
 

 

 
 
 

 
1. ALGEMEEN 
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 
aanbiedingen van SIS Automatisering B.V. (hierna te 
noemen leverancier) 
 
2. AANBIEDING EN OVEREENKOMST 
Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van 
opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze 
door de leverancier schriftelijk zijn aanvaard. Een 
aanbieding gedaan door leverancier heeft een 
geldigheidsduur van 30 dagen. Alle offertes en 
prijsopgaven door of vanwege leverancier gedaan zijn 
vrijblijvend, behalve indien door leverancier schriftelijk 
anders is vermeld. 
 
3. PRIJS EN BETALING 
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en 
andere heffingen welke van overheidswegen worden 
opgelegd. Alle facturen zullen door opdrachtgever 
worden betaald overeenkomstig de op de factuur 
vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke 
condities zal opdrachtgever binnen 14 dagen na 
factuurdatum betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder 
verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook, 
behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke 
uitspraak is vastgesteld dat opdrachtgever een 
verrekenbare tegenvordering of een grond van 
opschorting heeft. Indien opdrachtgever tot 
verschuldigde bedragen niet binnen de 
overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever, 
zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het 
openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand 
verschuldigd zijn. Alle door de leverancier ter inning 
van de uitstaande bedragen te maken incassokosten, 
zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor 
rekening van de opdrachtgever, behalve indien bij 
rechterlijk uitspraak anders wordt beslist. De 
buitengerechtelijke incassokosten worden geacht 
tenminste 15% van het gevorderde te bedragen. Een en 
ander geldt ook in geval van faillissement of surséance 
van betaling. 
 
4. AUTEURSRECHT EN VERTROUWELIJKHEID 
De door de leverancier aan opdrachtgever uitgebrachte 
adviezen zijn uitsluitend voor toepassing en gebruik 
van opdrachtgever  zelf. Voor bekendmaking of het ter 
beschikking stellen buiten de kring van opdrachtgever 
is voorafgaande toestemming van leverancier vereist. 
Het auteursrecht alsmede alle overige rechten en 
intellectuele of industriële eigendom op het geleverde 
berust bij leverancier. Opdrachtgever verkrijgt slechts 
de gebruiksrechten. Dit tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. Iedere partij is verplicht strikte 
vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot 
ontvangen informatie van en over de wederpartij. 
 
5. EIGENDOMSVOORBEHOUD 
Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven 
eigendom van leverancier totdat alle vorderingen, die 
opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de 
overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte 
werkzaamheden, volledig aan leverancier zijn voldaan. 
Rechten worden aan opdrachtgever reeds verleend of, 
in voorkomend geval, overgedragen onder de 
voorwaarden dat opdrachtgever de overeengekomen 
vergoeding tijdig en volledig betaalt. Bij niet betaling 
heeft de leverancier het recht reeds afgegeven 
goederen bij de opdrachtgever terug te halen. De 
opdrachtgever dient daartoe medewerking te verlenen. 
 
6. AANSPRAKELIJKHEID 
Leverancier is slechts verantwoordelijk voor 
tekortkomingen als deze vermeden hadden kunnen 
worden met inachtneming van de zorgvuldigheid en het 
vakmanschap die redelijkerwijze mochten worden 
verlangd. 
In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming 
van de overeenkomst is leverancier slechts 
aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat 
wil zeggen vergoeding van de waarde van de 

achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid 
van leverancier voor enige andere vorm van schade is 
uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende 
schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding 
van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens 
gederfde winst. Leverancier is voorts in geen geval 
aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens 
verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van  
leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde 
omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen 
van gebrekkige medewerking, informatie of materialen 
door opdrachtgever en schade wegens door leverancier 
gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud 
niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke 
overeenkomst vormt. 
 
De door de leverancier te betalen schadevergoeding 
wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van 
een overeenkomst, zal in geen geval meer bedragen 
dan de op grond van die overeenkomst door de 
leverancier aan opdrachtgever gefactureerde en 
factuurbare bedragen, exclusief omzetbelasting. 
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op 
schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het 
ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk 
is de schade schriftelijk bij leverancier heeft gemeld. Dit 
behoudens eventuele wettelijke aansprakelijkheid. 
 
7. GARANTIE 
De apparatuur wordt gedurende een periode van drie 
maanden na aanvaarding gegarandeerd tegen 
materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt 
uitsluitend in dat leverancier voor zijn rekening naar 
zijn beste vermogen deze fouten zal herstellen. Alle 
vervangen onderdelen worden eigendom van de 
leverancier. De garantie is niet van toepassing indien 
deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van 
onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van 
buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of 
waterschade, of indien apparatuur door andere dan 
leverancier is gewijzigd of wordt onderhouden. Herstel 
buiten het kader van deze garantie zal door leverancier 
in rekening worden gebracht. 
 
Indien de apparatuur door leverancier van een 
toeleverancier betrokken is, zijn uitsluitend de 
garantiebepalingen van de toeleverancier van 
toepassing. Leverancier zal opdrachtgever op zijn 
verzoek informeren over de toepassing zijnde 
bepalingen. 
 
8. ONTBINDING 
De leverancier is gerechtigd de overeenkomst zonder 
verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk 
te ontbinden indien de opdrachtgever niet of niet tijdig 
aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet, de 
opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of 
failliet gaat, de opdrachtgever een vennootschap is en 
deze wordt ontbonden. In genoemde gevallen wordt de 
opdrachtgever geacht in gebreke te zijn. 
 
9. OVERMACHT 
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van 
enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als 
gevolg van een omstandigheid, die niet is te verwijten 
aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling 
of in het verkeer geldende opvattingen voor haar 
rekening komt. 
 
10. TOEPASSELIJKE RECHT EN GESCHILLEN 
De overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever 
worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen 
betreffende de totstandkoming, de uitleg of de 
uitvoering van de overeenkomst of de daaruit 
voortvloeiende overeenkomsten zullen worden beslist 
door de bevoegde rechter van het arrondissement waar 
leverancier gevestigd is. 
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