ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGSEN BETALINGSVOORWAARDEN
Van de TWENTSE MOTOREN REVISIE,
gevestigd en kantoorhoudende te Enschede.
Gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Almelo d.d. 1 augustus 2011.

De onderstaande tekst geldt vanaf 1 augustus 2011.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
1.1

1.2
1.3

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere koop-, reparatie- of andere overeenkomst tussen de Twentse Motoren Revisie,
hierna te noemen: “leverancier” en een opdrachtgever waarop de leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van
deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk is afgeweken.
Onder het begrip opdrachtgever in de onderhavige voorwaarden dient mede te worden verstaan “afnemer” of “koper”.
Onder het begrip offerte in deze algemene voorwaarden wordt mede verstaan de prijsopgaven en/of aanbiedingen, opgenomen in de prijslijsten,
circulaires, opdracht-bevestigingen, brieven etc., van de leverancier.

Artikel 2. Offertes.
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

De door de leverancier gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend
aanbod bevat en dit door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft de leverancier het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst
van de aanvaarding te herroepen.
De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders aangegeven.
Alle offertes zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende de voor de leverancier normale werktijden.
Werknemers en/of vertegenwoordigers en/of agenten van de leverancier bezitten geen bevoegdheid tot het sluiten van overeenkomsten, tenzij
het tegendeel door de directie van de leverancier schriftelijk aan de opdrachtgever is bevestigd.
Iedere opdracht van een opdrachtgever waarmee de leverancier niet eerder zaken heeft gedaan wordt steeds aanvaard onder de opschortende
voorwaarde dat gebleken is dat de kredietwaardigheid van de opdrachtgever voldoende blijkt.
De overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever komt tot stand indien de opdracht tot levering of het verrichten van bepaalde diensten,
waaronder mede te verstaan de aanvaarding van een aanbod, schriftelijk is bevestigd, dan wel door een begin van feitelijke uitvoering van de
door leverancier verrichte of te verrichten diensten of uitgevoerde c.q. uit te voeren leveranties.
Door de opdrachtgever verstrekte monsters e.d. gelden onder voorbehoud van productie wijzigingen en zijn derhalve niet bindend.

Artikel 10. Incassokosten.
10.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van de nog verschuldigde
hoofdsom met een minimum van € 200,--. De leverancier is slechts gehouden de gemaakte kosten te bewijzen voor zover die het in de voorafgaande zin bedoelde percentage en bedrag te boven gaan.

Artikel 11. Overmacht.
11.1 Tekortkomingen van de leverancier in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn
aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komen.
11.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: elke van wil van de leverancier onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, natuurrampen, werkstaking, werklieden uitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of andere ernstige storingen in het bedrijf van de leverancier of diens leveranciers.
11.3 Indien de prestatie door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd is iedere partij, onder uitsluiting van verdere rechten, bevoegd de
overeenkomst te ontbinden volgens de wet, zonder dat de leverancier tot enige vergoeding van schade, door de opdrachtgever of derden
geleden, gehouden zal zijn.
11.4 De leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat de
leverancier haar verbintenis had moeten nakomen.
11.5 Indien de leverancier bij het intreden van de overmacht al of gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan
haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen
zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12. Kwaliteit en reclames.
12.1 Indien het werk naar het oordeel van de opdrachtgever niet juist is uitgevoerd en/of indien er door de leverancier beschadigingen aan het werk
zijn aangebracht dient de opdrachtgever binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken, dit
schriftelijk aan de leverancier te melden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever hierop geen beroep meer kan doen. Het gestelde in de vorige
zin geldt eveneens voor reclames met betrekking tot de door de leverancier geleverde zaken.
12.2 De opdrachtgever is gehouden om de leverancier tijdig te voorzien van voldoende inlichtingen en informatie over welke inlichtingen en informatie
de leverancier noodzakelijkerwijs dient te beschikken in verband met de uitvoering van de opdracht. Onder de inlichtingen en informatie zijn
onder andere, doch niet uitsluitend begrepen technische specificaties en/of specifieke kwaliteitseisen. Voormelde inlichtingen en documentatie
dienen in schriftelijke vorm te worden overhandigd.
12.3 Leverancier staat er niet voor in dat de door leverancier verkochte zaken, verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten geschikt zijn voor
het doel waarvoor de opdrachtgever deze wil bestemmen dan wel aanwenden, ook niet indien dat doel aan de leverancier kenbaar is gemaakt,
tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.
12.4 Een reclame betreffende een geleverde zaak c.q. verrichte werkzaamheden, dan wel verleende diensten, beïnvloedt niet de verplichtingen van
de opdrachtgever uit hoofde van eerdere of nog te verrichten leveranties of prestaties en geven de opdrachtgever niet het recht de betaling van
de vordering van de leverancier op te schorten.

Artikel 3. Levering en levertijd.

Artikel 13. Garantie en (beperking) aansprakelijkheid.

3.1
3.2

13.1 Op de door de leverancier verkochte en geleverde zaken waarop fabrieksgarantie wordt verleend zijn uitsluitend de betreffende fabrieksgarantievoorwaarden van toepassing.
13.2 Voor de overige door de leverancier verkochte, bewerkte en geleverde zaken gelden de navolgende garantievoorwaarden:
a.
de leverancier garandeert uitsluitend geleverde c.q. bewerkte zaken:
- gedurende een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de dag van aflevering;
- tot aan het moment waarop vanaf de (af)levering er door de motor 50.000,00 landkilometers zijn afgelegd;
- tot aan het moment waarop vanaf de (af)levering 1000 draaiuren van de motor zijn bereikt (stationaire, offshore motoren, (water)
bootmotoren en/of generatoren);
waarbij het moment dat zich als eerste voordoet, bepalend is.
b.
De garantie strekt zich enkel uit tot het kosteloos vervangen, repareren of herstellen dan wel het terugbetalen van de in rekening
gebrachte prijs -zulks naar keuze van de leverancier- van de defecte zaak of het defecte onderdeel, voor zoveel het defect is te wijten
aan ondeugdelijke materialen of constructie.
c.
Geen aanspraak op enigerlei garantie bestaat indien de door de leverancier geleverde zaak door de opdrachtgever c.q. een derde niet
in overeenstemming met de handleiding of instructies van de leverancier dan wel overigens onjuist of onoordeelkundig is gemonteerd of
ingebouwd dan wel -indien een vrijgifte van de door de leverancier geleverde zaak is vereist -het betreffende vrijgiftedocument niet door
de betreffende opdrachtgever c.q. derde aan de leverancier wordt getoond.
d.
De aanspraak op garantie vervalt indien:
1. de opdrachtgever niet onverwijld na het constateren van het defect de leverancier daarvan in kennis stelt en niet onmiddellijk, in ieder
geval binnen acht dagen nadat bij de leverancier is gereclameerd, de leverancier in de gelegenheid stelt het defect te constateren en
te verhelpen;
2. de opdrachtgever niet voldoet aan een verzoek van de leverancier om de defecte zaak of het defecte onderdeel franco naar de
leverancier te zenden;
3. de opdrachtgever of derden -zonder voorkennis en toestemming van de leverancier- werkzaamheden hebben verricht aan de door de
leverancier geleverde of bewerkte zaak, ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan;
4. het defect het gevolg is van onoordeelkundig gebruik, onvoldoende onderhoud, slijtage of beschadiging;
5. de zaak niet in overeenstemming met zijn bestemming is c.q. wordt gebruikt;
6. het defect het gevolg is van:
- de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen
- in overleg met opdrachtgever gebruikte materialen, respectievelijk zaken
- materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op instructie van opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens
opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken.
7. a de leverancier garandeert de deugdelijkheid van de door haar verrichte werkzaamheden gedurende een termijn van zes maanden
te rekenen vanaf de dag van voltooiing van de werkzaamheden.
b De garantie strekt zich enkel uit tot het kosteloos verhelpen van binnen deze termijn geconstateerde tekortkomingen.
c Geen garantie wordt verstrekt op noodreparaties en op voorlopige reparaties.
d De aanspraak op garantie vervalt in de in artikel 13.2 sub d aangeduide gevallen.
13.3 Behoudens wat betreft de verplichting van leverancier uit hoofde van de in dit artikel aangeduide garantie is leverancier niet aansprakelijk
voor enigerlei, directe of indirecte materiële of immateriële schade hoe ook genaamd, die de opdrachtgever of een derde lijdt in verband met
of voortvloeiende uit met leverancier gevoerde onderhandelingen, een met leverancier aangegane overeenkomst, een fout, tekortkoming of
verzuim van leverancier, een door leverancier gedaan beroep op overmacht of een door leverancier geleverde of herstelde c.q. bewerkte zaak
of verleende dienst of door welke (andere) oorzaak dan ook, tenzij
a.
leverancier ter zake schadeverzekerd is en die verzekering tot uitkering overgaat; in dat geval is de aansprakelijkheid in totaliteit steeds
beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder die verzekering wordt uitbetaald;
b.
de opdrachtgever of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van één of meer
bestuurders van de leverancier.
13.4 Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat de in 13.3 omschreven beperking van de aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt
dat het door leverancier te betalen bedrag ter zake van schadevergoeding -inclusief boetes- nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag dat de
opdrachtgever uit hoofde van de desbetreffende bestelling of opdracht waaruit de aanspraak voortvloeit, exclusief BTW aan leverancier heeft
betaald c.q. schuldig is.
13.5 In alle gevallen blijft echter gelden dat leverancier nimmer aansprakelijk is voor de indirecte schade en gevolgschade waaronder begrepen
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.6 In alle gevallen waarin de leverancier een beroep op het in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemers(s)
eveneens een beroep daarop doen, als was het in dit artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) bedongen.
13.7 De opdrachtgever zal leverancier op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op leverancier ter zake van enig feit
waarvoor de aansprakelijkheid in deze voorwaarden is uitgesloten.

3.3

3.4

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af werkplaats/magazijn van de leverancier.
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de opdrachtgever de leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
De termijn waarbinnen de zaak moet worden geleverd of de uitvoering moet worden verricht vangt eerst aan wanneer de overeenkomst tot
stand is gekomen, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit van de leverancier zijn en de opdrachtgever ook overigens aan
zijn verplichtingen tot dat moment heeft voldaan.
De reparatieduur c.q. de duur der werkzaamheden wordt slechts bij benadering opgegeven.

Artikel 4. Prijs, prijsverhoging.
4.1
4.2

4.3
4.4

4.5

Alle prijzen door de leverancier opgegeven zijn gebaseerd op het moment van aanbieding geldende kostprijzen.
Indien de leverancier met de opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is de leverancier niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs:
de leverancier mag daarbij de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de
prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. De
ontbinding dient onverwijld na kennisneming van de prijsverhoging door de opdrachtgever te geschieden.
Kosten voor verpakking en emballage zullen afzonderlijk in rekening kunnen worden gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Bij andere overeenkomsten dan een koopovereenkomst is de overeengekomen prijs indicatief. Indien de indicatief opgegeven prijs met meer
dan 20% wordt of dreigt te worden overschreden dan dient de leverancier contact op te nemen met de opdrachtgever teneinde de meerkosten
te bespreken. De opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te beëindigen onder schadeloosstelling van de leverancier voor de
reeds door hem verrichte werkzaamheden.
Ruilmotoren worden slechts verkocht tegen inlevering van een motor van hetzelfde merk, bouwtype en jaartal, welke niet gebroken, gescheurd,
gelast of op andere wijze beschadigd of incompleet mag zijn en waarvan de vitale onderdelen, zoals blok, kop, krukas en nokkenas op normale
wijze te revideren zijn. Wordt een motor met zodanige gebreken wel geleverd, dan komen de hogere kosten ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 5. Afbeeldingen, tekeningen, berekeningen c.a.
5.1

De door de leverancier vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn
eigendom, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat er voor in, dat deze door de leverancier vervaardigde
of verstrekte gegevens en/of onderwerpen niet dan met diens uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend
gemaakt of gebruikt. Afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende hoeveelheden, afmetingen, gewichten, kleuren etcetera gelden slechts bij
benadering en binden de leverancier niet, tenzij hiernaar in de overeenkomst uitdrukkelijk wordt verwezen. Verstrekte tekeningen dienen steeds
door de opdrachtgever te worden gecontroleerd.

Artikel 6. Meerwerk.
6.1

Wijzigingen in aangenomen werk, welke meerkosten met zich meebrengen zullen door de leverancier aan de opdrachtgever als meerwerk in
rekening worden gebracht. Als meerwerk zal in elk geval worden beschouwd al hetgeen door de leverancier op verzoek en in opdracht van de
opdrachtgever of in geval van gewijzigde instructies boven de uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden wordt gepresteerd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud.
7.1

7.2

7.3

7.4
7.5

De door de leverancier geleverde en te leveren zaken blijven in eigendom van de leverancier totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle te zake met de leverancier gesloten overeenkomsten is nagekomen:
de tegenprestatie(s) met betrekking tot het geleverde of de te leveren zaak/zaken zelf;
de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door de leverancier verrichte of te verrichten diensten;
eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de opdrachtgever van (een) overeenkomst(en).
Door de leverancier afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te
vestigen.
Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is de leverancier gerechtigd
afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever
houden weg te halen of weg te doen halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van
10% van het door hem verschuldigde bedrag per dag.
Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht de
leverancier zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van de leverancier:
de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings-, en waterschade en
tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
alle aanspraken van de opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verpanden aan de leverancier op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
de vorderingen die de opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door de
leverancier geleverde zaken te verpanden aan de leverancier op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van de leverancier;
op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die de leverancier ter bescherming van haar eigendomsecht
met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 14. Beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 9. Betaling.

14.1 De vorderingen van de leverancier op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
indien na het sluiten van de overeenkomst aan de leverancier omstandigheden ter kennis komen die de leverancier goede grond geven
te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
indien de leverancier de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze
zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
indien het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd, jegens hem surseance van betaling wordt verleend, zijn bedrijf wordt
stilgelegd, dan wel geliquideerd of geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen. In de genoemde gevallen is de leverancier bevoegd de
verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de leverancier schadevergoeding te vorderen.
14.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan de leverancier zich bij de uitvoering van de
overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate
bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat de naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is de
leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

9.1
9.2

Artikel 15. Verkoop met inkoop.

Artikel 8. Het retentierecht.
8.1

In geval van reparatie kan de leverancier het retentierecht uitoefenen op de zaak, indien de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden
aan de zaak niet of niet in zijn geheel voldoet, ook indien het kosten van eerder door de leverancier verrichte werkzaamheden aan dezelfde of
een andere zaak betreft. De leverancier kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid heeft
gesteld.

De schulden van de opdrachtgever aan de leverancier worden beschouwd als een brengschuld.
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling contant geschieden bij aflevering van zaken, respectievelijk onmiddellijk na het
verrichten van diensten.
9.3 Indien desondanks niet contant wordt betaald en er niet uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen dan wel indien wel
uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen en betaling op dat overeengekomen moment niet plaatsvindt, dan is de leverancier gerechtigd over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis in rekening te brengen, zulks te rekenen
een maand na het overeengekomen moment van (contante) betaling. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment
waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als
een voorwaarde, waaronder door de leverancier uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting tot contante betaling c.q.
betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.
9.4 Indien na uitvoering van de aan de leverancier opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever de desbetreffende
motor en/of overige ter revisie of reparatie aangeboden object niet binnen twee weken na laatstbedoeld tijdstip is afgehaald, is de leverancier
gerechtigd om opslagkosten in rekening te brengen conform het in het bedrijf van de leverancier c.q. het ter plaatse geldende tarief.
9.5 Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien zulks bij de reparatie- opdracht nadrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen eigendom van de leverancier zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding
terzake aanspraak kan maken.
9.6 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar zijn.
9.7 De opdrachtgever kan zich alleen dan op verrekening beroepen indien zijn vordering door de leverancier schriftelijk wordt erkend. Van iedere
verdere verrekeningsbevoegdheid wordt bij deze door de opdrachtgever uitdrukkelijk afstand gedaan.
9.8 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats op alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede
plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
9.9 De leverancier is gerechtigd alvorens met de nakoming van de overeenkomst aan te vangen of voort te gaan voldoende zekerheid voor de
nakoming van verplichtingen van de opdrachtgever te vragen.
9.10 Indien de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen is de leverancier gerechtigd de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten. Indien een levertijd is overeengekomen wordt deze verlengd met de termijn van de opschorting.

15.1 Indien bij verkoop van een nieuwe motor c.q. andere zaak, tegen inkoop van een gebruikte motor c.q. andere zaak, de opdrachtgever in
afwachting van de levering van de nieuwe motor c.q. andere zaak, de oude motor c.q. andere zaak blijft gebruiken, wordt laatstgenoemde motor
c.q. andere zaak, eerst eigendom van de leverancier nadat de feitelijke levering daarvan aan de leverancier heeft plaatsgevonden. Zo lang de
opdrachtgever de zaak blijft gebruiken, komt deze geheel voor zijn rekening en risico.

Artikel 16. Geschilbeslechting, toepasselijk recht.
16.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de leverancier en de opdrachtgever,
in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in het arrondissement waar de leverancier is gevestigd. De leverancier
blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.
16.2 Op elke overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17. Conversie en bepalingen die van kracht blijven.
17.1 Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, althans om enige reden terzijde moet worden gesteld, blijven de overige
bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk
dezelfde strekking, dat wel werkzaam is. Dit geldt ook indien één of meer voorwaarden onredelijk bezwarend zijn en/of in strijd zijn met de
redelijkheid en billijkheid. Ook in het laatste geval dient het betreffende beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde
strekking, dat wel werkzaam is.
17.2 Na het eindigen van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven die bepalingen van kracht, die daarvoor naar hun aard bestemd
zijn.

