
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERISOL ISOLATIESYSTEEMBOUW B.V. 

Artikel 1: Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Verisol         :    Verisol Isolatiesysteembouw B.V. 
Overeenkomst  :    De overeenkomst tussen Verisol Isolatiesysteembouw B.V. 

en haar opdrachtgever. 
Opdrachtgever   :    De partij aan wie Verisol Isolatiesysteembouw B.V. een 

aanbod heeft gedaan, aan wie zij heeft geleverd of met wie zij 
een overeenkomst is aangegaan. 

Artikel 2: Algemeen 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen en
leveringen van Verisol, op elke overeenkomst en alle overeenkomsten die van die
betreffende overeenkomst het gevolg kunnen zijn en voor het overige op alle verdere
rechtsbetrekkingen tussen Verisol en de opdrachtgever, voor zover door partijen niet
uitdrukkelijk schriftelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken.

2. Door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden door Verisol niet
aanvaard, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gaan
de bepalingen uit de overeenkomst voor.

4. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Verisol, al dan niet schriftelijk vastgelegd,
tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de overeenkomst vastgelegde
hoeveelheden levert, dan wel door Verisol boven de in de overeenkomst vastgelegde
werkzaamheden wordt gepresteerd.

5. Indien een of meer artikelen van deze algemene voorwaarden nietig mochten zijn dan wel
worden vernietigd dan blijft de overeenkomst voor het overige in stand. Ingeval zich het
bepaalde in het vorige volzin voordoet zal voor de nietige bepaling(en) een wel
rechtsgeldige bepaling(en) in de plaats treden die deze voor wat betreft inhoud, strekking
en gevolg zo dicht mogelijk benaderd.

6. De in de Nederlandse taal opgestelde voorwaarden hebben gelding boven de in de Engelse of
andere taal vertaalde voorwaarden.

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten 

1. De door Verisol uitgebrachte aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op uitvoering onder
normale werkomstandigheden en normale werkuren. Een vrijblijvend aanbod kan na
acceptatie onverwijld door Verisol worden ingetrokken. Een overeenkomst komt in dat geval
niet tot stand.
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2. Indien de opdrachtgever aan Verisol in het kader van de door Verisol uit te brengen aanbieding
in welke vorm dan ook gegevens verstrekt, staat de opdrachtgever in voor de juistheid en
volledigheid hiervan en zal Verisol haar aanbieding daarop baseren.

3. De overeenkomst komt eerst tot stand nadat Verisol – na aanvaarding van de aanbieding
door de opdrachtgever - deze aanvaarding binnen redelijke termijn schriftelijk aan de
opdrachtgever bevestigt, dan wel indien Verisol daadwerkelijk met de uitvoering van de
overeenkomst aanvangt of daartoe opdracht aan derden verstrekt.

4. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi en dergelijke verstrekte gegevens zijn slechts bindend
indien en voor zover dit blijkt door uitdrukkelijke opname in de overeenkomst.

5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen behoudt Verisol alle de rechten van
industriële eigendom op alle tekeningen, afbeeldingen, catalogi en andere gegevens welke
Verisol aan opdrachtgever verstrekt. Het is opdrachtgever niet toegestaan deze te kopiëren
na te maken of aan derden te verstrekken of ter inzage te geven, behoudens ter uitvoering
van de overeenkomst. Deze dienen op eerste verzoek door de opdrachtgever aan Verisol te
worden geretourneerd.

6. Mededelingen door ondergeschikten van Verisol, dan wel derden van wier diensten Verisol
gebruik maakt, binden Verisol alleen wanneer deze mededelingen schriftelijk door een
volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevoegde functionaris van
Verisol zijn bevestigd.

7. Verisol is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met de aanbieding in rekening te brengen,
mits zij de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 5: Prijzen 

1. De in de aanbieding c.q. in de overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief
invoerrechten en andere heffingen, hoe ook genaamd, exclusief de kosten van verpakking,
verzekering en exclusief verwijderingsbijdragen(n) en gebaseerd op levering “ex works” (af
fabriek) conform de Incoterms 2010, waarbij als fabriek geldt het bedrijfsterrein van Verisol
te Werkendam. De kosten van transport, in- en uitladen daaronder begrepen, van zaken die
door de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan Verisol ter beschikking
worden gesteld zijn niet in de prijs begrepen en worden separaat in rekening gebracht.

2. Indien na totstandkoming van de overeenkomst  - al dan niet voorzienbaar en ongeacht of
met de uitvoering van de overeenkomst reeds een begin is gemaakt - een verhoging van
prijsbepalende factoren, zoals materialen, vervoerskosten, lonen, fiscale kosten diensten
van derden en invoerrechten optreedt is Verisol gerechtigd de prijzen zonder voorafgaande
kennisgeving aan te passen. Verisol zal deze prijsverhogingen zo spoedig mogelijk
gespecificeerd ter kennis van de opdrachtgever brengen.

3. Verisol is steeds gerechtigd om verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra
het bedrag bekend is, dan wel later op een Verisol conveniërend moment . Het bepaalde in
de leden 1 en 2 is in dit kader van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Levertijd , periode van uitvoering
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1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen: (a)
de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, (b) de dag waarop alle benodigde
goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) zijn verleend en aan Verisol zijn
verstrekt en (c) de dag waarop alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit
van Verisol zijn en (d) de dag waarop - indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen –
deze vooruitbetaling door Verisol is ontvangen.

2. Het is Verisol toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in
gedeelten worden geleverd is Verisol bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

3. De opdrachtgever is verplicht de ter afname aangeboden zaken ter stond af te nemen.
Wanneer de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het dienaangaande
verstrekken van informatie of instructies, zullen de zaken voor rekening en risico van de
opdrachtgever worden opgeslagen.

4. Opgegeven levertijden en/of uitvoeringsperioden gelden bij benadering en betreffen geen
fatale termijnen. Bij de bepaling van de levertijd en/of de uitvoeringsperiode is Verisol uit
gegaan van de ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst geldende
werkomstandigheden. Indien buiten schuld van Verisol vertraging ontstaat door wijziging
van bedoelde werkomstandigheden, wordt de opgegeven levertijd en/of de
uitvoeringsperiode met de duur van de opgetreden vertraging verlengd.

5. Indien sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de
tijd die Verisol nodig heeft om de daartoe eventueel benodigde materialen te verkrijgen en
om de werkzaamheden uit te voeren.

6. De levertijd/uitvoeringsperiode wordt onverminderd het daaromtrent elders in deze
voorwaarden bepaalde verlengd met de duur van de vertraging die bij Verisol ontstaat door
het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voor hem
voortvloeiende verplichting c.q. van de opdrachtgever in redelijkheid te verlangen
medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst. Alle kosten die voor Verisol hieruit
voortvloeien dienen door de  opdrachtgever aan Verisol te worden voldaan.

7. Behoudens opzet of grove schuld van Verisol geeft overschrijding van de levertijd, door
welke oorzaak ook, de opdrachtgever geen recht op vergoeding van directe of indirecte
schade of op vergoeding van welke kosten dan ook, noch op ontbinding van de
overeenkomst noch op niet nakoming van enige verplichting, welke voor de opdrachtgever
uit de overeenkomst mocht voortvloeien, daaronder begrepen de verplichting om de zaken
af te nemen.

Artikel 7: Risico 

1. Het risico met betrekking tot de door Verisol aan de opdrachtgever te leveren zaken gaat,
indien deze zich op het bedrijfsterrein van Verisol bevinden, over op de opdrachtgever vanaf
het moment dat deze ten behoeve van de opdrachtgever worden afgezonderd. Ingeval aan
opdrachtgever te leveren zaken namens Verisol direct door een derde aan de opdrachtgever
worden geleverd, gaat het risico over op de opdrachtgever op het moment dat deze bij
bedoelde derde gereed zijn om te worden ingeladen voor transport naar de overeengekomen
plaats van levering.
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2. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden is het in- en uitladen, het horizontaal en
verticaal vervoer (transport) en de montage en/of installatie voor risico van de opdrachtgever.

3. Onverminderd het bepaalde in dit artikel bepaalt – tenzij anders overeengekomen – Verisol
de wijze van verpakking, transport, verzending e.d. van zaken.

Artikel 8: Overmacht 

1. Onder overmacht wordt verstaan elke buiten de redelijke controle van Verisol liggende
omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst
reeds te voorzien- die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert,
waaronder in elk geval mede zullen zijn begrepen alle tekortkomingen als gevolg van
stroomuitval, cybercriminaliteit, storingen van internet, computernetwerken of
telecommunicatiefaciliteiten, uitval van machines, het verloren gaan van materieel en
materiaal door welke oorzaak dan ook, brand, ongevallen, onwerkbaar weer, stakingen, het
niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door toeleveranciers of andere derden
waarvan Verisol voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, het niet beschikbaar
zijn van een of meer personeelsleden van Verisol, overheidsmaatregelen en vervoersproble- 
men.

2. Verisol heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert intreedt nadat Verisol haar verbintenis had moeten nakomen.  De
gevolgen van overmacht treden inwerking vanaf het moment dat de overmacht
veroorzakende omstandigheid zich voordoet.

3. Indien Verisol ten gevolge van overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen uit hoofde
van de overeenkomst na te komen heeft Verisol het recht gedurende 90 dagen de nakoming
van zijn verplichtingen op te schorten. Indien na deze periode de tijdelijke verhindering
voortduurt zijn zowel Verisol als de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden.

4. Indien Verisol ten gevolge van overmacht blijvend verhinderd is tot nakoming van zijn
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, zijn zowel Verisol als de opdrachtgever
gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

5. In geval van ontbinding als bedoeld in de leden 3 en 4, strekt de ontbinding zich slechts uit
over dat deel van de verplichtingen van de overeenkomst, dat nog niet is nagekomen.

6. Zowel Verisol als de opdrachtgever hebben geen recht op enige schadevergoeding in verband
met de opschorting of de ontbinding in de zin van dit artikel.

Artikel 9: Omvang van het werk 

1. In geval de overeenkomst (mede) inhoud dat door Verisol werkzaamheden worden verricht
dient de opdrachtgever -tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen - ervoor te
zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn
om het werk uit te voeren tijdig en met de juiste inhoud verkregen zijn. De opdrachtgever is
gehouden om op eerste verzoek van Verisol aan Verisol onverwijld afschrift hiervan te doen
toekomen.

2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn in de prijs van het werk niet
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begrepen: 
a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-,
schilder-, behangers-, herstelwerk of ander bouwkundig werk;
b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele
voorzieningen;
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige
zaken;
d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
e. reis- en verblijfkosten.
f. kosten van tekenwerk ten behoeve van productie en/of montage.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk en omstandigheden 

1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer-of minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, specificaties  of bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de

werkelijkheid;
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken;
d. de normale werktijd, door capaciteitsbelemmerende omstandigheden met meer

dan 10% wordt overschreden;

2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt
op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis
van de waarde van de prijsbepalende factoren die golden op het moment van het sluiten
van de overeenkomst.

3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Verisol bij de
eindafrekening 10 % van het verschil van de saldi bij de opdrachtgever in rekening brengen.
Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van Verisol.

4. Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van Verisol op
verrekening daarvan onverlet.

Artikel 11: Uitvoering 

1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Verisol tijdig kan beschikken over de voor het werk
eventueel benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en over de door
hem voor het werk te verschaffen (nadere) gegevens.

2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Verisol de werkzaamheden ongestoord op de
overeengekomen tijdstippen en binnen de normale werktijden van Verisol kan verrichten en
dat Verisol bij de uitvoering van zijn werkzaamheden op kosten van de opdrachtgever de
beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
a. gas, water en elektriciteit;
b. verwarming;
c. afsluitbare droge opslagruimte;
d. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
e. geschikte schaft- en toiletruimte

Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade in verband met verlies,
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diefstal, verbranding en beschadiging van zaken van opdrachtnemer, opdrachtgever en 
derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt 
materieel, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op 
een andere overeengekomen plaats. 

3. Opdrachtgever is gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de risico’s genoemd in lid 3
van dit artikel. Opdrachtgever dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het werkrisico
van te gebruiken materieel. Opdrachtgever dient opdrachtnemer op eerste verzoek een
kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van betaling van de premie te
sturen. Als er sprake is van schade is opdrachtgever verplicht dit onverwijld bij zijn
verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling. De opdrachtgever draagt de
verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en
werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders, aanwijzingen en
verstrekte informatie.

4. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van
overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de
opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Verisol die gevolgen
reeds op de dag van de aanbieding had kunnen voorzien.

5. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in
zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

6. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden
(zoals bouwkundige) en/of leveringen, die niet tot het werk van Verisol behoren, zodanig en
zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging
ondervindt.

7. De opdrachtgever draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van de plaats van uitvoering
van het werk.

8. Bij tijdverlies, veroorzaakt door vertraging wegens het niet door opdrachtgever voldoen aan
een of meer van de in dit artikel gestelde voorwaarden en/of voorschriften wordt een
zodanige verlenging van de levertijd en/of uitvoeringsperiode toegestaan als, alle
omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

9. Kosten of schade die ontstaan of ontstaat, doordat door opdrachtgever aan een of meer
van de in dit artikel gestelde voorwaarden/voorschriften niet of niet tijdig is voldaan, zijn
geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 12: Oplevering van het werk 

1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. de opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. het werk door de opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een

deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. Verisol aan opdrachtgever schriftelijk heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en

opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft
gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;

d. de opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of
ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of
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na geleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan. 
 

2.  Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van 
redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Verisol. 

 
3.  Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan zal hij Verisol in de gelegenheid stellen het 

werk opnieuw op te leveren. Hij dient Verisol hierbij een redelijke termijn te gunnen. De 
bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing. 

 
Artikel 13: Reclames, garantie 

 
1.   Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in dit artikel verder 

bepaalde, garandeert Verisol gedurende 12 maanden na (op)levering de goede uitvoering 
van de overeengekomen prestatie en/of dat de geleverde zaken aan de overeenkomst 
beantwoorden. De overige leden van dit artikel zijn van toepassing ook indien een 
afwijkende garantieperiode is overeengekomen. 

 
2.   Gebreken in de prestatie en/of de geleverde zaken dienen na ontdekking of nadat de 

opdrachtgever deze redelijkerwijs had behoren te ontdekken binnen 10 werkdagen 
schriftelijk bij Verisol te worden gemeld. 

 
3.   Indien een gebrek niet binnen de toepasselijke garantietermijn of conform lid 3 bij Verisol is 

gemeld, kan de opdrachtgever op dat gebrek geen beroep meer doen. 
 

4.   De opdrachtgever dient Verisol in de gelegenheid te stellen tot onderzoek met betrekking 
tot het gepretendeerde gebrek. Een melding conform het bepaalde in lid 3 geeft de 
opdrachtgever geen recht tot opschorting van zijn betalingsverplichting. Eventuele 
rechtsvorderingen van de opdrachtgever dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na 
de melding als bedoeld in lid 3 aanhangig te zijn gemaakt. 

 
5.   De verplichtingen van Verisol in geval van gebreken in de prestatie of de geleverde zaken 

zijn beperkt tot herstel, herlevering dan wel tot creditering van het op de gebreken in de 
prestatie of de gebrekkige zaken betrekking hebbende factuurbedrag, zulks ter keuze van 
Verisol. 

 
6.   Eventuele door Verisol in het kader van garantie te maken transport- of verzendkosten, 

kosten voor (de)montage en reis-en verblijfkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. 
Indien Verisol in het kader van garantie voornemens is zaken of materialen te herstellen of 
vervangen, dient de opdrachtgever deze voor zijn rekening en risico aan Verisol toe te 
zenden. 

 
7.   Buiten de garantie vallen in elk geval gebreken als deze geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn 

van: 
 

a. niet-inachtneming van onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene 
normale gebruik; 
b. normale slijtage; 
c. montage/installatie of reparatie door de opdrachtgever of derden; 
d. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen of zaken; 
g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, indien en voor zover deze door de 
opdrachtgever zijn voorgeschreven, alsmede van door of namens de opdrachtgever
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aangeleverde materialen en zaken; 

Geen garantie geldt voor: 
h. door Verisol van derden betrokken zaken, voor zover de derde geen garantie aan Verisol
heeft verstrekt of de door de derde verstrekte garantie is verstreken.
i. zaken waarvoor fabrieksgarantie is verstrekt.

8. Niet nakoming door de opdrachtgever van een of meer van haar verplichtingen ontheft
Verisol van haar garantieverplichtingen.

9. Voldoening aan de garantieverplichting geldt als enige en volledige schadevergoeding.

Artikel 14: Aansprakelijkheid en vrijwaring 

1. De aansprakelijkheid van Verisol is beperkt tot het nakomen van de in deze voorwaarden
omschreven garantieverplichtingen.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en ongeacht de rechtsgrond waarop deze is gebaseerd
is de aansprakelijkheid van Verisol voor schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot
bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade, schade door gederfde winst, gemiste besparingen,
bedrijfsstagnatie of door verminderde goodwill, en schade als gevolg van aansprakelijkheid
jegens derden, uitgesloten.

3. Elke aansprakelijkheid van Verisol voor schending van rechten van intellectuele eigendom
van derden in relatie tot door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens is
uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Verisol voor beschadiging of
verlies door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken
zoals materieel en materiaal.

4. Aansprakelijkheidsbeperkende, aansprakelijkheiduitsluitende en/of
aansprakelijkheidvaststellende voorwaarden, welke in verband met de overeenkomst door
leveranciers of hulppersonen van Verisol aan Verisol kunnen worden tegengeworpen, zullen
door Verisol ook aan de opdrachtgever kunnen worden tegengeworpen.

5. Indien Verisol een beroep op een aansprakelijkheidsbeperkend,
aansprakelijkheidsuitsluitend en/of aansprakelijkheidsvaststellend  beding zoals opgenomen
in deze voorwaarden niet toekomt is de aansprakelijkheid van Verisol beperkt tot het
bedrag dat de verzekeraar van Verisol dienaangaande uitkeert, of,  bij gebreke van enige
uitkering door de verzekeraar, tot het bedrag dat door Verisol voor de prestatie en/of de
geleverde zaken waar de aansprakelijkheid mee samenhangt is ontvangen.

6. Een beroep op de in deze voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen komt
mede toe aan door Verisol ingeschakelde werknemers, directeuren, vertegenwoordigers,
toeleveranciers en hulppersonen.

7. De opdrachtgever vrijwaart Verisol tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van
schade of anderszins, alsmede tegen alle in verband daarmee door Verisol te maken en
gemaakte kosten en te lijden en geleden schade, welke direct of indirect voortvloeit uit of
samenhangen met de door Verisol  uit hoofde van de overeenkomst aan de opdrachtgever
geleverde prestatie en/of geleverde zaken, daaronder begrepen eventuele adviezen, alsook
door het gebruik door Verisol van zaken die aan de opdrachtgever toebehoren.
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8.   De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid 
komen te vervallen indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste 
roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Verisol. 

 
9.   Iedere vordering jegens Verisol, behalve die welke door Verisol uitdrukkelijk schriftelijk is 

erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van die 
vordering. 

 
Artikel 15: Betaling 

 
1.   Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen 

de op de factuur van Verisol aangegeven betalingstermijn. Indien geen betalingstermijn is 
vermeld dient betaling plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum. 

 
2.   Indien betaling in termijnen is overeengekomen gelden , tenzij uitdrukkelijk schriftelijk 

anders is overeengekomen, de navolgende percentages: 
 

40% bij opdracht 
50% na aanvoer materiaal, of indien dit niet in de overeenkomst is begrepen, bij aanvang 
van de werkzaamheden 
10% bij oplevering 

 
3.   Betaling dient plaats te vinden ten kantore van Verisol of op een door hem aan te wijzen 

bankrekening. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot toepassing van enige korting, 
schuldvergelijking of opschorting. 

 
4.   Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, 

in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare 
bedrag een rente verschuldigd naar een percentage van 3 punten boven de wettelijke rente, 
zoals in artikel 6:119a en artikel 6:120 lid 2 BW bedoeld en tevens alle op de inning van de 
vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. 

 
5.   Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats 

van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die 
het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking 
heeft op een latere factuur. 

 
 
 

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud, retentierecht, pandrecht 
 

1.   De door Verisol geleverde zaken blijven het eigendom van Verisol tot het moment van 
volledige betaling van al hetgeen de opdrachtgever daarvoor krachtens de overeenkomst 
aan Verisol verschuldigd is, inclusief rente en kosten. Ingeval door Verisol krachtens de 
overeenkomst werkzaamheden zijn of zullen worden verricht, geldt het 
eigendomsvoorbehoud eveneens  totdat de opdrachtgever ook het daarvoor verschuldigde 
volledig heeft voldaan, inclusief rente en kosten. Het eigendomsvoorbehoud geldt voorts 
voor alle vorderingen die Verisol tegenover de opdrachtgever heeft of mocht verkrijgen 
wegens tekortschieten van de opdrachtgever in een of meer van zijn verbintenissen 
tegenover Verisol.
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2.   Zolang het eigendomsvoorbehoud op de zaken rust is de opdrachtgever is niet bevoegd de 
zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen, terwijl de opdrachtgever ten 
aanzien van deze zaken geen handelingen mag (doen) verrichten waardoor deze onderdeel 
of bestanddeel zouden worden van een of meer andere zaken dan wel deze anderszins te 
be-of verwerken. De opdrachtgever is voorts verplicht de zaken van andere zaken 
gescheiden te houden en te merken als eigendom van Verisol en deze deugdelijk te 
verzekeren en verzekerd te houden en op eerste verzoek van Verisol de polis ter inzage aan 
Verisol te verstrekken. 

 
3.   De opdrachtgever is verplicht alle aanspraken van opdrachtgever op verzekeraars met 

betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek van 
Verisol aan Verisol te verpanden conform het bepaalde in art. 3:239 BW tot meerdere 
zekerheid van de vorderingen van Verisol op de opdrachtgever. 

 
4.   Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij 

zulks niet zal doen heeft Verisol het recht de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust 
als zijn eigendom bij opdrachtgever of derden die de zaak voor opdrachtgever houden terug 
te vorderen en daarmee verband houdende maatregelen te nemen, onder verrekening van 
hetgeen reeds ter zake van die zaken is voldaan, een en ander onverminderd het recht van 
Verisol om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. 

 
5.   De opdrachtgever is gerechtigd zaken waarop een eigendomsvoorbehoud van Verisol rust in 

het kader van de normale bedrijfsuitoefening te verkopen of te gebruiken. In geval de 
opdrachtgever hiertoe overgaat is de opdrachtgever verplicht daarvan zelf de eigendom 
voor te behouden en op eerste verzoek van Verisol alle vorderingen op desbetreffende 
schuldenaar van de opdrachtgever tot het bedrag van hetgeen de opdrachtgever aan Verisol 
verschuldigd is aan Verisol te cederen. 

 
Artikel 17: Ontbinding 

 
1.   Indien voor Verisol goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat of 

bereid is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Verisol te voldoen, alsmede 
in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele 
of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is de opdrachtgever op 
eerste verzoek van Verisol binnen een daartoe door Verisol gestelde termijn verplicht (naar 
het oordeel van Verisol) afdoende zekerheid te verstrekken ter zake tijdige voldoening van het 
totaal van de door opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd wordende 
bedragen, ook indien deze (nog) niet opeisbaar zijn. Hangende de verstrekking van deze 
zekerheid is Verisol gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien 
opdrachtgever de zekerheid niet binnen de door Verisol gestelde termijn verstrekt is de 
opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Verisol gerechtigd de overeenkomst voor het 
geheel of voor het gedeelte dat nog niet is uitgevoerd te ontbinden. De in dit lid beschreven 
bevoegdheden laten onverlet de overige rechten van Verisol op grond van de wet, de 
overeenkomst en deze voorwaarden. 

 
2.   Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die 

voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee 
samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Verisol gerechtigd de uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. 

 
3.   In geval van ontbinding zullen de bedragen die de opdrachtgever op het moment van
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ontbinding aan Verisol verschuldigd is volledig verschuldigd blijven, inclusief rente en kosten 
die op basis van deze voorwaarden verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Verisol op 
schadevergoeding, tot het gebruik maken van de rechten voortvloeiende uit 
eigendomsvoorbehoud, tot het nemen van rechtsmaatregelen en overige aan Verisol 
toekomende rechten. 

Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen: 

1. Op alle overeenkomsten en (rechts)handelingen waarop deze voorwaarden van toepassing
zijn is het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der
Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken
(Weens Koopverdrag) is uitgesloten, evenals als enige bestaande of toekomstige
internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking
door partijen kan worden uitgesloten.

2. Alle geschillen in verband met de overeenkomsten en (rechts)handelingen waarop deze
Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn welke tussen partijen
mochten ontstaan, zullen uitsluitend berecht worden door de in Nederland bevoegde
rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Verisol is gelegen, behoudens dat
Verisol bevoegd blijft om een geschil voor te leggen aan de rechter die bij gebreke van deze
bepaling bevoegd zou zijn geweest.
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