ingeval de wederpartij haar bedrijf
verkoopt of liquideert;
- ingeval dat de kredietverzekeraar van
Van Veghel de ten behoeve van de
wederpartij afgegeven kredietlimiet
intrekt of deze kredietlimiet beperkt.
Van Veghel heeft het recht van ontbinding
niet indien de tekortkoming van de
wederpartij, gezien haar bijzondere aard of
geringe betekenis, de ontbinding met haar
gevolgen niet rechtvaardigt.
9.5 De wederpartij garandeert Van Veghel
dat zij gerechtigd is om alle door of
namens de wederpartij aangeleverde
ontwerpen, afbeeldingen en teksten te
(laten) verveelvoudigen en te gebruiken en
vrijwaart Van Veghel voor alle aanspraken
van derden op grond van aan dezen
toekomende industriële / intellectuele
eigendomsrechten terzake van deze
ontwerpen, afbeeldingen en teksten.
9.6 De wederpartij is verplicht voor eigen
rekening en risico ervoor zorg te dragen
dat:
- het personeel van Van Veghel, zodra
dit op de plaats van uitvoering van de
werkzaamheden is aangekomen, haar
werkzaamheden kan
- aanvangen en blijven verrichten
gedurende de normale werkuren en
bovendien, indien Van Veghel dit
noodzakelijk acht, buiten de normale
- werkuren, mits zij die tijdig aan de
wederpartij heeft medegedeeld;
- geschikte behuizing en/of alle
krachtens overheidsregelingen, de
overeenkomst en het gebruik vereiste
voorzieningen voor het personeel van
Van Veghel aanwezig zijn;
- de toegangswegen tot de plaats van
uitvoering van de werkzaamheden
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-

-

-

-

geschikt zijn voor het benodigde
transport;
de nodige afsluitbare opslagplaatsen
voor materiaal, gereedschap en andere
zaken aanwezig zijn;
de nodige en gebruikelijke hulp- en
bedrijfsmaterialen (brandstoffen,
voedsel- en ander klein materiaal, gas,
water, electriciteit, stoom,
verwarming, verlichting enzovoorts
daaronder begrepen) tijdig en kosteloos
op de juiste plaats ter beschikking van
Van Veghel staan;
bij aanvang van en tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden de
gezonden producten op de juiste plaats
aanwezig zijn.

Artikel 10
Aansprakelijkheid
10.1 De aansprakelijkheid van Van Veghel
voor alle directe schade en kosten, welke
veroorzaakt is/zijn dan wel rechtstreeks
verband houdt/houden met een
tekortkoming in de uitvoering van de
overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot
het netto factuurbedrag.
10.2.Van Veghel is nimmer aansprakelijk
voor (alle) indirecte schade en kosten,
welke veroorzaakt zijn door dan wel
rechtstreeks verband houden met een
gebrek aan geleverde producten.
10.3.Van Veghel is niet aansprakelijk voor
schade veroorzaakt door haar personeel
dan wel door Van Veghel tijdens het
leveren van producten ingeschakelde
uitvoerders, leveranciers of derden, welke
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van
de overeenkomst, waaronder begrepen (de
gevolgen van) overschrijding van de
datum, waarop de overeenkomst dient te
zijn uitgevoerd respectievelijk monsters
dienen te zijn aangeleverd.
10.4. Van Veghel is niet aansprakelijk voor
schade veroorzaakt door haar
leidinggevend personeel, indien deze
schade althans niet het gevolg is van opzet
of bewuste roekeloosheid.
10.5. Indien Van Veghel een order heeft
uitgevoerd op basis van de door de

wederpartij ter beschikking gestelde
werktekeningen, diskettes, bestanden,
films, clichés, drukstempels of andere
drukvormen spant zij zich in om een zo
goed mogelijk resultaat te bewerkstelligen
Van Veghel is echter nimmer aansprakelijk
voor het resultaat.
10.6 Van Veghel is niet aansprakelijk voor
schade welke het gevolg is van een
onjuiste informatie welke door de
wederpartij is verstrekt.
10.7 Van Veghel spant zich ervoor in om
overeenkomstig de overeengekomen order
te leveren. Afwijkingen ter zake van
overeengekomen gewichten,
hoeveelheden, maten, kleuren,
bedrukkingen en/of andere
uitvoeringsaanduidingen, geven geen recht
de levering niet te aanvaarden, tenzij de
afwijking zodanig is dat deze
onaanvaardbaar is.
Artikel 11
Eigendomsvoorbehoud
11.1 De door Van Veghel geleverde zaken
blijven het eigendom van Van Veghel
totdat de wederpartij alle navolgende
verplichtingen uit alle met Van
Veghel gesloten overeenkomsten is
nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot
geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot
krachtens de overeenkomst(en) door
Van Veghel verrichte of te verrichten
diensten;
- eventuele vorderingen wegens niet
nakoming door de wederpartij van
(een) overeenkomst(en).
11.2 Door Van Veghel afgeleverde zaken,
die krachtens lid 1 onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen
slechts in het kader van een normale
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
Overigens is de wederpartij niet bevoegd
de zaken te verpanden of hier enig ander
recht op te vestigen.
11.3 Indien de wederpartij haar
verplichtingen niet nakomt of er gegronde
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vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is
Van Veghel gerechtigd afgeleverde
zaken waarop het in lid 1 bedoelde
eigendomsvoorbehoud rust bij de
wederpartij of derden die de zaak voor de
wederpartij houden weg te halen
of te doen halen. De wederpartij is
verplicht hiertoe alle medewerking te
verschaffen.
11.4 Indien derden enig recht op de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaak
willen vestigen of doen gelden, is de
wederpartij verplicht Van Veghel
zo snel als redelijkerwijs verwacht mag
worden op de hoogte te stellen.
11.5 De wederpartij verplicht zich op
eerste verzoek van Van Veghel:
- alle aanspraken van de wederpartij op
verzekeraars met betrekking tot de
onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken te verpanden aan Van Veghel
door ten behoeve van Van Veghel
hierop een hoogst gerangschikt
pandrecht te vestigen op de manier die
wordt voorgeschreven in Art. 3:239
BW;
- de vorderingen die de wederpartij
verkrijgt jegens haar afnemers bij het
doorverkopen van het onder
eigendomsvoorbehoud door Van
Veghel geleverde te verpanden aan
Van Veghel door ten behoeve van Van
Veghel hierop een hoogst gerangschikt
pandrecht te vestigen op de manier die
wordt voorgeschreven in Art. 3:239
BW;
- De wederpartij is gehouden de onder
eigendomsvoorbehoud afgeleverde
producten met de nodige
zorgvuldigheid en als herkenbare
eigendom van Van Veghel te bewaren;
- op andere manieren medewerking
te verlenen aan alle redelijke
maatregelen die Van Veghel ter
bescherming van haar
eigendomsrecht met betrekking tot
de zaken wil treffen en welke de
wederpartij niet onredelijk hinderen
in de normale uitoefening van haar
bedrijf.

Artikel 12
Betaling en zekerheidsstelling
12.1 Tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen en met uitzondering van
het bepaalde sub 12.9, dient betaling
zonder enige korting en/of aftrek welke
niet door Van Veghel is toegestaan te
geschieden binnen dertig dagen na
factuurdatum door overschrijving op de
bankrekening van Van Veghel, of, indien
zulks schriftelijk is overeengekomen,
contant ten kantore van Van Veghel.
12.2 De in 12.1 genoemde termijn geldt als
fatale termijn. Indien de wederpartij zijn
betalingsverplichtingen niet of niet
behoorlijk nakomt, een en ander zoals
hierboven in lid 1 is vermeld, is hij in
verzuim zonder dat hiertoe een nadere
sommatie of ingebrekestelling is vereist.
12.3 Bij niet betaling binnen de sub 12.1
bedoelde termijn, is de wederpartij over het
opeisbare bedrag een contractuele rente
verschuldigd gelijk aan de wettelijke
handelsrente, met een minimum van 12 %
per jaar, voor zover de wettelijke
handelsrente lager zou zijn dan 12 % per
jaar.
12.4 Door de wederpartij gedane
betalingen strekken steeds ter afdoening
van alle verschuldigde rente en kosten en
vervolgens van opeisbare facturen die het
langst openstaan, zelfs al vermeldt de
wederpartij dat de betaling betrekking
heeft op een latere factuur.
12.5 Betaling dient te geschieden in
Nederlandse valuta, tenzij schriftelijk is
overeengekomen dat zulks kan geschieden
in buitenlandse valuta doch dan tegen de
koers op de dag van betaling, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Als
datum van betaling geldt de dag waarop de
bank het tegoed van Van Veghel crediteert
of Van Veghel het verschuldigde bedrag
contant heeft ontvangen.
12.6a Indien de wederpartij een
schuldenregeling met zijn crediteuren
tracht te treffen, ingeval van faillissement,
aanvraag van surseance van betaling of
WSNP, beslaglegging en/of liquidatie van
de onderneming alsmede ingeval van
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overlijden en/of onder curatele stelling
en/of intrekking van een door de
kredietverzekeraar van Van Veghel ten
behoeve van de wederpartij afgegeven
kredietlimiet, is al hetgeen Van Veghel van
de wederpartij te vorderen heeft direct
opeisbaar, onverminderd het recht de
meerdere schade te vorderen.
b Het sub a gestelde geldt ook ingeval de
wederpartij in verzuim is met enige andere
op haar jegens Van Veghel rustende
verplichting.
12.7 Is de wederpartij in gebreke of in
verzuim met het nakomen van één of meer
van zijn verplichtingen, dan is Van Veghel
gerechtigd zonder nadere
ingebrekestelling alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening buiten rechte
aan de wederpartij in rekening te brengen
op basis van Aanbeveling II van het
Rapport Voorwerk II. Indien Van Veghel
aantoont hogere kosten te hebben gemaakt,
welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,
komen ook deze voor vergoeding in
aanmerking.
12.8 De wederpartij is jegens Van Veghel
de door Van Veghel gemaakte
gerechtelijke kosten, waaronder begrepen,
maar niet beperkt tot het bedrag waarin de
wederpartij bij een eventueel gerechtelijk
vonnis is veroordeeld, verschuldigd in alle
instanties, voor zover deze redelijk zijn.
Dit geldt alleen indien Van Veghel en de
wederpartij met betrekking tot een
overeenkomst waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn een
gerechtelijke procedure voeren en een
rechterlijke uitspraak in kracht van
gewijsde gaat waarbij de wederpartij
volledig of in overwegende mate in het
ongelijk wordt gesteld.
12.9 Van Veghel is gerechtigd een gedeelte
van de prijs en/of anderszins door Van
Veghel op grond van de overeenkomst
gefactureerde bedragen bij vooruitbetaling
te verlangen, danwel terzake een
bankgarantie te verlangen.
12.10 Weigering van de wederpartij de
verlangde zekerheid te stellen, geeft Van

Veghel het recht de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
12.11 Iedere gedeeltelijke levering wordt
als een afzonderlijke levering beschouwd
en dient door de wederpartij afzonderlijk te
worden betaald.
Artikel 13
Intellectuele absolute
rechten/geheimhouding
13.1 Tenzij schriftelijk anders met Van
Veghel overeengekomen, behoudt Van
Veghel alle intellectuele absolute rechten
(w.o. auteursrecht, octrooirecht,
merkenrecht, tekeningen en modellenrecht
enz.) op al haar ontwerpen, tekeningen,
geschriften, dragers met gegevens of
andere informatie, offertes, afbeeldingen,
schetsen, modellen, maquettes etc.
13.2 Van Veghel behoudt de sub 13.1
genoemde rechten en deze rechten mogen
niet zonder haar schriftelijke toestemming
worden gekopieerd, aan derden getoond
en/of ter beschikking gesteld en/of op
andere wijze gebruikt worden.
13.3 De wederpartij verplicht zich tot
geheimhouding van door Van Veghel aan
haar ter beschikking gestelde
vertrouwelijke informatie. Onder
vertrouwelijke informatie wordt in ieder
geval verstaan het genoemde sub 13.1,
alsmede bedrijfsgegevens van Van Veghel.
De wederpartij verplicht zich zijn
personeel en/of derden die betrokken zijn
bij de uitvoering van deze overeenkomst,
een geheimhoudingsverplichting op te
leggen.
13.4 De door Van Veghel verstrekte
tekeningen, berekeningen, afbeeldingen,
teksten of anderszins, blijven eigendom
van Van Veghel.
13.5 Bij overtreding van het bepaalde in dit
artikel verbeurt de wederpartij jegens Van
Veghel een direct opeisbare en niet voor
korting of verrekening vatbare boete van €
100.000,- onverminderd haar recht de
meerdere schade te vorderen.
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Artikel 14
Annuleringen
14.1.De wederpartij kan een gegeven
opdracht niet annuleren, tenzij in de
overeenkomst anders is bepaald.
Wijzigingen van en/of aanvullingen op
deze bepaling kunnen slechts schriftelijk
worden overeengekomen.
14.2.In het geval dat partijen op de in lid 1
van dit artikel omschreven wijze een reeds
gegeven opdracht in gezamenlijk overleg
annuleren dan is de wederpartij verplicht
de daaruit voortvloeiende schade aan Van
Veghel te vergoeden, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen. De schade
wordt vastgesteld op het netto
factuurbedrag, tenzij dit schadebedrag in
strijd zou zijn met de eisen van de
redelijkheid en billijkheid. Het
schadebedrag wordt in dat geval vervangen
door een bedrag aan schadevergoeding het
welk wel in overeenstemming is met de
redelijkheid en billijkheid.
Artikel 15
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Op alle overeenkomsten tussen Van
Veghel en de wederpartij is Nederlands
recht van toepassing.
15.2 Tenzij wettelijke bepalingen zich
daartegen verzetten, zullen eventuele
geschillen worden gebracht voor de
bevoegde rechter van de plaats waar
Van Veghel gevestigd is, tenzij Van
Veghel om haar moverende redenen de
wederpartij wenst op te roepen voor de
daartoe bevoegde rechter in zijn/haar
woonplaats.
15.3 Ondanks het bepaalde in artikel 14.2
is Van Veghel echter gerechtigd een
geschil aan te brengen voor de rechter die
zonder het beding van artikel 14.2 bevoegd
zal zijn van de vordering kennis te nemen.
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