
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN NIJKERK 

1. ALGEMENE BEPALINGEN 
1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
 - Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Nijkerk; 
 - Nijkerk: Nijkerk Holding B.V., Nijkerk Electronics B.V., Nijkerk Computer Solutions B.V. en/of andere aan Nijkerk Holding B.V. 

gelieerde vennootschappen, die naar de Algemene Voorwaarden verwijzen; 
 - Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, waaraan Nijkerk een aanbieding heeft toegezonden, die van Nijkerk een 

aanbieding heeft ontvangen, aan Nijkerk een order heeft toegezonden, met Nijkerk in onderhandeling is getreden en/of met Nijkerk 
een overeenkomst heeft gesloten. 

1.2. De Algemene Voorwaarden zijn, met uitdrukkelijke uitsluiting van eventuele (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever, van toepassing 
op alle offerte-aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de levering van goederen en/of het verrichten van diensten door 
Nijkerk, alsmede op onderhandelingen over dergelijke overeenkomsten en de uitvoering daarvan.  

1.3. Van de Algemene Voorwaarden gemaakte afwijkende afspraken, waaronder begrepen afspraken omtrent de eventuele toepasselijkheid van 
(algemene) voorwaarden van Opdrachtgever, zijn slechts geldig indien en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk door Nijkerk zijn aanvaard. 
Dergelijke afwijkende afspraken gelden slechts voor de overeenkomst in het kader waarvan zij zijn overeengekomen en uitdrukkelijk niet 
voor toekomstige rechtsverhoudingen met Opdrachtgever (daaronder begrepen vervolgopdrachten). 

1.4. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van de Algemene 
Voorwaarden volledig van kracht en zullen Nijkerk en Opdrachtgever in overleg treden, teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging 
van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. 
vernietigde bepaling(en) in acht zal worden genomen.  

2. AANBIEDING  
2.1. Alle aanbiedingen van Nijkerk zijn vrijblijvend. 
2.2. In aanbiedingen, drukwerk, prijslijsten, ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen, modellen etc. gegeven omschrijvingen en 

opgegeven specificaties zijn zo nauwkeurig mogelijk geschied, doch binden Nijkerk niet. 
2.3. Indien aanbiedingen zijn gebaseerd op door Opdrachtgever verschafte gegevens, mag Nijkerk zonder nader onderzoek van de juistheid van 

deze gegevens uitgaan. 

3. TOT STANDKOMING EN INHOUD VAN DE OVEREENKOMST 
3.1. Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door Nijkerk van een order van 

Opdrachtgever. De omvang en inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de schriftelijke bevestiging van Nijkerk.  
3.2. Indien onverhoopt van een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging geen sprake is, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat 

Nijkerk aanvangt met de uitvoering van een order van Opdrachtgever. De omvang en inhoud van de overeenkomst worden in dat geval 
bepaald door de door Nijkerk terzake afgegeven factuur.  

3.3. Indien Opdrachtgever bestaat uit meerdere (rechts)personen, is elk van deze rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming 
van alle verplichtingen van Opdrachtgever voortvloeiende uit de overeenkomst.  

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 
4.1. Nijkerk of haar toeleveranciers behouden de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op 

de door haar verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en andere gegevens. Genoemde 
goederen en/of gegevens mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van Nijkerk worden gekopieerd, aan derden worden getoond, 
uitgeleend, dan wel op andere wijze in gebruik worden gegeven, ongeacht of Nijkerk daarvoor kosten in rekening heeft gebracht. 
Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Nijkerk de hiervoor genoemde goederen aan Nijkerk retourneren.  

4.2. Indien en voorzover van de door Nijkerk geleverde goederen gebruiksrechten voor software deel uit maken, blijft het programma (zijnde 
een aantal door een computerleesbare codes, opgeslagen op magnetisch materiaal, de handleiding en ander bijgeleverd materiaal), 
alsmede de daaraan verbonden auteursrechten en andere intellectuele en/of industriële eigendomsrechten eigendom van Nijkerk en/of 
haar toeleveranciers. Opdrachtgever krijgt slechts het niet-exclusieve gebruiksrecht, tenzij anders is overeengekomen in een terzake 
totstandgekomen licentieovereenkomst. Opdrachtgever heeft, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geen recht op toegang tot de 
sourcecode. 

5. PRIJZEN 
5.1. Elke prijsopgaaf van Nijkerk is vrijblijvend. 
5.2. Genoemde prijzen gelden slechts voor genoemde hoeveelheden. 
5.3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, zijn de door Nijkerk gehanteerde prijzen: 
 a. gebaseerd op de tijdens de aanbieding en, indien geen aanbieding is gedaan, op de orderdatum geldende inkoopprijzen, 

wisselkoersen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, transportkosten, assurantiepremies en andere kosten; 
 b. gebaseerd op levering in gebruikelijke verpakking af magazijn of andere opslagplaats van Nijkerk; 
 c. exclusief B.T.W., invoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten; 
 d. exclusief kosten van in- en uitlading, vervoer, verzending en verzekering; 
 e. exclusief kosten van (de-)montage, installatie en in bedrijfstelling; 
 f. vermeld in de in Nederland gehanteerde valuta. 
5.4. Indien tussen het moment van de orderbevestiging en het moment van de levering van goederen en/of het verrichten van diensten de prijs 

van één of meer van de kostprijsbestanddelen wijzigt, heeft Nijkerk het recht die verhoging aan Opdrachtgever door te berekenen. 

6. (AF/OP)LEVERING EN OVERGANG RISICO’S 
6.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van goederen af magazijn van Nijkerk of een andere door 

Nijkerk aangewezen opslagplaats of plaats van verzending. 
6.2. Ook indien een andere wijze van levering dan de wijze van levering genoemd in artikel 6.1., is overeengekomen geldt dat het risico met 

betrekking tot de door Nijkerk aan Opdrachtgever te leveren goederen op Opdrachtgever overgaat op het moment van inlading van die 
goederen ten behoeve van het transport naar Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangeduide plaats. Ongeacht wat overigens mocht 
zijn afgesproken ten aanzien van het risico, zal het in- en uitladen, het vervoer en de montage, installatie en in bedrijfstelling van de 
goederen te allen tijde voor risico van Opdrachtgever plaatsvinden. Met betrekking tot in het kader van dienstverlening tot stand te 
brengen werken geldt dat deze voor risico van Opdrachtgever zijn op het moment dat Nijkerk aanvang neemt met de daarmee 
samenhangende werkzaamheden. 

6.3. Nijkerk is steeds gerechtigd de (af/op)levering van goederen c.q. werken en/of het verrichten van diensten in gedeelten te doen 
plaatsvinden en die gedeelten afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is verplicht deze afzonderlijke facturen te betalen overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 8. 

6.4. Opgegeven (af/op)leveringstermijnen gelden slechts bij benadering en leiden nimmer tot aansprakelijkheid aan de zijde van Nijkerk voor 
schade als gevolg van overschrijding van die termijnen. Nijkerk zal zich ervoor inspannen opgegeven (af/op)leveringstermijnen zoveel 
mogelijk in acht te nemen. 

7. VERVOER EN VERPAKKING 
7.1. De wijze van verpakking, vervoer, verzending etc. zal door Nijkerk worden bepaald, tenzij door Opdrachtgever aan Nijkerk uitdrukkelijke 

schriftelijke aanwijzingen zijn verstrekt en deze schriftelijk door Nijkerk zijn aanvaard. Een en ander onverminderd hetgeen is bepaald 
omtrent het risico in artikel 6.2. van de Algemene Voorwaarden. 

7.2. Eventuele aanwijzingen van Opdrachtgever met betrekking tot de wijze van verpakking, vervoer, verzending etc. waaronder mede 
begrepen verplaatsing binnen het bedrijf of bedrijfsterrein van Nijkerk en Opdrachtgever, worden slechts aanvaard en uitgevoerd indien 
Opdrachtgever de kosten hiervan vergoedt. Nijkerk is steeds gerechtigd aanwijzingen van Opdrachtgever met betrekking tot de wijze van 
verpakking, vervoer, verzending etc. niet te aanvaarden. 

7.3. Tenzij daartoe op Nijkerk een wettelijke verplichting rust, wordt verpakking niet teruggenomen. In de gevallen waarin Nijkerk ingevolge de 
wet verplicht is verpakking terug te nemen, komen de kosten van het retourzenden van verpakking en de verwerking daarvan voor 
rekening van Opdrachtgever. 

8. BETALING 
8.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden in de overeengekomen valuta, zonder korting of 

verrekening, binnen 30 dagen na factuurdatum contant ten kantore van Nijkerk, dan wel door storting of overmaking op een door Nijkerk 
aangewezen bank- of girorekening.  

8.2. Opdrachtgever kan ten aanzien van zijn betalingsverplichting geen beroep doen op een eventueel opschortingsrecht. 
8.3. De op de bank- en/of giroafschriften van Nijkerk aangegeven valutadatum is bepalend en wordt als datum van betaling aangemerkt. 
8.4. Bij gebreke van (tijdige) betaling wordt Opdrachtgever geacht, zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, in 

verzuim te zijn en is zij over het nog openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van de maand dat 
Opdrachtgever in gebreke is, alsmede alle (buiten)gerechtelijke incassokosten, welke tenminste 15% van het met inbegrip van 
voornoemde rente door Opdrachtgever verschuldigde bedrag.  

8.5. Niet (tijdige) betaling door Opdrachtgever maakt alle jegens Opdrachtgever openstaande vorderingen ineens direct opeisbaar. Door 
Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare 
vorderingen, die het langst openstaan. Aan vorengaande doet niet af dat Opdrachtgever meldt dat betaling betrekking heeft op latere 
facturen of schulden. 

8.6. Partijen dienen ieder voor zich de eigen bankkosten voor hun rekening te nemen. 
8.7. Nijkerk is gerechtigd om hetgeen zij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van Opdrachtgever te vorderen heeft, met al dan niet 

opeisbare tegenvorderingen van Opdrachtgever op Nijkerk te verrekenen. 

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN ZEKERHEID  
9.1. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 6. van de Algemene Voorwaarden omtrent het risico en de overgang daarvan, blijven alle door 

of namens Nijkerk geleverde goederen eigendom van Nijkerk tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen Opdrachtgever uit 
hoofde van de overeenkomst in het kader waarvan de goederen zijn geleverd, aan Nijkerk is verschuldigd. Hieronder zijn tevens begrepen 
de ingevolge artikel 8 verschuldigde rente en kosten. 

9.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan door Nijkerk geleverde goederen te bewerken of door te verkopen, anders dan in de normale 
uitoefening van zijn bedrijf, in pand te geven dan wel anderszins met een beperkt recht te bezwaren, zolang daarop een 
eigendomsvoorbehoud van Nijkerk rust.  

9.3. Opdrachtgever is verplicht de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud van Nijkerk rust zodanig van andere goederen afgescheiden te 
houden, opdat zij gemakkelijk en duidelijk als goederen van Nijkerk kunnen worden herkend en voorts van dit eigendomsvoorbehoud van 
Nijkerk aan derden melding te maken. 

9.4. Nijkerk is op elk door haar gewenst moment gerechtigd van Opdrachtgever naast een eventueel eigendomsvoorbehoud (aanvullende) 
zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te verlangen, waartegenover Opdrachtgever op eerste vordering van Nijkerk tot het 
stellen van (aanvullende) zekerheid verplicht is. De kosten verbonden aan het stellen van (aanvullende) zekerheid zijn voor rekening van 
Opdrachtgever. 

9.5. Indien Opdrachtgever aan een verzoek van Nijkerk om aanvullende zekerheid niet binnen vijf dagen nadat het verzoek werd gedaan, 
daaraan tot genoegen van Nijkerk gevolg heeft gegeven, worden alle verplichtingen van Opdrachtgever direct opeisbaar.  

10. RECLAME 
10.1. Opdrachtgever is verplicht terstond na (af/op)levering van een goed/werk, het goed/werk grondig te inspecteren op tekorten, 

beschadigingen of gebreken en bij aanwezigheid Nijkerk daarvan terstond, doch uiterlijk binnen acht dagen na de (af/op)levering, 
schriftelijk van eventuele tekorten, beschadigingen of andere gebreken schriftelijk op de hoogte te brengen. Reclames omtrent verborgen 
gebreken zijn slechts mogelijk binnen de garantietermijn, doch uiterlijk binnen 1 jaar, en dienen terstond, doch uiterlijk binnen vijf dagen, 
nadat het verborgen gebrek zich heeft geopenbaard schriftelijk bij Nijkerk te worden gemeld. 

10.2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 10.1. genoemde termijnen schriftelijk bij Nijkerk heeft gereclameerd, wordt het goed/werk 
geacht aan de overeenkomst te voldoen, althans wordt Opdrachtgever geacht met de staat waarin het goed/werk is (af/op)geleverd in te 
stemmen en vervalt ieder recht op reclame.  

10.3. Reclames met betrekking tot een factuur dienen op straffe van verval schriftelijk binnen acht dagen na de datum van de factuur bij Nijkerk 
te worden ingediend. 

10.4. Reclames gelden alleen als reclames in de zin van dit artikel, indien daarbij de aard en de grond van de klachten nauwkeurig zijn 
omschreven. 

10.5. Nijkerk dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. 
10.6. Het indienen van een reclame ontslaat Opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen tegenover Nijkerk. 

11. GARANTIE 
11.1. Nijkerk verstrekt geen garantie ten aanzien van goederen die niet nieuw zijn en evenmin met betrekking tot door haar geleverde diensten. 

Met betrekking tot de door Nijkerk elders ingekochte goederen, geldt dat de door Nijkerk verstrekte garanties is beperkt tot de door haar 
leverancier verstrekte garantie. De voorwaarden van deze door de leverancier van Nijkerk verstrekte garantie zullen op verzoek van 
Opdrachtgever om niet worden toegezonden. In alle overige gevallen zal Nijkerk, behoudens overmacht en normale slijtage, indien de door 
haar geleverde goederen bij normaal gebruik, binnen de daarvoor geldende toleranties, niet voldoen aan de overeengekomen specificatie - 
ter beoordeling van Nijkerk - overgaan tot herstel of herlevering van het geleverde goed (of een onderdeel daarvan), zonder dat 
Opdrachtgever daarnaast nog enig recht kan doen gelden op vergoeding van welke schade dan ook. Vervangen goederen of onderdelen 
worden eigendom van Nijkerk. Indien mocht blijken dat herstel of herlevering onmogelijk is, is Nijkerk slechts gehouden tot creditering van 
de werkelijk betaalde netto factuurprijs voor het goed dat niet voldoet aan de overeengekomen specificaties. Tenzij uitdrukkelijk anders 
overeengekomen is, zijn door Nijkerk afgeleverde goederen niet geschikt voor life-support doeleinden, of voor verwerking in apparatuur die 
daarvoor bestemd is. 

11.2. De verplichting van Nijkerk bij een eventuele garantiebreuk beperkt zich tot het ter beoordeling van Nijkerk ofwel herstellen, ofwel 
vervangen van het goed zonder dat Opdrachtgever daarnaast nog enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Vervangen 
goederen of onderdelen worden eigendom van Nijkerk. Indien mocht blijken dat herstel of vervanging onmogelijk is, is Nijkerk slechts 
gehouden tot creditering van de werkelijk betaalde netto factuurprijs voor het goed dat niet voldoet aan de garantieverplichting van 
Nijkerk.  

11.3. Garantiewerkzaamheden worden uitgevoerd op een door Nijkerk te bepalen plaats en tijdstip tijdens de normale werkuren van Nijkerk. 
11.4. Alle aanspraken op een eventuele garantie vervallen indien de (gebruiks)voorschriften niet worden nageleefd en/of door of vanwege 

Opdrachtgever zonder toestemming van Nijkerk reparaties of wijzigingen worden uitgevoerd c.q. aangebracht. 
11.5. Er kan geen aanspraak worden gedaan op een eventuele garantie, zolang Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. 

12. AANSPRAKELIJKHEID 
12.1. Behoudens indien en voor zover uit artikel 11. van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit, is 

Nijkerk niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, zowel direct als indirect waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of 
onroerende zaken, dan wel aan personen ten gevolge van gebreken in of aan door haar geleverde goederen c.q. verrichte diensten, fouten 
van haar personeel, dan wel van andere personen die door haar in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever 
worden ingeschakeld, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevende functionarissen van Nijkerk. 

12.2. Indien Nijkerk adviezen verstrekt, behulpzaam is of op andere wijze betrokken is bij het onder meer verwerken en/of in bedrijf stellen van 
door haar geleverde goederen c.q. van de goederen waarin deze worden toegepast, geschiedt zulks, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders 
is overeengekomen, voor risico van Opdrachtgever. Nijkerk is dan ook nimmer aansprakelijk voor daarbij c.q. daardoor eventueel 
optredende schade, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van leidinggevende functionarissen van Nijkerk. 

12.3. Nijkerk mag bij de uitvoering van de overeenkomst zonder nader onderzoek uitgaan van de juistheid van de door Opdrachtgever verschafte 
gegevens. Nijkerk is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten in deze gegevens.  

12.4. Opdrachtgever dient bij de toepassing van de door Nijkerk geleverde goederen de bijbehorende (gebruiks)voorschriften na te leven. Nijkerk 
is nimmer aansprakelijk voor schade verband houdend met het niet naleven van deze (gebruiks)voorschriften. Indien de 
(gebruiks)voorschriften niet zijn nageleefd, dient Opdrachtgever te bewijzen dat eventuele ontstane schade niet het gevolg is van het niet 
naleven van de (gebruiks)voorschriften maar een andere oorzaak heeft. 

12.5. Nijkerk is nimmer aansprakelijk voor schade bestaande uit winstderving, bedrijfsstagnatie of andere gevolgschade van Opdrachtgever.  
12.6. De aansprakelijkheid van Nijkerk is met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 12.1. tot en met 12.5. in alle gevallen beperkt tot 

het factuurbedrag, met een maximum van ƒ 100.000,-- althans, als dekking bestaat onder de door Nijkerk afgesloten 
aansprakelijkheidsverzekering, tot de omvang van deze dekking. De polisvoorwaarden zullen op verzoek van Opdrachtgever om niet 
worden toegezonden. 

13. VRIJWARING 
13.1. Opdrachtgever dient Nijkerk te vrijwaren voor alle aanspraken van derden (werknemers van Nijkerk daaronder begrepen), die verband 

houden met de door Nijkerk geleverde producten en/of verrichte diensten of overigens voortvloeien uit de tussen Nijkerk en Opdrachtgever 
gesloten overeenkomst, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van leidinggevende functionarissen van 
Nijkerk. 

14. OVERMACHT 
14.1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke, onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de 

overeenkomst redelijkerwijs niet van deze partij kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: brand; ontploffing; 
natuurrampen zoals blikseminslag, laag/hoog water, aardbeving etc.; staking c.q. werkonderbreking; ziekteverzuim van het personeel; 
transportmoeilijkheden; onderbroken elektriciteit- en gastoevoer; onvoldoende toevoer van grondstoffen/producten; overheidsmaatregelen 
waaronder in- en uitvoer verboden, contingenteringen en milieuvoorschriften; bedrijfsstoring(en) bij, alsmede niet of niet-tijdige nakoming 
van toeleveranciers van Nijkerk en andere bij de overeenkomst tussen Nijkerk en Opdrachtgever betrokken derden waardoor Nijkerk haar 
verplichtingen niet kan nakomen en elke omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis die het gevolg is van of verband houdt met de 
zogenaamde datumgerelateerde storingen (het millenniumprobleem).  

14.2. Tijdens overmacht worden levering- en andere verplichtingen van de partij die door de overmacht wordt getroffen, opgeschort. 
14.3. Indien de periode waarin sprake is van overmacht langer duurt dan zes maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder 

rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval voor enige partij een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Indien 
Nijkerk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar 
verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever 
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 

15. OPSCHORTING EN ONTBINDING 
15.1. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde is Nijkerk gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling en 

rechterlijke tussenkomst - ter exclusieve keuze van Nijkerk - uitvoering van haar deel van de overeenkomst(en) met Opdrachtgever geheel 
of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst(en) met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: 

 i. Opdrachtgever één of meerdere bepaling(en) van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden (waaronder de bepalingen met 
betrekking tot betaling en het stellen van zekerheid) niet, niet-tijdig of niet naar behoren naleeft; 

 ii. Opdrachtgever een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt, zijn faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, dan wel 
krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld; 

 iii. Opdrachtgever failliet wordt verklaard; 
 iv. Opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt, dan wel een verzoek tot 

ontbinding c.q. liquidatie van de onderneming van Opdrachtgever is ingediend; 
 v. indien op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd, dat niet 

binnen dertig dagen na beslaglegging is opgeheven; 
 vi. indien Opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen. 
15.2. Opschorting, dan wel ontbinding door Nijkerk op grond van dit artikel geschiedt onverminderd haar recht volledige schadevergoeding te 

vorderen, waaronder in ieder geval is begrepen vergoeding van gederfde winst en gemaakte kosten. 
15.3. In het geval van de in artikel 15 lid 1 onder i tot en met vi genoemde omstandigheden wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in 

verzuim te zijn en worden alle vorderingen van Nijkerk op Opdrachtgever direct opeisbaar. 

16. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 
16.1. Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten, aanbiedingen, orders waarop zij geheel of gedeeltelijk van toepassing 

zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag, alsmede eenvormige koopwetten, is 
uitdrukkelijk uitgesloten. 

16.2. Alle geschillen die tussen Nijkerk en Opdrachtgever ontstaan naar aanleiding van of in verband met een overeenkomst waarop de 
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede handelingen die daaraan vooraf gaan en daaruit voortvloeien – daaronder begrepen 
geschillen welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd 
aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam, onverminderd het recht van Nijkerk om, ter harer keuze, een procedure bij de, 
indien deze bepaling niet zou zijn opgenomen, bevoegde rechter aanhangig te maken. 


