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Artikel 1 - Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 

offertes, aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit 
voortvloeien tussen Haco Lichtreclame B.V. (‘Haco’), 
handelend onder de handelsnaam Haco Lichtreclame en 
Haco Terrassen, gevestigd te Nieuwegein (3439LC), aan de 
Ravenswade 122, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 30133259, en zijn wederpartij 
(‘Opdrachtgever’). 

2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn voor Haco 
alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk 
schriftelijk is aanvaard.  

3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden 
van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

4. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van 
toepassing op overeenkomsten met Haco, voor de uitvoering 
waarvan door Haco derden dienen te worden betrokken.  

5. Haco is gerechtigd om deze algemene voorwaarden 
(tussentijds) te wijzigen en/of aan te vullen. 

6. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden 
nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige 
bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing.  
 
Artikel 2 –Offerte en overeenkomst  

1. Alle offertes enaanbiedingenzijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk 
anders overeengekomen. Een offerte is geldig gedurende 
dertig (30) dagen na verzending. Indien Opdrachtgever een 
aanbod aanvaardt, heeft Haco het recht om het aanbod 
binnen acht (8) dagen na ontvangst van de aanvaarding te 
herroepen.  

2. Aanbiedingen, offertes, prijzen c.q. tarieven gelden niet 
automatisch voor nieuwe opdrachten.  

3. Haco wordt niet aan offertes of aanbiedingen gehouden 
indien deze een kennelijke vergissing of verschrijving 
bevatten.  

4. Indien een aanbod of offerte is gebaseerd op door 
Opdrachtgever verstrekte informatie en deze informatie blijkt 
onjuist of onvolledig te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft 
Haco het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of 
levertermijnen aan te passen.  

5. Tekeningen, technische omschrijvingen en berekeningen e.d. 
die door Haco zijn vervaardigd, blijven eigendom van Haco. 
Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of 
getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te 
verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of 
anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt 
verleend dienen deze bescheiden binnen veertien (14) dagen 
op kosten van de Opdrachtgever aan Haco te worden 
teruggezonden.  

6. Haco heeft het recht, indien uiteindelijk geen overeenkomst 
tot stand komt, alle kosten dieHaco heeft moeten maken om 
de betreffende offerte te doen, waaronder begrepen de 

kosten van het vervaardigen van tekeningen, ontwerpen etc., 
in rekening te brengen aan Opdrachtgever.  

7. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door 
Haco aan Opdrachtgever een opdrachtbevestiging is 
verstuurd,Opdrachtgever akkoord heeft gegeven op de 
offerte van Haco,of op het moment de overeengekomen 
werkzaamheden feitelijk heeft aangevangen. 

8. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer 
Opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Haco 
tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.  
 
Artikel 3– Verplichtingen Opdrachtgever 

1. Opdrachtgever is verplicht om alle benodigde gegevens 
en/of informatie  tijdig en volledig aan Haco ter beschikking 
te stellen. 

2. Doen zich feiten of omstandigheden voor waarvan 
Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat zij voor 
de uitvoering door Haco van de opdracht van belang zijn of 
kunnen zijn, dan stelt Opdrachtgever Haco van die feiten en 
omstandigheden onverwijld volledig in kennis.  

3. Opdrachtgever staat tegenover Haco in voor de juistheid, 
volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Haco ter 
beschikking gestelde gegevens en/of informatie.  

4. Opdrachtgeveris eindverantwoordelijkevoor de kosten en 
gevolgen van (eventueel) benodigde vergunningen, 
certificeringen, ontheffingen en beschikkingen. 

5. Opdrachtgever verleent Haco op de vooraf bekendgemaakte 
werktijden toegang tot de plaats(en) waarin of waarop de 
werkzaamheden dienen te worden verricht.  

6. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de plaats(en) waar 
de werkzaamheden worden verricht vrij is c.q. zijn van 
overtollige materialen e.d.  

7. Opdrachtgever ziet erop toe dat Hacokosteloos kan 
beschikken over aansluitmogelijkheden voor de voor de 
werkzaamheden benodigde energie, zoals voor elektrische 
machines, verlichting, verwarming, water, e.d. 

8. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te 
voeren werkzaamheden en/of (op)leveringen, die niet tot het 
werk van Haco of door hem ingeschakelde derde(n) behoren, 
zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het 
door Haco uit te voeren werk daardoor geen vertraging 
ondervindt. 

9. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de naleving van de in de 
leden 1 t/m 8 genoemde verplichtingen en daaruit voor Haco 
extra kosten en werkzaamheden voortvloeien of anderszins 
schade ontstaat, is Opdrachtgever gehouden die kosten, 
extra werkzaamheden en schade aan Haco te vergoeden. 
 
Artikel 4 – Uitvoering overeenkomst  

1. Haco zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen 
en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap 
uitvoeren op basis van een inspanningsverplichting. Haco 
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garandeert dan ook niet het met een overeenkomst beoogde 
resultaat.  

2. Haco bepaalt de wijze waarop, de methode en apparatuur 
waarmee en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst 
wordt uitgevoerd. Haco neemt daarbij de door 
Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in 
acht. Haco heeft het recht om de werkzaamheden al dan niet 
in gedeelten uit te voeren.  

3. Het staat Haco vrij om de uitvoering van de opdracht geheel 
of gedeeltelijk over te dragen of uit te besteden aan (een) 
derde(n).  

4. Indien – buiten de schuld van Haco om – bij het uitvoeren 
van de overeenkomst extra kosten worden gemaakt 
bijvoorbeeld wegens vertragende factoren, dan is Haco 
gerechtigd om deze kosten bij Opdrachtgever in rekening te 
brengen.  

5. Indien werkzaamheden wegens risicovolle  
weersomstandigheden (zoals onweer, storm, extreme 
warmte, sneeuw of ijzel) niet kunnen worden verricht dan is 
Haco bevoegd om haar werkzaamheden op te schorten. 
Opdrachtgever kan ten gevolge van eventuele schade die hij 
hierdoor oploopt Haco niet aansprakelijk stellen. 
 
Artikel 5–Wijziging overeenkomst, meer- en minderwerk 

1. Opdrachtgever kan Haco schriftelijk verzoeken om de 
overeenkomst te wijzigen. Haco is pas verplicht om aan een 
verzoek tot wijziging uitvoering te geven als Haco schriftelijk 
akkoord heeft gegeven op het verzoek van de Opdrachtgever.  

2. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst wenst te wijzigen 
wat leidt toteen vermindering van overeengekomen 
werkzaamheden, dan is Opdrachtgever een vergoeding aan 
Haco verschuldigd ter hoogte van 50% van de voor de niet-
uitgevoerde werkzaamheden overeengekomen prijs.   

3. In geval van een opdracht met goed omlijnd beschreven 
werkzaamheden zal Haco meerwerk niet eerder uitvoeren of 
aan Opdrachtgever in rekening brengen dan nadat daarover 
met Opdrachtgever vooraf overeenstemming is bereikt.  

4. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van 
Opdrachtgever of noodzakelijkerwijs uit het werk 
voortvloeiende extra werkzaamheden die niet zijn 
opgenomen in de offerte of overeenkomst.  

5. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht c.q. 
overeenkomst met betrekking tot het meer- en/of 
minderwerk laat de afspraken van Haco op betaling onverlet.  

6. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt plaats bij de 
eindafrekening, tenzij partijen schriftelijk anders zijn 
overeengekomen.  
 
Artikel 6 – Opschorting en ontbinding 

1. Hacois bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te 
schorten of de overeenkomst per direct te beëindigen zonder 
gehouden te zijn tot terugbetaling van de opdrachtsom of 
enige schadevergoeding, indien:  

a. de Opdrachtgever de verplichtingen uit de 
overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 

b. Haco na het sluiten van de overeenkomst informatie 
ter kennis is gekomen die goede gronden geven om te 
vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet 
zal nakomen; 

c. een verzoek tot verlening van (voorlopige) surseance 
ten behoeve van de Opdrachtgever is ingediend;  

d. ten laste van Opdrachtgever beslag is gelegd; 
e. een tot ontbinding en/of liquidatie van de 

Opdrachtgever strekkend besluit tot stand is gekomen;  
f. de Opdrachtgeveronder curatele of onder bewind is 

gesteld, of Opdrachtgeveranderszins de 
beschikkingsbevoegdheid met betrekking tot diens 
vermogen of delen daarvan verliest.  

De Opdrachtgever is verplicht om Haco onmiddellijk in 
kennis te stellen van het intreden van een in sub c tot en met 
h bedoelde gebeurtenis.  

2. Indien de overeenkomst wordt beëindigd zijn de vordering 
van Haco op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien 
Haco tot opschorting of beëindiging overgaat, is zij op 
generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en 
kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.  

3. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, 
is Haco gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder 
begrepen de kosten, die daardoor direct en indirect ontstaan.  

4. Het bepaalde in dit artikel laat alle wettelijke rechten van 
Haco onverlet.  
 
Artikel 7–(Op)levering 

1. De door Haco opgegeven (op)levertermijnen gelden als 
indicatie en niet als fatale termijnen, tenzij partijen 
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.  

2. Overschrijding van de (op)leveringstermijn door Haco geeft 
Opdrachtgevergeen recht op niet nakoming van enige jegens 
Haco aangegane verplichting noch op schadevergoeding.  

3. Haco is gerechtigd om in delen te leveren en de gedeeltelijke 
leveringen afzonderlijk te factureren. 

4. Ingeval van levering op afroep dient de gehele bestelling 
binnen vier (4) weken na gereedmeldingte worden 
afgenomen door Opdrachtgever. Bij overschrijdingvan deze 
termijn is het Hacotoegestaan het nog bij Hacoopgeslagen 
deel van de bestelling na voorafgaande kennisgeving, bij 
Opdrachtgevervoor diens risico en rekening af te 
leveren.Indien de afname-termijn door Opdrachtgever wordt 
overschreden, is Hacogerechtigd 2% van het factuurbedrag 
per maand of gedeeltedaarvan aan Opdrachtgever in 
rekening te brengen terzake van opslagkosten, zulks vanaf 
de datum dat de zending gereed voor afleveringis. 

5. De door Haco te leveren producten worden geleverd met 
inachtneming van de gebruikelijke toleranties voor wat 
betreft afmetingen,gewichten, kleuren, design, kwaliteit 
e.d.Hacois niet aansprakelijk voor technisch onvermijdelijke 
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afwijkingen van kleuren, kwaliteit, design e.d. Geringe 
afwijkingen zijn dan ook nimmereen grond voor 
schadevergoeding.  

6. Haco levert de producten enkel op een bereikbare losplaats 
voor vrachtwagens, waarbij naast de vrachtwagen kan 
worden gelost. Opdrachtgever is verplicht om voor een 
dergelijke losplaats zorg te dragen. De chauffeur zal ter 
plaatse beoordelen of de losplaats voldoet aan de hiervoor 
gestelde eisen.  

7. De producten worden als (op)geleverd beschouwd indien 
Opdrachtgever de producten op de door Haco aangegeven 
locatie zelf ophaalt, indien Haco de producten aan 
Opdrachtgever levert aan het door Opdrachtgever opgegeven 
adres of indien Haco aan Opdrachtgever heeft medegedeeld 
dat het werk gereed is.  
Artikel 8 - Garantie  

1. De garantie op geleverde producten is beperkt tot de 
product- en/of fabrieksgarantie, tenzij anders wordt 
overeengekomen.  

2. Een door Haco verstrekte garantie is beperkt tot het herstel 
of vervanging van het geleverde product danwel verbetering 
van de verrichte diensten, een en ander ter keuze van Haco. 

3. Van de door Haco  gegeven garanties zijn te allen tijde 
uitgesloten: 
a. gebreken of schade te wijten aan normale slijtage, 

ondeskundig gebruik of gebruik buiten de normale 
bedrijfsdoeleinden/bedrijfsomstandigheden van 
Opdrachtgever; 

b. Indien het product door een niet-erkend bedrijf of 
persoon is gerepareerd of aangepast. 

c. Indien het defect is veroorzaakt door op het product 
aangesloten randapparatuur, aanvullende apparatuur of 
andereaccessoires die niet zijn aangebracht door Haco; 

d. Indien schade aan het product is ontstaan door bliksem, 
een afwijkend voltage, water, vuur, een natuurramp of 
eentransportongeval;  

e. Schade aan het product dat is veroorzaakt door dieren. 
f. Stormschade (volgens de beschrijving die het KNMI aan 

het begrip storm geeft), ,  
4. Haco licht Opdrachtgever zo goed mogelijk voor over het 

product. Het verstrekken van mededelingen omtrent 
eigenschappen van het product of van technische gegevens 
brengt echter niet mee dat Haco enigerlei garantie omtrent 
het product afgeeft.  

5. Voor geschiktheid voor de door Opdrachtgever 
vooropgestelde doeleinden verstrekt Haco geen garantie en 
is Haco niet aansprakelijk, tenzij Haco de geschiktheid voor 
een bepaald doel uitdrukkelijk heeft bevestigd. 
Opdrachtgever is verplicht de geschiktheid van de producten 
voor zijn specifieke doeleinden zelf te onderzoeken. Iedere 
aansprakelijkheid voor eventuele schade die mocht ontstaan 
bij of als gevolg van het gebruik van de producten  wordt 
uitgesloten. 

6. De aangeboden producten dienen, indien zij niet meer dan 
onbeduidende gebreken vertonen, door Opdrachtgever 
afgenomen te worden. Kisten en andere 
verpakkingsmaterialen moeten voor de overname worden 
onderzocht op beschadigingen en diefstal. Beschadigde 
zendingen mogen van de vervoerder slechts worden 
aanvaard na schriftelijke vaststelling van de schade. Een 
gebrek aan een gedeelte van de levering geeft geen recht tot 
weigering van de gehele levering. 
 
Artikel 9 – Onderzoek en klachten 

1. Opdrachtgever is verplicht om direct na de (op)levering van 
de diensten en/of producten grondig na te gaan of de 
prestatie van Haco deugdelijk en overeenkomstig de 
opdracht is. Daarbij moet de Opdrachtgever onderzoeken of 
de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt 
met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die 
partijen zijn overeengekomen.  

2. Eventuele klachten  ten aanzien van zichtbare gebreken 
worden door Haco slechts in behandeling genomen indien zij 
Hacorechtstreeks binnen acht (8) dagen na oplevering van 
de diensten/producten schriftelijk hebben bereikt onder 
nauwkeurige opgave van de aard en de grond vande klacht.  

3. Klachten  ten aanzien van niet-zichtbare gebreken worden 
slechts in behandeling genomen indien zij Haco rechtstreeks 
binnen drie (3) dagen na ontdekking maar uiterlijk binnen drie 
(3) maanden na (op)levering van de diensten/producten 
schriftelijk hebben bereikt onder nauwkeurige opgave van de 
aard en van de  klachten.  

4. Als van een vermeend gebrek later melding wordt gemaakt 
dan zoals in lid 2 of 3 vermeld, dan komt Opdrachtgever geen 
recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, 
waardoor Haco gerechtigd is om de klacht niet in 
behandeling te nemen.  

5. Opdrachtgever moet Haco in de gelegenheid stellen een 
klacht te onderzoeken. Wanneer de klacht een product 
betreft, dient Opdrachtgever het betreffende product voor 
zijn rekening en risico aan Haco retourneren voor onderzoek, 
tenzij partijen anders overeenkomen.  

6. Als Haco oordeelt dat een product gebrekkig is en de 
Opdrachtgever tijdig een klacht heeft ingediend, dan kan 
Haco naar eigen keuze, of de tegenwaarde vergoeden of de 
minderwaarde vergoeden danwelhet product vervangen 
en/of de verrichte diensten opnieuw uitvoeren. 
Opdrachtgever heeft geen recht op (verdere) 
schadevergoeding. Mocht nakoming van de verplichtingen 
van Haco niet mogelijk zijn, dan is Haco tot niet meer 
gehouden dan tot creditering van het op het betreffende 
product betrekking hebbende factuurbedrag. 

7. Opdrachtgever is niet gerechtigd de nakoming van haar 
(betalings-)verplichtingen uit hoofde van een met Haco 
gesloten overeenkomst op te schorten op grond van een 
ingediende reclame. 
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8. Als Haco oordeelt dat een klacht ongegrond is, dan komen 
de kosten daardoor ontstaan aan de zijde van Haco, zoals 
onderzoekskosten, voor rekening van Opdrachtgever.  
 
Artikel 10 - Prijzen 

1. Alle prijzen zijn, voor zover niet anders is overeengekomen, in 
Euro’s en exclusief de daarover verschuldigdebelastingen, 
eventuele invoerrechten, andere lastenof eventuele in het 
kader van de overeenkomst te maken kosten zoals 
reiskosten, administratiekosten en de kosten voor 
verpakking en emballage. 

2. Als de offerte is gebaseerd op door de Opdrachtgever 
verstrekte informatie en deze informatie blijkt onjuist of 
onvolledig  te zijn,  dan heeft Haco het recht de opgegeven 
prijzen aan te passen.  

3. Haco is bevoegd om overeengekomen prijzen te verhogen 
zonder dat Opdrachtgever de overeenkomst kan ontbinden, 
als de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid 
of verplichting op grond van wet- of regelgeving dan wel ten 
gevolge van een stijging van de prijs van grondstoffen of 
lonen.  
4. Haco kan de overeengekomen prijs jaarlijks indexeren 

op basis van het CBS prijsindexcijfer. 
5. Indien in een jaar afgezien is van het herzien van prijzen, 

dan vindt indexering in het daarop volgende jaar slechts 
plaats over de periode van één jaar. Prijsverhogingen 
vinden nooit met terugwerkende kracht plaats. 

6. Prijskortingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen. Zij 
vervallen onmiddellijk zodra Opdrachtgeverin verzuim is met 
betrekking totenige van haar verplichtingen uit hoofde van 
welke tussen partijen gesloten overeenkomst dan ook. 

7. Haco is gerechtigd om voorafgaand aan de uitvoering van de 
overeenkomst een voorschot te verlangen. 

8. Op verzoek van Haco zal Opdrachtgever voldoende zekerheid 
stellen voor de nakoming van haar verplichtingen jegens 
Haco in de vorm van een bankgarantie of anderszins. Niet 
voldoening aan een daartoe strekkend verzoek geeft Haco 
het recht de levering op te schorten of de overeenkomst 
zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. 

9. Kosten die voortvloeien uit of verband houden met 
aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor 
rekening van Opdrachtgever.  
 
Artikel 11 - Betaling 

1. Betaling van hetgeen Opdrachtgever aan Haco is 
verschuldigd, dient te geschieden zonder aftrek, korting of 
schuldverrekening, door bijschrijving van het verschuldigde 
bedrag op een door Haco aan te geven bankrekening en, 
tenzij anders is overeengekomen, in euro.  

2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, 
dient de betaling te hebben plaatsgevonden uiterlijk binnen 
dertig (30) dagen na de factuurdatum.  

3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 2 genoemde 
betalingstermijn volledig heeft betaald, is Opdrachtgever van 
rechtswege in verzuim. Haco is gerechtigd de wettelijke 
rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van het 
betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het 
verschuldigde, alsmede gerechtigd administratiekosten bij 
Opdrachtgever in rekening te brengen ten bedrage van €150,-
. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke 
kosten dieHaco dient te maken ter incasso van hetgeen 
Opdrachtgeveronbetaald laat, komen voor rekening van 
Opdrachtgever zonder dat een ingebrekestelling is vereist.  

4. Alle betalingen door Opdrachtgever gedaan zullen in 
mindering strekken op de oudste openstaande factuur, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen. 
 
Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud en retentierecht 

1. Alle door Hacoin het kader van de overeenkomst geleverde 
productenworden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Dit 
betekent dat de geleverde producteneigendom blijven van 
Haco tot het tijdstip waarop Opdrachtgeveraan al haar uitde 
met Haco gesloten overeenkomst voortvloeiende (betalings-
)verplichtingen heeft voldaan. 

2. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten mag 
de Opdrachtgever niet doorverkopen, verpanden of op enige 
andere wijze bezwaren.  

3. Opdrachtgever moet steeds al hetgeen doen wat 
redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de 
eigendomsrechten van Haco veilig te stellen.  

4. Als derden beslag leggen op de onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel andere 
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de 
Opdrachtgever verplicht om Haco daarvan onmiddellijk op de 
hoogte te stellen.  

5. Als Haco zijn in dit artikel bedoelde eigendomsrechten wil 
uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat 
onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan 
Haco om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen 
van Haco zich bevinden en die producten terug te nemen.  

6. Haco is gerechtigd om zaken van Opdrachtgever – zoals 
aangeleverde informatie van Opdrachtgever – onder zich te 
houden zolang Opdrachtgever de verschuldigde vergoeding 
niet dan wel niet volledig voldaan heeft.  
 
Artikel 13 - Intellectueel eigendomsrecht 

1. Haco is rechthebbende op rechten van industriële en 
intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van 
modellen, tekeningen, schetsen,ontwerpen, foto’s, films, 
afbeeldingen, teksten, beschrijvingen, handleidingen, ideeën 
etc. 

2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten – 
openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder 
begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering 
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van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluiten aan Haco 
voorbehouden.   

3. Slechts na betaling van alle contractuele 
betalingsverplichtingen van Opdrachtgever,  komt aan 
Opdrachtgever ter zake van het voorgaande een 
gebruiksrecht toe. 

4. Opdrachtgever mag de inhoud en vorm van modellen, 
tekeningen, ontwerpen, beschrijvingen, adviezen e.d. niet – 
op welke wijze dan ook – ter beschikking stellen aan een 
derde.  

5. Opdrachtgeververplicht zich de eventueel aan 
Hacotoekomende industriële en intellectuele 
eigendomsrechten te respecteren en zich van iedere inbreuk 
daarop in welke vorm danook te onthouden. Dit geldt tevens 
voor zijn personeel, tewerkgestelden en relaties. 
Opdrachtgevervrijwaart Haco voor alle kosten, schadeen 
interesten, die het gevolg zijn van een door Opdrachtgever of 
zijn personeel, tewerkgestelden of relaties gemaakte inbreuk 
op  in dit artikelbedoelde rechten van Haco. 

6. Indien Opdrachtgevereen uit dit artikel 
voortvloeiendeverplichting niet c.q. niet behoorlijk nakomt, 
verbeurt deze een direct opeisbare boete van EUR 10.000,- 
per overtreding en van EUR 1.000,- per dagdat de overtreding 
voortduurt onverminderd het recht van Haco om volledige 
schadevergoeding terzake te vorderen.Compensatie met 
enige verplichting van Haco jegens Opdrachtgever is 
uitgesloten. 
 
Artikel 14 - Aansprakelijkheid  

1. Haco is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als 
gevolg van overmacht, zoals bedoeld in artikel 15.  

2. Haco is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan 
doordat Haco is uitgegaan van door of namens de 
Opdrachtgever strekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.  

3. Haco is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder 
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste 
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  

4. Haco kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, 
veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de 
nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende 
verplichting(en).  

5. Indien Haco aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan 
is de aansprakelijkheid van Haco te allen tijde beperkt tot het 
bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering 
van Haco in het betreffende geval wordt uitgekeerd.  

6. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens 
voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere 
aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag dat 
gefactureerd is voor de overeenkomst, althans voor dat 
gedeelte dat de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid 
betrekking heeft.  

7. Opdrachtgever vrijwaart Haco voor alle vorderingen van 
derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen 
Haco en Opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking.  
 
Artikel 15 - Overmacht 

1. Haco is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting 
jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als 
gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan 
schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in 
het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden 
verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en 
jurisprudentie wordt begrepen: gebrek aan grondstoffen, 
fabrieksstoring van welke aard dan ook, werkstaking, boycot, 
uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, 
epidemieën, pandemieën, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, 
staat van beleg, oorlog, oorlogsgevaar, blokkade, 
verkeersstremming, vandalisme, gebrek aan 
vervoermiddelen, in- en uitvoerverboden, grote wijzigingen in 
de valutawaarde van de muntsoort waarin betaling zal 
plaatshebben, gehele of gedeeltelijke inbeslagname of 
vordering van voorraden bij ons of onze toeleveranciers door 
de burgerlijke of militaire overheid, brand- en/of stormschade 
(volgens de beschrijving die het KNMI aan het begrip storm 
geeft), overstromingen, transportvertragingen, alle 
belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van 
overheidswege en alle andere omstandigheden van zodanige 
aard, dat naar redelijkheid nakoming van de overeenkomst 
niet van Haco kan worden gevergd. 

3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat 
deze ten gevolge van Haco ten tijde van het sluiten van de 
overeenkomst niet bekende omstandigheden onuitvoerbaar 
is, is Haco gerechtigd te vorderen de overeenkomst zodanig 
te wijzigen dat uitvoering mogelijk wordt. De daaruit 
voortvloeiende meerdere of mindere kosten worden tussen 
partijen verrekend. 

4. Haco kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt 
de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien 
deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder 
der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, 
zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere 
partij. 

5. Indien een situatie van overmacht intreedt en de 
overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is Opdrachtgever 
gehouden aan diens verplichtingen jegens Haco tot aan dat 
moment te voldoen. Haco is dan gerechtigd om het reeds 
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te 
factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te 
voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke 
overeenkomst. 
 
Artikel 16 - Toepasselijk recht en geschillen 
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1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Haco en Opdrachtgever is 
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen tussen Haco en Opdrachtgeverworden 
uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in 
hetArrondissement waar Hacois gevestigd.  
 
 


