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Artikel 1  Algemeen 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle 

overeenkomsten tussen enerzijds Breeuwer Uden B.V., 

t.h.o.d.n. De Lichtstraatspecialist.nl, gevestigd te Uden 

(hierna te noemen: “Breeuwer”) en anderzijds haar 

opdrachtgever (hierna te noemen: “Opdrachtgever”), alsmede 

op alle aanbiedingen/offertes gedaan door Breeuwer. 

1.2 Indien eenmaal onder de toepasselijkheid van deze 

voorwaarden is gecontracteerd, zijn deze voorwaarden ook 

op latere transacties onverkort van toepassing. 

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden of een gedeelte daarvan 

kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. 

1.4 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden, waaronder 

ook bestekvoorwaarden, van de Opdrachtgever worden 

uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

1.5 Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene 

voorwaarden om welke reden dan ook haar gelding verliezen, 

dan tast dat de rechtsgeldigheid van alle andere bepalingen 

niet aan. In dat geval is Breeuwer gerechtigd het betreffende 

beding te vervangen door een beding dat de strekking 

hiervan zo veel mogelijk benaderd zonder nietig te zijn of 

vernietigd te kunnen worden. 

 

Artikel 2  Offerte en totstandkoming overeenkomst 

2.1 Alle aanbiedingen van Breeuwer zijn vrijblijvend, tenzij de 

onherroepelijkheid expliciet schriftelijk is vastgelegd. 

Aanbiedingen kunnen worden herroepen totdat er een 

overeenkomst tot stand is gekomen. Breeuwer behoudt zich 

het recht voor een order zonder opgaaf van redenen te 

weigeren. 

2.2 Breeuwer mag bij de opstelling van de offerte steeds uitgaan 

van de juistheid en volledigheid van de door de 

Opdrachtgever verstrekte gegevens, informatie en 

bescheiden. 

2.3 Tenzij anders overeengekomen, bevatten aanbiedingen en 

overeenkomsten nimmer brandwerende producten zoals 

bedoeld in NEN 6068 en NEN 6069. 

2.4 Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Breeuwer 

gerechtigd de kosten die zijn gemoeid met het tot stand 

brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek deze is 

uitgebracht in rekening te brengen, indien dit voor het 

uitbrengen van de offerte is overeengekomen. 

2.5 De overeenkomst komt tot stand door ondertekening daarvan 

door Breeuwer en Opdrachtgever dan wel zodra Breeuwer op 

basis van de door Opdrachtgever toegestuurde gegevens is 

begonnen met de uitvoering van de door Opdrachtgever 

geplaatste order, zoals het starten van het tekenwerk. 

2.6 Indien een opdracht wordt gegeven c.q. een overeenkomst 

wordt aangegaan door twee of meer Opdrachtgevers, zijn zij 

ieder hoofdelijk verbonden en heeft Breeuwer tegenover 

ieder van hen recht op nakoming van het geheel. 

2.7 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of 

wijzigingen, almede toezeggingen binden Breeuwer slechts 

indien zij schriftelijk door Breeuwer zijn bevestigd. 

2.8 In catalogussen, op de website of anderszins getoonde 
afbeeldingen, tekeningen, maatopgaven, adviezen, etc., 
geven slechts een indruk van de goederen en zijn niet 
bindend voor Breeuwer. 

 
Artikel 3 Tekeningen/vergunningen  

3.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens 
hem gemaakte tekeningen, berekeningen en overige door 
hem verstrekte gegevens, alsmede voor de functionele 
geschiktheid van de door of namens hem voorgeschreven 
materialen, applicatiemethode en oppervlaktebehandeling. 
Breeuwer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de 
door Opdrachtgever verstrekte maten, hoeveelheden, etc. 

3.2 Opdrachtgever mag ontwerpen, tekeningen, beschrijvingen, 
berekeningen e.d. die Breeuwer verstrekt, slechts gebruiken 
in het kader en ten behoeve van de uitvoering van een 
Overeenkomst met Breeuwer. 

3.3 Alle eventuele rechten van industriële of intellectuele 
eigendom met betrekking tot genoemde ontwerpen, 
tekeningen, beschrijvingen, berekeningen, e.d. komen 
Breeuwer toe, ook indien daarin gedachten of ideeën van 
Opdrachtgever zijn verwerkt.  

3.4 Voor zover vergunningen, ontheffingen en andere 
beschikkingen die nodig zijn om het werk uit te voeren of 
derden zaken of werkzaamheden dienen te verrichten, draagt 
Opdrachtgever hiervoor tijdig en voor zijn rekening en risico 
zorg. 

 

Artikel 4  Prijzen 

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW en andere 

heffingen die van overheidswege worden opgelegd. 

4.2 In de prijs is, tenzij anders vermeld, niet inbegrepen:  

a. grond-, hei-, hak-, breek-, beton-, funderings-, metsel-, 

timmer-, tegel-, stukadoors-, schilder-, behangers-, 

steiger-, herstelwerk of ander bouwkundig werk en 

dergelijke;  

b. gas-, water-, elektriciteit- of andere infrastructurele 

voorzieningen;  

c. werkzaamheden ter voorkoming of beperking van 

schade aan, op of bij het werk aanwezige zaken;  

d. afvoer van materialen, bouwstoffen of afval. 

4.3 Ieder aanbod van Breeuwer geschiedt onder de nadrukkelijke 

voorwaarde dat de prijs is gebaseerd op het moment van het 

sluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals: 

inkoopprijzen, lonen, heffingen, belastingen, materiaal- en 

grondstofprijzen, transportkosten en lossingskosten.  

4.4 Breeuwer heeft het recht de prijzen te verhogen met voor de 

dag van levering optredende verhogingen. Indien de 

prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft Opdrachtgever 

het recht de overeenkomst te ontbinden. 

4.5 De aangeboden prijs geldt slechts voor de specifieke order 

en de daarin aangeboden hoeveelheden. 

4.6 Afwijkingen van de hoeveelheden, maten en/of aantallen 

door Opdrachtgever geven Breeuwer het recht op het 

aanpassen van de prijs. 

 

Artikel 5 Levering 

5.1 Levering van de goederen geschiedt ex works. 
5.2 Alle overeengekomen leveringstermijnen en/of 

uitvoeringsperiodes zijn indicatief en scheppen dus geen 
fatale termijn. Ter zake van deze termijnen raakt Breeuwer 
pas in verzuim als zij rechtsgeldig in gebreke is gesteld. Niet 
tijdige levering en/of uitvoering leidt niet tot aansprakelijkheid 
zijdens Breeuwer. 

5.3 Indien Breeuwer niet uiterlijk 8 weken voor de 
overeengekomen leveringstermijn voor alle goederen zoals 
omschreven in de overeenkomst de definitieve maatvoering 
heeft ontvangen dan wel – indien overeengekomen – de 
maatvoering heeft kunnen opmeten, dan vervalt de eerder 
overeengekomen termijn en stelt Breeuwer in overleg met 
Opdrachtgever een nieuwe leveringstermijn en/of 
uitvoeringstermijn vast. Een en ander betekent dat 
Opdrachtgever uiterlijk 8 weken voor de overeengekomen 
leveringstermijn de voorbereidende werkzaamheden, zoals 
het plaatsen van de houten stelkozijnen, gereed dient te 
hebben. 

5.4 Het is Breeuwer toegestaan in gedeelten te leveren. In dat 
geval is het Breeuwer ook toegestaan de deellevering te 
factureren. 

5.5 Vanaf het moment van levering gaat het risico over naar 
Opdrachtgever en komt alle directe of indirecte schade aan 
de geleverde goederen voor zijn rekening. 

5.6 In geval van vertraging van de levering of uitvoering doordat 
omstandigheden van welke aard dan ook wijzigen, wordt de 
lever- en/of uitvoeringstermijn met de duur van de vertraging 
verlengd. Breeuwer zal Opdrachtgeer tijdig op de hoogte 
stellen van een eventuele vertraging. Vertraagde levering c.q. 
uitvoering geeft Opdrachtgever niet het recht de 
overeenkomst te ontbinden, noch om schadevergoeding te 
vorderen. Opdrachtgever vrijwaart Breeuwer voor eventuele 
aanspraken van derden als gevolg van overschrijding van de 
levertijd en/of uitvoeringsperiode. 

5.7 Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of 
uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die nodig is om de 
materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om 
het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de 
planning van Breeuwer kan worden ingepast, zullen de 
werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit 
toelaat. 

5.8 Indien en voor zover Breeuwer (ook) 
montagewerkzaamheden verricht zijn de artikelen 5.1 t/m 5.7 
van overeenkomstige toepassing en geldt expliciet dat de 
goederen zijn opgeleverd wanneer: 
a. Breeuwer heeft medegedeeld dat de goederen 

gereed zijn voor oplevering en Opdrachtgever het 
werk heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de 
oplevering wordt een door beide partijen te 
ondertekenen opleveringsrapport opgemaakt; 

b. Breeuwer heeft medegedeeld dat de goederen 
voor oplevering gereed zijn en Opdrachtgever laat 
niet binnen 7 dagen daarna weten of hij de 
goederen al dan niet aanvaardt; 
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c. Het werk door derden of Opdrachtgever in gebruik 
wordt genomen; 

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

5.9 Indien en voor zover Breeuwer (ook) 
montagewerkzaamheden uitvoert en ten behoeve daarvan de 
benodigde zaken op het werk zijn aangevoerd, draagt 
Opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging van 
deze zaken. 

 

Artikel 6 Plaats van levering en lossen 

6.1 Het lossen geschiedt uitsluitend op de plaats, die bij het 
aangaan van de overeenkomst door Opdrachtgever is 
opgegeven. Dit lossen geschiedt naast, tot of (voor zover van 
overheidswege toegelaten) op de meest nabijgelegen 
openbare weg of rijbaan, die voor normaal vrachtverkeer 
bereikbaar is. Tot verder transport vanaf deze plaats naar de 
bouwplaats of een andere plaats, is Breeuwer niet gehouden. 

6.2 De Opdrachtgever is verplicht de goederen af te nemen op 
het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op 
het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem 
ter beschikking worden gesteld. Opdrachtgever is gehouden 
aanwezig te zijn op het moment van de levering en het 
lossen. Indien Opdrachtgever niet aanwezig is bij de afname, 
de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van 
informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen 
de goederen worden opgeslagen voor risico van 
Opdrachtgever. Breeuwer is in dat geval gerechtigd alle 
aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, 
in rekening te brengen. 

6.3 Breeuwer behoeft de goederen niet verder te vervoeren dan 
tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar en 
verhard terrein kan komen. Een en ander ter beoordeling van 
Breeuwer of de door hem ingeschakelde hulppersonen. 

6.4 De kosten om het transport probleemloos doorgang te laten 
vinden, zoals verwijdering van straatmeubilair, nadere 
voorzieningen als rijplaten etc., komen voor rekening van 
Opdrachtgever. 

 
Artikel 7 Betaling  
7.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na 

factuurdatum. 
7.2 Indien een factuur niet binnen 14 dagen is voldaan, is 

Opdrachtgever, zonder dat er een sommatie of 
ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Op dat moment 
worden alle openstaande facturen van Breeuwer op 
Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar en is Breeuwer 
voorts gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. 

7.3 Breeuwer kan vooruitbetaling of een andere zekerheid, 
bijvoorbeeld een waarborg in de vorm van een bankgarantie, 
verlangen. 

7.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan betalingen van de 
facturen op te schorten. Alle betalingen dienen daarnaast 
zonder enige aftrek of verrekening te geschieden. 

7.5 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds 
eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten 
en vervolgens van opeisbare facturen die het langst 
openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de 
voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

7.6 Indien de factuur niet binnen de geldende betalingstermijn 
wordt voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim 
en is Opdrachtgever te rekenen vanaf de vervaldag een 
vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % per maand over het 
totaal openstaande factuurbedrag, waarbij een gedeelte van 
een maand als een hele maand wordt geteld. 

7.7 Indien Breeuwer door het verzuim van Opdrachtgever 
genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te 
geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals 
administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke 
kosten, waaronder begrepen de kosten voor een 
faillissementsverzoek, voor rekening van Opdrachtgever. De 
buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% 
van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut 
minimum van € 500,00. 

7.8 Indien er bij Breeuwer gerede twijfel bestaat omtrent de 
betalingscapaciteit van Opdrachtgever, is Breeuwer 
gerechtigd haar werkzaamheden uit hoofde van de 
overeenkomst op te schorten, totdat Breeuwer (aanvullende) 
zekerheid voor de vorderingen en betaling van de te leveren 
goederen heeft verschaft. Opdrachtgever is gehouden op 
eerste verzoek zekerheid te bieden. 

7.9 Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft 
voldaan en/of voldoende zekerheid heeft gesteld, staat 

Breeuwer de leveringstermijn ter beschikking die, rekening 
houdende met alsdan in het bedrijf van Breeuwer en/of van 
de toeleveranciers van Breeuwer bestaande mogelijkheden, 
voor levering van de goederen nodig is. 

7.10 Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn 
betalingsverplichtingen voldoet, kan Breeuwer te allen tijde 
zonder nadere ingebrekestelling en zonder gerechtelijke 
tussenkomst de overeenkomst met Opdrachtgever 
ontbinden. In dat geval is Opdrachtgever aansprakelijk voor 
de als gevolg daarvan door Breeuwer geleden schade, 
waaronder winstderving, transportkosten en kosten van 
ingebrekestelling. 

 
Artikel 8  Verantwoordelijkheden van Opdrachtgever 

8.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Breeuwer overeenkomstig de 

overeenkomst tijdig kan beschikken over de voor de 

vervaardiging van de goederen benodigde gegevens en 

goedkeuringen. 

8.2 Opdrachtgever is verplicht Breeuwer onverwijld te wijzen op 

de voor Opdrachtgever klaarblijkelijke fouten of gebreken in 

constructies en werkwijzen, bouwstoffen, materialen of 

hulpmiddelen, die Breeuwer blijkens de door haar aan 

Opdrachtgever ter beschikking verstrekte stukken 

voornemens is te leveren respectievelijk toe te passen. 

8.3 Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door 

of namens hem gegeven orders, aanwijzingen, verstrekte 

gegevens, tekeningen en berekeningen. 

8.4 Opdrachtgever draagt vanwege door hem uit te voeren 

controle uitdrukkelijk de eindverantwoordelijkheid voor de 

door Breeuwer geleverde tekeningen en/of berekeningen. 

8.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt 

veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, 

welke door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of 

voorgeschreven en naar hun aard ongeschikt blijken te zijn 

voor het doel waarvoor zij volgens de overeenkomst zijn 

bestemd. 

8.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het afsluiten van het 

bouwterrein en draagt zodoende de verantwoordelijkheid 

voor de op het bouwterrein aanwezige goederen. 

8.7 Indien Opdrachtgever zelf inmeet, dan draagt Opdrachtgever 

ook zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de 

maatvoering. 

8.8 Indien Opdrachtgever afwijkt van de stelkozijnentekening van 

Breeuwer, dan draagt Opdrachtgever daarvoor zelf de 

volledige verantwoordelijkheid. 

 

Artikel 9 Uitvoering 

9.1 Breeuwer is gerechtigd bij levering en uitvoering van de 

werkzaamheden gebruik te maken van derden zonder 

Opdrachtgever hiervan in kennis te stellen. 

 
Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud 

10.1 Verkoop en levering vindt plaats onder uitgebreid 
eigendomsvoorbehoud. Het eigendom van verkochte en 
geleverde goederen, ook de reeds betaalde, wordt 
voorbehouden totdat alle vorderingen uit hoofde van de 
Overeenkomst(en) en daarmee samenhangende diensten – 
met inbegrip van rente en kosten – zijn voldaan. Tot dat 
tijdstip is Opdrachtgever gehouden de door Breeuwer 
geleverde goederen gescheiden van andere zaken en 
duidelijk geïdentificeerd als eigendom van Breeuwer te 
bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te 
houden. 

10.2 Breeuwer is bevoegd om, indien Opdrachtgever met betaling 
te laat is dan wel indien er gegronde reden bestaat om aan te 
nemen dat Opdrachtgever niet of te laat zal betalen, haar 
eigendommen onder zich te (laten) nemen. De kosten van 
terugname komen dan steeds ten laste van Opdrachtgever.  

10.3 Zolang het eigendom van het geleverde niet op 
Opdrachtgever is overgegaan, kan en mag deze de goederen 
niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig 
ander zekerheidsrecht daarop verlenen. 

10.4 Indien Opdrachtgever niet meewerkt aan terugname door 
Breeuwer in de zin van 10.2 of indien Opdrachtgever het 
verbod overtreedt in de zin van 10.3 is Opdrachtgever per 
overtreding een direct opeisbare boete verschuldigd aan 
Breeuwer van € 10.000,00 vermeerderd met € 1.000,00 voor 
iedere dag dat de overtreding voortduurt. 

 
Artikel 11 Controle en reclame 
11.1 De hoeveelheden zoals op de paklijst, vrachtbrief, 

afleveringsbonnen of dergelijke documenten staan vermeld, 
worden geacht juist te zijn indien niet ter stond na ontvangst 
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en vóór verwerking en/of bewerking wordt gereclameerd en 
niet is aangetekend op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs. 

11.2 Opdrachtgever dient het geleverde direct na levering op 
zichtbare gebreken te controleren. Reclames op grond van 
zichtbare gebreken vervallen indien Opdrachtgever het 
gebrek niet binnen 48 uur na ontvangst van de goederen aan 
Breeuwer schriftelijk heeft gemeld. 

11.3 Indien en voor zover Breeuwer (ook) 
montagewerkzaamheden verricht, dient een zichtbaar gebrek 
op het opleveringsdocument te worden aangetekend. Een en 
ander op straffe van verval van recht. 

11.4 Alle andere eventuele gebreken dan omschreven in artikel 
11.2 en 11.3 dienen binnen 7 werkdagen nadat 
Opdrachtgever een gebrek heeft geconstateerd, althans 
redelijkerwijs had kunnen constateren, schriftelijk, onder 
nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de 
klachten, bij Breeuwer te worden gemeld. Na deze termijn 
kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op een gebrek in 
de prestatie. 

11.5 Niet als een gebrek worden beschouwd geringe afwijkingen 
van kleur, kleine technische afwijkingen van kwaliteit en 
dessin. Voor wat betreft gebreken aan glas verwijst Breeuwer 
naar de toegestane toleranties conform de normen van de 
fabrikant. 

11.6 Geen reclames worden geaccepteerd op goederen, die 
geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt en/of bewerkt. 

11.7 lndien Breeuwer van mening is dat de klacht terecht is 
ingediend, heeft Breeuwer het recht een schadeloosstelling 
uit te keren, die in geen geval de waarde van het geleverde 
zal overtreffen, dan wel tot vervanging of herstel van de 
geleverde zaken over te gaan, zulks ter beoordeling van 
Breeuwer.  

11.8 Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval 
uiterlijk één jaar na de (op)leveringsdatum aanhangig te zijn 
gemaakt bij een ingevolge deze voorwaarden bevoegde 
rechter. Door het verstrijken van deze periode komt iedere 
vordering tot schadevergoeding te vervallen. 
 

Artikel 12  Aansprakelijkheid  
12.1 Breeuwer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever 

geleden schade, behoudens en voor zover Opdrachtgever 
kan aantonen dat er sprake is van opzet, grove schuld en/of 
bewuste roekeloosheid van de directie of de bedrijfsleiding 
behorende leidinggevenden van Breeuwer. 

12.2 Onder schade wordt in ieder geval verstaan schade die het 
gevolg is van de gebeurtenis waar de aansprakelijkheid uit 
voortvloeit (wanprestatie), ontbindingsschade, schade op 
grond van schending van een wettelijke verplichting en 
schade op grond van onrechtmatige daad. 

12.3 Breeuwer is in geen geval aansprakelijk voor zuivere 
vermogensschade, letselschade, overlijden, gederfde winst, 
gederfde omzet, gemiste besparingen, afbreuk van goodwill 
of vergelijkbare verliezen hoe dan ook ontstaan, 
arbeidskosten, schade door bedrijfsstagnatie, 
reparatiekosten, transportkosten, rentekosten en boetes, 
geleden door Opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of 
door Opdrachtgever tewerkgestelde personen, ongeacht hoe 
deze schade is genaamd (direct, indirect, gevolgschade). 

12.4 Breeuwer is evenmin aansprakelijk voor opzichtschade, 
waaronder onder meer wordt verstaan schade die door of 
tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan 
zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden 
in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt 
(bijvoorbeeld een tuin). 

12.5 De cumulatieve aansprakelijkheid, gebaseerd op welke 
rechtsgrond(en) dan ook, wordt in zijn totaliteit uitdrukkelijk 
beperkt tot het naar keuze van Breeuwer: 
a) Vervangen of repareren van de bestelde goederen, 

waar de klachten betrekking op hebben; 
b) Tot het bedrag dat door de verzekering in het 

desbetreffende geval wordt uitbetaald vermeerderd met 
het eigen risico van Breeuwer. Indien om welke reden 
dan ook geen uitkering krachtens de verzekering 
plaatsvindt, wordt de aansprakelijkheid voor schade 
uitdrukkelijk beperkt tot 50% van de factuurwaarde van 
de goederen waarop de schade is vastgesteld c.q. 
waarop de schade betrekking heeft. Iedere 
verdergaande aansprakelijkheid van Breeuwer is 
uitdrukkelijk uitgesloten. 

12.6 Opdrachtgever dient Breeuwer voorafgaand aan de levering 
te berichten of hij voor het project waar de goederen door 
Breeuwer worden geleverd en/of gemonteerd een CAR-
verzekering heeft afgesloten. Indien Opdrachtgever Breeuwer 
niet uiterlijk 8 weken voor de leveringsdatum ter zake heeft 
geïnformeerd, dan wordt de verzekering geacht aanwezig te 
zijn. Indien de opdrachtgever beschikt over een CAR-

verzekering dan worden de door Breeuwer geleverde 
goederen en uitgevoerde werkzaamheden geacht onder 
dekking van deze verzekering te vallen en is de 
aansprakelijkheid van Breeuwer in afwijking van artikel 12.5 
uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat krachtens deze 
verzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen 
risico van Breeuwer. 

12.7 Breeuwer is gerechtigd de schade door een door haar aan te 
wijzen deskundige te laten beoordelen. Aan Breeuwer dient 
dan ook alle medewerking te worden verleend bij een 
eventueel onderzoek naar de aard, omvang en oorzaak van 
de schade, een en ander op straffe van verval van het recht 
op schadevergoeding. 

12.8 De termijn waarbinnen Breeuwer tot vergoeding van de 
schade kan worden aangesproken, is in alle gevallen en op 
straffe van verval van recht beperkt tot een termijn van één 
maand nadat het schade brengende feit zich heeft 
voorgedaan. Alle vorderingen tot schadevergoeding verjaren 
door verloop van twaalf maanden na de aanvang van de dag 
van aansprakelijkstelling, indien zij niet binnen deze termijn in 
rechte aanhangig worden gemaakt. 

12.9 Voor zover het door Opdrachtgever niet naleven van zijn 
contractuele dan wel wettelijke verplichtingen ten gevolge 
zou hebben dat Breeuwer jegens derden aansprakelijk wordt 
gesteld, verplicht Opdrachtgever zich hierbij Breeuwer voor 
alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren. 

12.10 Breeuwer is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste 
toepassing en verwerking van geleverde goederen door 
opdrachtgever c.q. door derden. 

 
Artikel 13 Overmacht 

13.1 Overmacht in de zin van dit artikel wordt gelijkgesteld aan 
overmacht ex artikel 6:75 BW. Van overmacht aan de zijde 
van Breeuwer is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake 
indien Breeuwer na het sluiten van de Overeenkomst 
verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze 
Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen 
ten gevolge van (burger)oorlog, oorlogsschade, 
oorlogsgevaar, oproer, blokkade, boycot, natuurrampen, een 
epidemie, een pandemie, gebrek aan grondstoffen, 
verhindering en onderbreking van transport, molest, brand, 
wateroverlast, overstroming, aswolk(en), werkstaking en 
bedrijfsbezetting (beide zowel georganiseerd als 
ongeorganiseerd), in- en uitvoerbelemmeringen, 
overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen 
in de levering van energie, wanprestatie van toeleveranciers, 
ziekte onder personeel en/of afwezigheid van voor de 
levering cruciale medewerkers, apparatuur of faciliteiten, 
alles zowel in het bedrijf van Breeuwer als bij derden, zoals 
toeleveranciers, van wie Breeuwer de benodigde materialen 
geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of 
gedurende transport al dan niet in eigen beheer. Deze 
opsomming is niet allesomvattend. 

13.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere 
verplichtingen van Breeuwer opgeschort. Indien door 
overmacht de levering meer dan 2 maanden wordt vertraagd, 
zijn zowel Breeuwer als Opdrachtgever bevoegd de 
Overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, te 
ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot 
schadevergoeding ontstaat. 

13.3 Indien Breeuwer bij het intreden van de overmacht al 
gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts 
gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Breeuwer 
gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel 
afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden 
deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke 
overeenkomst. 

 

Artikel 14 Ontbinding 

14.1 Breeuwer is gerechtigd de Overeenkomst zonder rechtelijke 

tussenkomst of enige ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk 
te ontbinden indien Opdrachtgever zijn verplichtingen op 
grond van de Overeenkomst niet nakomt, Opdrachtgever in 
staat van faillissement wordt verklaard, surseance van 
betaling aanvraagt, wordt toegelaten tot de wettelijke 
schuldsanering, of anderszins de beschikkingsbevoegdheid 
over zijn vermogen of delen ervan verliest. In die gevallen is 
elke vordering die Breeuwer op Opdrachtgever heeft direct 
volledig opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor door 
Breeuwer geleden schade, waaronder winstderving en 
transportkosten. 

14.2 Opdrachtgever is, behoudens de situatie zoals omschreven 
in artikel 13 (overmacht), niet gerechtigd de overeenkomst te 
ontbinden. 

14.3 Door ontbinding worden de over en weer bestaande 
vorderingen onmiddellijk opeisbaar. 
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Artikel 15 Garantie 

15.1 Tenzij anders is overeengekomen, verleent Breeuwer 
gedurende tien jaar na de factuurdatum met betrekking tot de 
laatste termijnbetaling garantie op materiaalfouten van 
geleverde goederen m.u.v. glasbreuk. 

15.2 In afwijking van artikel 15.1 is de garantietermijn op 
zonweringen, bewegende delen en hang- en sluitwerk twee 
jaar na de factuurdatum met betrekking tot de laatste 
termijnbetaling. 

15.3 In afwijking van de in lid 1 en lid 2 genoemde periodes, zal de 
garantietermijn voor goederen met fabrieks- c.q. importeurs 
of groothandelsgarantie (zoals bijvoorbeeld isolatieglas) de 
door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen gelden. 
Kosten van herplaatsing en/of reparatie van deze goederen 
worden beschouwd als inbegrepen tot een maximum van het 
vergoede bedrag door de fabrikant, importeur of groothandel 
vermeerderd met 10%. 

15.4 De aansprakelijkheid van Breeuwer kan nimmer het 
factuurbedrag van het geleverde goed te boven gaan, en is 
beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed dan wel 
gehele of gedeeltelijke herlevering daarvan, zulks ter 
beoordeling van Breeuwer. 

15.5 De garantie vervalt indien de door Breeuwer geleverde 
goederen onoordeelkundig zijn geplaatst, behandeld en/of 
verwerkt en/of opgeslagen. Dit ter beoordeling aan Breeuwer. 

15.6 Geen garantie wordt verleend op gebreken welke het gevolg 
zijn van: 
a. Verwering en/of normale slijtage; 
b. Onoordeelkundig of abnormaal gebruik; 
c. Het ontbreken van onderhoud of reiniging conform de 

onderhoudsvoorschriften; 
d. Installatie, montage, wijziging, reparatie of 

toevoegingen door Opdrachtgever of derden; 
e. Kleine onvolkomenheden in de afwerking, die geen 

afbreuk doen aan de deugdelijkheid; 
f. Vormveranderingen in bouwkundige constructies, van 

niet op de juiste wijze uitgevoerde bouw-, herstel-, 
reinigings- of andere werkzaamheden of van het 
gebruik van voor het doel ongeschikt(e) materia(a)l(en); 

g. Onvoorziene, tijdelijke of blijvende, schadelijke 
invloed(en) van milieu, zoals zeer extreme 
weersomstandigheden (bijvoorbeeld storm, te weten 
een door het KNMI gemeten windsnelheid van meer 
dan 20m/sec.); 

h. Zaken, materialen, werkwijzen en constructies, welke 
afwijken van de eisen en adviezen van Breeuwer; 

i. Gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig 
van of voorgeschreven door opdrachtgever gebruikte 
materialen of hulpmiddelen; 

j. Vallende voorwerpen, baldadigheid, explosie, molest, 
chemische inwerking als gevolg van 
luchtverontreiniging; 

k. Filiforme corrosie; 
l. Kleurverschillen en/of glansverlies; 
m. Gebreken die bij de (op)levering geconstateerd hadden 

kunnen worden; 
n. Beschadigingen en/of gebreken welke tijdens of na 

(op)levering ontstaan zijn door invloeden van buitenaf; 
o. Het aanbrengen of gebruiken van zonweringen, 

glazenwasinstallaties, ladders en dergelijke; 
p. (Thermische) glasbreuk of de toepassing van 

(spiegel)draadglas; 
q. Onvolkomenheden in het glas die vallen binnen de van 

toepassing zijnde normen van de glasleverancier; 
r. Warmtebelasting boven de 70 graden Celsius, 

agressieve dampen, vloeistoffen en stoffen welke direct 
en indirect met het product in aanraking komen; 

s. Kitwerk, behalve voor wat betreft waterdichtheid. 
15.7 Indien door de Opdrachtgever op het moment waarop het 

gebrek of de beschadiging ontstaat en/of wordt gemeld, niet 
(volledig) is voldaan aan zijn verplichtingen uit de tussen 
partijen gesloten overeenkomst waarop deze 
garantieverklaring betrekking heeft, zal Opdrachtgever geen 
beroep kunnen doen op deze garantieverklaring. Het 
(beweerdelijk) niet nakomen door de garantiegever van haar 
garantieverplichtingen ontheft de Opdrachtgever niet van de 
nakomen van zijn verplichtingen, uit de tussen partijen 
gesloten overeenkomst of overeenkomsten. 

15.8 De garantie verplicht Breeuwer uitsluitend tot vervangen of 
herstellen van de goederen. Gevolgkosten zoals die van de- 
en hermontage zijn van de garantie uitgesloten. Wanneer op 
grond van de onderhavige garantieverklaring levering van 
nieuwe producten plaatsvindt, leidt deze levering in geen 
geval tot verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn. 
Deze garantie is niet van toepassing op de behandeling van 
aluminium delen (zoals anodiseren, lakken of poedercoaten), 

bediening van beweegbare delen en anderszins in de offerte 
of orderbevestiging vastgelegde uitsluitingen. 

15.9 Indien de goederen zich buiten Nederland bevinden, komen 
de verzendkosten voor te leveren onderdelen voor rekening 
van Opdrachtgever. 

15.10 De Opdrachtgever is verplicht de geconstateerde gebreken 
binnen zeven dagen nadat deze gebreken zijn 
geconstateerd, dan wel in redelijkheid geconstateerd hadden 
kunnen worden, schriftelijk aan Breeuwer te melden. Bij 
verzuim van deze tijdige melding vervalt iedere 
garantieverplichting. 
 

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

16.1 Op alle Overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht 
van toepassing. 

16.2 Alle geschillen die verband houden met en/of voortvloeien uit 
de gesloten Overeenkomst zullen worden beslecht door de 
rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, tenzij 
Nederlandse dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen 
verzetten.  

 
 


