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 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AUGUST STORM BV 

 

Gedeponeerd op 27 februari 2014 bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55123953 

 

Artikel 1: Definities 

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

- Opdrachtnemer: August Storm B.V., gevestigd te Geldermalsen en kantoorhoudende te 

Geldermalsen (KvK-nummer 55123953); 

- Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer; 

- Overeenkomst(en): de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever te sluiten c.q. gesloten 

(vervolg)overeenkomsten; 

- Overeengekomen zaak: motoren, onderdelen of afzonderlijke delen daarvan; 

- het Werk: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen door 

Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden, inclusief de daarbij overeengekomen door 

Opdrachtnemer te leveren materialen en/of overeengekomen andere diensten. 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen c.q. offertes welke 

Opdrachtnemer doet c.q. uitbrengt en op alle Overeenkomsten die Opdrachtnemer met 

Opdrachtgever sluit. 

2. De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt 

hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever 

gesloten Overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen 

uit de Overeenkomst(en). 

 

Artikel 3: Offerte en totstandkoming overeenkomst 

1. Een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt slechts tot stand 

indien Opdrachtnemer de ontvangst van de door de Opdrachtgever aanvaarde offerte 

binnen 14 dagen na ontvangst daarvan schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd. 

2. De door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uit te brengen offerte is  vrijblijvend, tenzij 

anders overeengekomen. 

3. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 

4. Opdrachtnemer heeft, ingeval sprake is van een Opdrachtgever welke handelt in de 

uitoefening van een beroep of bedrijf, het recht alle kosten welke hij heeft moeten maken 

om zijn offerte te doen, waaronder reiskosten en (de)montagekosten, bij Opdrachtgever 

in rekening te brengen in het geval Opdrachtgever deze offerte niet aanvaardt. 

5. Ingeval de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer het verzoek doet om een voor partijen 

bindende kostenraming te maken, dan geschiedt dit enkel in schriftelijke vorm. 

Opdrachtnemer doet deze kostenraming gedurende 21 dagen na verzending daarvan 

aan Opdrachtgever gestand. 

6. Ingeval van een niet-bindende kostenopgave mag Opdrachtnemer kostenover-

schrijdingen tot maximaal 10% direct aan Opdrachtgever in rekening brengen, alvorens 

Opdrachtnemer de Opdrachtgever over kostenafwijkingen dient te informeren. Bij 

verdere kostenoverschrijdingen zal Opdrachtnemer allereerst Opdrachtgever hiervan in 

kennis stellen. Hierbij gelden de bepalingen van artikel 3.9. 
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7. In het geval Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen en/of andere 

(technische) specificaties verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan 

en zal Opdrachtnemer zijn offerte hierop baseren. Opdrachtnemer is jegens 

Opdrachtgever niet aansprakelijk voor onjuistheden in brochures, modellen e.d. en voor 

onjuistheden in door Opdrachtgever aangereikte informatie. 

8. Opdrachtgever bepaalt de omvang van de door Opdrachtnemer te verrichten 

(reparatie)werkzaamheden en/of te leveren diensten. Indien dit niet mogelijk is, bepaalt 

Opdrachtnemer de omvang van te verrichten werkzaamheden en/of te leveren diensten 

in overleg met Opdrachtgever. De omvang van door Opdrachtnemer in opdracht van 

Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden en/of te leveren diensten wordt vastgelegd 

in de offerte en/of  opdrachtbevestiging, waarin tevens de levertijd en leverdatum worden 

vastgelegd. 

9. Indien Opdrachtnemer, na het sluiten van de Overeenkomst, mocht blijken dat de 

overeengekomen (reparatie)werkzaamheden en/of te leveren diensten niet mogelijk zijn 

en/of de kostenoverschrijding meer dan 10% bedraagt, dan zal Opdrachtnemer een en 

ander onverwijld aan Opdrachtgever mededelen. Het is alsdan aan Opdrachtgever om 

aan Opdrachtnemer aan te geven of de (reparatie)werkzaamheden wel of niet dienen te 

worden uitgevoerd. Indien Opdrachtgever de keuze maakt om de 

(reparatie)werkzaamheden niet verder te laten uitvoeren, is Opdrachtgever verplicht aan 

Opdrachtnemer de door Opdrachtnemer tot dan toe gemaakte kosten, inclusief een 

redelijke winstopslag voor de verrichte werkzaamheden te voldoen. 

 

Artikel 4: Levertijd 

1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door Opdrachtnemer bij benadering 

vastgesteld en gaan eerst in wanneer tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever algehele 

schriftelijke overeenstemming is bereikt. Een overeengekomen levertijd is geen fatale 

termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

2. Overschrijding van de in lid 1 bedoelde levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft 

Opdrachtgever nimmer enig recht op schadevergoeding. 

3. Indien de overeengekomen werkzaamheden door Opdrachtgever worden gewijzigd, 

wordt de in lid 1 bedoelde levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met een termijn 

welke volgens Opdrachtnemer benodigd is om de gewijzigde werkzaamheden uit te 

kunnen voeren. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever van deze nieuwe levertijd en/of 

uitvoeringsperiode op de hoogte stellen. 

 

 

Artikel 5: Koop/Ruil 

1. Onderwerp van de Overeenkomst kan zijn de levering door Opdrachtnemer van een 

nieuwe of volledig gereviseerde zaak, soms tegen inlevering c.q. ruil door Opdrachtgever 

van een betreffende oude motor/zaak, dan wel onderdeel van hetzelfde type. De 

uitvoering van de terug te leveren zaak mag afwijken van de ingeleverde zaak voor zover 

dit redelijk is voor Opdrachtgever. Een zaak welke door Opdrachtgever bij 

Opdrachtnemer wordt ingeleverd c.q. wordt geruild dient vrij te zijn van gebreken. 

2. Ingeval van een zoals in lid 1 bedoelde ruil zullen afzonderlijke afspraken omtrent de 

vergoeding gemaakt worden. 
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Artikel 6: Levering en risico-overgang 

1. Levering van een overeengekomen zaak vindt plaats af fabriek, ‘ex works’, tenzij anders 

overeengekomen. Het risico van de overeengekomen zaak gaat over op het moment dat 

Opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan Opdrachtgever. 

2. In geval Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeenkomen dat Opdrachtnemer voor het 

transport van de overeengekomen zaak zal zorgdragen, rust het risico van opslag, laden, 

transport en lossen te allen tijde op de Opdrachtgever. 

 

Artikel 7: Technische eisen/normen 

1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland zullen worden gebruikt, is 

Opdrachtnemer er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de 

technische eisen en/of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het 

land waar de zaken zullen worden gebruikt. 

 

Artikel 8: Intellectuele eigendom 

1. Opdrachtnemer behoudt de intellectuele eigendomsrechten, waaronder de 

auteursrechten op alle door haar gedane aanbiedingen c.q. offertes en op alle aan 

Opdrachtgever verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen, tenzij 

schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden op door 

Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens, ontwerpen, afbeeldingen, 

tekeningen, modellen, programmatuur en/of andere (technische) specificaties. 

 

Artikel 9: Prijswijzigingen 

1. Opdrachtnemer is gerechtigd een stijging van prijzen door kostprijsverhogende factoren 

aan Opdrachtgever door te berekenen. 

 

Artikel 10: Uitvoering van de Overeenkomst 

1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Opdrachtnemer vereist, 

heeft hij te allen tijde het recht bepaalde werkzaamheden door derde(n) te laten 

uitvoeren. 

2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft 

dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen 

dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan 

Opdrachtnemer worden verstrekt.  

3. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 

Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de 

Overeenkomst op te schorten en/of de als gevolg daarvan uit de vertraging 

voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 

4. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade, van welke aard 

ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte 

onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

5. Opdrachtnemer is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst 

op te schorten indien het door onvoorziene omstandigheden en/of overmacht voor 

Opdrachtnemer tijdelijk onmogelijk is om zijn verplichtingen na te komen. 

6. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden indien de 
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Overeenkomst voor hem onuitvoerbaar is.  Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht 

op enige vorm van schadevergoeding. 

7. Opdrachtnemer zal de overeengekomen werkzaamheden uitvoeren conform de laatste 

stand van de techniek. Daarbij is Opdrachtnemer gerechtigd om af te wijken van de 

onderhoudsinstructies van de fabrikant. Ingeval daarbij schade mocht ontstaan rust de 

bewijslast, dat het niet toepassen van de onderhoudsinstructies van de fabrikant de 

oorzaak van die schade is, op Opdrachtgever. 

 

Artikel 11: Oplevering  

1. Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer Opdrachtnemer aan Opdrachtgever 

heeft medegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid en/of diensten zijn geleverd en 

laatstgenoemde het Werk heeft aanvaard.  

2. In ieder geval wordt het Werk als opgeleverd beschouwd wanneer: 

- twee weken zijn verstreken nadat Opdrachtnemer de in lid 1 bedoelde mededeling aan 

Opdrachtgever heeft gedaan en Opdrachtgever heeft nagelaten daarop te reageren; 

- Opdrachtgever de factuur ter zake het uitgevoerde Werk heeft betaald; 

- Opdrachtgever het uitgevoerde Werk in gebruik heeft genomen. 

 

Artikel 12: Wijziging van de Overeenkomst 

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke 

uitvoering daarvan het noodzakelijk is om de door Opdrachtnemer te verrichten 

werkzaamheden en/of te leveren diensten te wijzigen en/of aan te vullen, zullen 

Opdrachtnemer en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst 

dienovereenkomstig wijzigen c.q. aanvullen. 

2. In geval de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid wordt gewijzigd 

of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden 

beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan alsdan zo spoedig mogelijk op de 

hoogte stellen. 

3. Indien de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve 

consequenties heeft, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 

 

Artikel 13: Ontbinding 

1. Onverminderd de aan Opdrachtnemer toekomende rechten, is Opdrachtnemer 

gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door 

middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden indien: 

- Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen 

uit de   Overeenkomst; 

- Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling heeft 

aangevraagd, zijn bedrijf heeft stilgelegd of geliquideerd, er ten laste van hem beslag 

wordt gelegd op zijn vermogen, of hij zijn bedrijf aan derden overdraagt; 
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Artikel 14: Prijzen en Betaling 

1. De door Opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op levering van de 

overeengekomen zaak af fabriek, ‘ex works’. In deze prijzen zijn niet begrepen BTW, 

porto en vracht- en pakketkosten. Ingeval verpakking en/of verzending door 

Opdrachtnemer is overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd alle daarmee gepaard 

gaande kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. 

2. Betaling door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer dient uiterlijk te geschieden binnen 14 

dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aangewezen bankrekening. 

Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen een door Opdrachtnemer verzonden 

factuur binnen 8 dagen na factuurdatum aan Opdrachtnemer kenbaar te maken. 

3. Voor overeengekomen zaken die worden geleverd door middel van koop/ruil als bedoeld 

in artikel 5 zal de overeen te komen prijs mede afhangen van het feit of onderdelen van 

de betreffende overeengekomen zaak wel of niet kunnen worden gerepareerd. Niet te 

repareren onderdelen van een overeengekomen zaak zullen door Opdrachtnemer 

afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

4. Opdrachtgever is ongeacht de overeengekomen betalingscondities op verzoek van 

Opdrachtnemer verplicht om voldoende zekerheid te stellen voor betaling van de 

overeengekomen opdrachtsom. Indien Opdrachtgever binnen een daartoe door 

Opdrachtnemer te bepalen termijn niet aan de verzochte zekerheidstelling voldoet, is 

Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en zijn kosten en/of schade 

op Opdrachtgever te verhalen. 

5. Na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde betalingstermijn is Opdrachtgever van 

rechtswege in verzuim; Opdrachtgever is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag 

een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand, dan wel de wettelijke 

(handels)rente indien deze op dat moment hoger is dan genoemde percentage. De 

verschuldigde rente wordt naar boven op hele percentages afgerond. 

6. In geval van liquidatie, ontbinding, faillissement of surseance van betaling van 

Opdrachtgever, of wanneer Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de 

vrije beschikking over haar vermogen verliest, zullen de (betalings-)verplichtingen van 

Opdrachtgever alle onmiddellijk opeisbaar zijn.  

7. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats 

van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die 

het langst open staan. 

8. Betaling door Opdrachtgever dient te allen tijde plaats te vinden zonder korting of 

verrekening, tenzij anders overeengekomen. 

9. Ingeval van omvangrijke materiaalkosten en/of omvangrijke te verrichten 

werkzaamheden en/of te leveren diensten kan door Opdrachtnemer een nader te 

bepalen voorschotbetaling worden verlangd van Opdrachtgever. 

 

Artikel 15: Incassokosten 

1. Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer 

nakomt, dan komen naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging 

van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever, waaronder ook vallen de 

kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een 

schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. Deze kosten bedragen 15% van de 

alsdan openstaande hoofdsom, tenzij de daadwerkelijke kosten hoger zijn, in welk geval 
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de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd zijn. 

 

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud 

1. De door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat Opdrachtgever 

aan al diens verplichtingen uit de Overeenkomst(en) heeft voldaan, met inbegrip van 

hetgeen Opdrachtgever wegens zijn tekortschieten in zijn verplichtingen aan 

Opdrachtnemer verschuldigd mocht worden. 

2. Nadat Opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud als bedoeld in lid 1 heeft ingeroepen, 

mag Opdrachtnemer de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat 

Opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. 

3. De goederenrechtelijke gevolgen van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst 

door het Nederlands recht. 

 

Artikel 17: Licentie 

1. Ingeval bij het overeengekomene de levering van software is inbegrepen, verleent 

Opdrachtnemer hierbij aan Opdrachtgever een beperkt niet-exclusief en niet-

overdraagbaar recht om van deze software, inclusief de daarbij behorende 

documentatie, gebruik te maken. Gebruik van de software op andere systemen is 

verboden. 

2. Alle rechten op de software en bijbehorende documentatie met inbegrip van eventuele 

kopieën blijven bij Opdrachtnemer en/of de softwareproducent.  

3. Het verstrekken van sublicenties en het maken van kopieën van de software door 

Opdrachtgever is niet toegestaan. 

 

Artikel 18: Reclamaties 

1. Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na voltooiing van het Werk c.q. de 

overeengekomen werkzaamheden schriftelijk bij Opdrachtnemer te reclameren indien 

zich naar diens mening een gebrek voordoet. 

2. Ook indien Opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan. 

 

Artikel 19: Niet afgenomen zaak 

1. Wanneer een overeengekomen zaak na het verstrijken van de levertijd en/of 

uitvoeringsperiode niet is afgenomen door Opdrachtgever, dan blijft deze ter beschikking 

staan van Opdrachtgever. Een niet afgenomen, overeengekomen zaak wordt voor 

rekening en risico van Opdrachtgever opgeslagen. De betalingsverplichtingen van 

Opdrachtgever blijven onverkort van kracht. 

 

Artikel 20: Garantie  

1. Opdrachtnemer garandeert voor een periode van 12 maanden na oplevering van het 

Werk dat eventuele gebreken in het Werk kosteloos door Opdrachtnemer worden 

verholpen, tenzij a) de betreffende gebreken redelijkerwijs niet aan Opdrachtnemer zijn 

toe te rekenen en/of b) Opdrachtnemer voor de betreffende gebreken niet aansprakelijk 

is op grond van de wet en/of op grond van hetgeen in de volgende leden van dit artikel is 

bepaald. De garantie voor de duurzaamheid (slijtage) van de geleverde zaken bedraagt 

ten allen tijde maximaal 4.000 bedrijfsuren. 

2. Uitdrukkelijk uitgesloten van de in lid 1 van dit artikel bedoelde garantie zijn: 
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- schade ontstaan als gevolg van wijzigingen in het werk, reparaties en/of vernieuwingen, 

door derden uitgevoerd; 

3. Indien Opdrachtnemer niet bereid en/of niet in staat is om gebreken aan het Werk te 

verhelpen, dan heeft Opdrachtgever recht op prijsvermindering en/of op partiële 

ontbinding van de Overeenkomst. 

4. De door Opdrachtnemer gegeven garantie vervalt indien Opdrachtgever de betreffende 

schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling of montage van een gegarandeerde 

zaak c.q. van het verrichte Werk. 

5. Opdrachtgever kan alleen een beroep op een garantie doen indien hij aan al zijn 

verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan. 

6. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer te allen tijde de gelegenheid te bieden een 

eventueel gebrek te herstellen. 

7. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, 

waaronder, maar niet beperkt tot, vertragingsschade, winstderving en letselschade, 

schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, welke Opdrachtgever mocht 

lijden als gevolg van een gebrek in de geleverde zaak c.q. het verrichte Werk of 

anderszins. 

8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden tot 

vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer in deze 

voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.  

9. De garantietermijn wordt na het verhelpen van een gebrek niet verlengd. 

 

Artikel 21: Rechts- en forumkeuze 

1. Op de Overeenkomst(en) tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten is 

uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is nimmer van toepassing, evenmin als enige andere 

internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. 

3. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig 

worden beschouwd – die naar aanleiding van de Overeenkomst of van overeenkomsten 

die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever mochten 

ontstaan, worden uitsluitend beslecht door het gerecht in de vestigingsplaats van 

Opdrachtnemer, behoudens dwingendrechtelijke competentieregels waarvan uitsluiting 

niet is toegestaan. 

 

Artikel 22: Wijziging van de voorwaarden 

1. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze 

wijzigingen treden in werking na mededeling daarvan aan Opdrachtgever, doch in ieder 

geval na deponering van die wijzigingen. 

 

 

 

 

***** 

 

 


