
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Bluedec bv, vastgesteld op ……………… en gedeponeerd ter griffie van de 

Arrondissementsrechtbank te Arnhem. 

Artikel 1. Algemeen 

1. Daar waar in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden of op andere uitingen Bluedec, met of zonder hoofdletter(s) 
en/of het geregistreerde ® wordt geschreven, genoemd, of anderszins uiting aan wordt gegeven wordt altijd bedoeld Bluedec bv.  

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bluedec aan opdrachtgever te leveren respectievelijk geleverde diensten en 
producten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk door beide partijen anders is overeengekomen. 

3. Door het plaatsen van de order heeft opdrachtgever deze voorwaarden geaccepteerd en daarmee afstand gedaan van eventuele 
eigen inkoopvoorwaarden.  

4. Deze voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen in de overeenkomst onveranderd van toepassing. 
 

Artikel 2. Definities 

1. Bluedec: Bluedec bv gevestigd te Heteren, ingeschreven KvK 09074101 dan wel een aan haar verbonden vennootschap 
respectievelijk hun rechtsopvolgers. 

2. Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of aangeeft gebruik te willen maken van de levering van 
diensten en/of producten van Bluedec. 

3. Diensten: adviezen, aanbiedingen, offertes, beschrijvingen, tekeningen, berekeningen en overige geleverde diensten en/of zaken  
 

Artikel 3. Intellectuele en/of industriële eigendomsrechten 

1. Auteursrechten en/of overige rechten van intellectueel eigendom van alle op basis van diensten en/of producten van Bluedec 
toegepaste, be- of verwerkte zaken (tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, adviezen, ontwerpen etc.) komen 
uitsluitend toe aan Bluedec, ongeacht of daarvoor kosten aan opdrachtgever in rekening zijn gebracht. 

2. De onder 4.1. bedoelde zaken mogen door opdrachtgever of door hem/haar ingeschakelde derden niet  zonder schriftelijke 
toestemming van Bluedec aan derden worden getoond en niet worden openbaar gemaakt, verveelvuldigd, ter beschikking 
gesteld, vervreemd of bezwaard. 

3. Het is opdrachtgever niet toegestaan om aanduidingen betreffende het intellectueel eigendom van Bluedec op welke wijze dan 
ook te verwijderen, vervagen of wijzigen. 

 

Artikel 4. Vrijwaring 

1. Bij eventuele be- of verwerking van producten van Bluedec door of namens opdrachtgever, neemt opdrachtgever de 
intellectuele eigendomsrechten van Bluedec en /of derden volledig in acht, ook ten aanzien van eventueel door opdrachtgever 
ingeschakelde derden. 

2. Opdrachtgever verbindt zich alle verwerkings- en veiligheidsvoorschriften die gelden voor toepassing, be- en verwerking van 
producten van bluedec volstrekt in acht te (doen) nemen. 

3. Het gebruik van producten van bluedec is voor risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever ziet af van alle eventuele 
aanspraken betreffende toepassing, be- en verwerking van producten van Bluedec en de mogelijke gevolgen daarvan. 

4. Opdrachtgever vrijwaart Bluedec voor aanspraken van derden die schade menen te lijden in verband met uitvoering van de 
overeenkomst als gevolg van handelen of nalaten van opdrachtgever, onjuist of onvolledig door opdrachtgever verstrekte 
informatie en/of onveilige omstandigheden onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever. 

 

Artikel 5. Aanbiedingen 

1. Alle aanbiedingen van Bluedec zijn vrijblijvend totdat Bluedec de aanvaarding van de aanbieding door  opdrachtgever schriftelijk 
heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering is begonnen. Opdrachten en  acceptaties door opdrachtgever zijn onherroepelijk en 
bindend. 

2. Eventuele onjuistheden in de opdrachtbevestiging van Bluedec dienen schriftelijk en binnen 2  werkdagen na datum bevestiging 
aan Bluedec te worden gemeld. Indien Bluedec binnen deze termijn geen schriftelijk bericht hierover heeft ontvangen, is de 
overeenkomst voor opdrachtgever bindend.Evidente schrijffouten, omissies en dergelijke in de aanbieding van Bluedec kunnen 
ten alle tijden – ook na opdracht en na levering/uitvoering – door Bluedec worden herroepen. Uitsluitend Bluedec is gerechtigd 
tot correctie/compensatie danwel tot aanspraken op nabetaling. 

3. Ofschoon Bluedec uiterste zorg besteedt aan het volledig en juist opgeven van specificaties van door  haar te leveren of 
geleverde producten als maten, hoeveelheden, kwaliteit, prestaties en overige eigenschappen, gelden deze als benadering en zijn 
de vermeldingen derhalve niet bindend. 

 

Artikel 6. Prijzen 

1. De door Bluedec aangeboden prijzen zijn in euro, inclusief verpakkingskosten, exclusief BTW, transport en belastingen, (import 
– export) heffingen of toeslagen met betrekking tot product en transport. 

2. Bluedec is gerechtigd een redelijke vergoeding in rekening te brengen voor bijkomende diensten waarvoor in de overeenkomst 
geen prijs is vastgelegd. 

3. Prijzen zijn geldig tot 1 maand na offertedatum.  



4. Prijswijzigingen als gevolg van (koers)wijziging van valuta, belastingen, accijnzen, invoerrechten, lonen en eventueel van derden 
betrokken zaken en/of diensten zijn altijd door te berekenen. 

 

Artikel 7. Levering 

1. De met Bluedec overeengekomen leverings- en/of uitvoeringstermijnen zijn bij benadering vastgesteld en niet te beschouwen 
als fatale termijn. 

2. Overschrijding van de leverings- en/of uitvoeringstermijn geeft opdrachtgever niet het recht tot (het vorderen van) ontbinding, 
vernietiging van de overeenkomst noch het recht op opschorting of schadevergoeding. 

3. Indien geen levering/uitvoering heeft plaatsgevonden binnen de leverings- en/of uitvoeringstermijn, heeft opdrachtgever vanaf 
8 kalenderdagen na deze termijn het recht van Bluedec te verlangen dat alsnog – binnen eenzelfde termijn als aanvankelijk 
overeengekomen – zal worden geleverd/uitgevoerd. Heeft Bluedec na het verstrijken van deze laatstbedoelde termijn wederom 
niet  geleverd/uitgevoerd dan is opdrachtgever vanaf 45 kalenderdagen na het einde van de aanvankelijke leverings- en/of 
uitvoeringstermijn gerechtigd de overeenkomst te annuleren. In dit geval is Bluedec geen enkele schadevergoeding 
verschuldigd. 

4. Mocht onverminderd het gestelde onder 7.2 en 7.3 en zonder dat sprake is van overmacht (zoals hierna bepaald in Artikel 8.) 
toch komen vast te staan dat de leverings- en/of uitvoeringstermijn is overschreden als gevolg van een toerekenbare 
tekortkoming van Bluedec, dan is Bluedec maximaal gehouden tot betaling van 1% van de overeengekomen prijs/aanneemsom 
van de betreffende levering/uitvoering. Van toerekenbare tekortkoming als hiervoor genoemd is echter geen sprake indien 
Bluedec niet schriftelijk en per aangetekende post door opdrachtgever in gebreke is gesteld. 

5. Vanaf het moment van levering zijn producten voor rekening en risico van opdrachtgever 
6. Het transport en lossen van de materialen is voor risico van opdrachtgever. 
7. Een gegeven order kan niet door opdrachtgever worden geannuleerd. Indien opdrachtgever een gegeven order geheel of 

gedeeltelijk annuleert , vergoedt hij bluedec alle redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden en de winstderving, te 
vermeerderen met BTW. 

 

 

Artikel 8. Overmacht 

1. Onder overmacht wordt onder meer begrepen: oorlog en/of mobilisatie, natuurgeweld, staking en andere arbeidsconflicten 

en/of ziekte van werknemers, faillissement, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van leverancier(s), vervoerder(s) van 

Bluedec of andere bij de levering/uitvoering betrokken derden, stagnatie in het verkeer, slechte weersomstandigheden (als 

storm, regen, ijzel, vorst, sneeuw), tekort aan grondstoffen of (machine-)onderdelen, belemmerende maatregelen/besluiten of 

het uitblijven van vereiste vergunningen of andere formaliteiten van enige overheid, brand en andere ongevallen in het bedrijf 

van Bluedec of leverancier(s) en het geheel of ten dele ontbreken van basisbenodigdheden (als water, gas, elektriciteit, 

perslucht), als gevolg waarvan (verdere) levering/uitvoering redelijkerwijs niet van Bluedec kan worden verlangd. 

2. Indien Bluedec als direct of indirect gevolg van overmacht is verhinderd om (tijdig) te leveren/uit te voeren, heeft zij het recht 

om de overeenkomst voor het niet geleverde/uitgevoerde gedeelte te ontbinden of de nakoming daarvan op te schorten zonder 

dat zij jegens opdrachtgever of derden aansprakelijk is. 

3. Bij overmacht is opdrachtgever niet bevoegd tot annulering van de overeenkomst, tenzij de toestand van overmacht langer dan 

drie maanden heeft voortgeduurd. In dit laatste geval is opdrachtgever bevoegd tot annulering uitsluitend na voorafgaand 

aangetekend schrijven aan Bluedec. 

4. Indien Bluedec bij het intreden van de situatie van overmacht al deels aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts 

gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde/uitgevoerde cq. het 

leverbare/uitvoerbare deel te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te beschouwen als afzonderlijke 

overeenkomst en als zodanig te voldoen. 

 

Artikel 9. Betaling en zekerheid 

1. Tenzij schriftelijk anders is bepaald, geldt een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum. 
2. Bluedec heeft ten alle tijden het recht vooruitbetaling te vorderen of anderszins zekerheid voor betaling te verkrijgen. 
3. Opdrachtgever dient eventuele onjuistheden in de factuur van Bluedec binnen 8 werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan 

Bluedec te melden, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht de factuur te hebben goedgekeurd. 
4. Indien Bluedec geen tijdige betaling heeft ontvangen, wordt een vertragingsrente van 1,5% op de wettelijk vastgestelde 

Europese rente per maand in rekening gebracht, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. Tevens zijn de 
incassokosten verschuldigd overeenkomstig het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, alsmede de overig te maken 
kosten (als eventuele proceskosten). 

5. Indien van opdrachtgever het faillissement wordt aangevraagd, deze surseance van betaling aanvraagt, liquideert, overlijdt en 
voorts onder alle andere omstandigheden waarbij het verhaal van de vordering(en) van Bluedec mogelijkerwijs in gevaar 
zou(den) kunnen komen, worden alle vorderingen van Bluedec terstond opeisbaar en heeft Bluedec het recht alle 
leveringen/uitvoeringen te beëindigen en verkochte, geleverde resp. verhuurde bedrijfsmiddelen of andere zaken terug te halen 
of weg te nemen zonder rechterlijke tussenkomst, totdat resp. tenzij de hiervoor bedoelde zekerheid is gesteld. 

6. Opdrachtgever is persoonlijk aansprakelijk indien goederen ten tijde van situaties als genoemd in artikel 9.5 zouden zijn 
verdwenen, ontvreemd of anderszins niet (meer) op het leverings-/uitvoeringsadres aanwezig zouden zijn. 

7. Een betaling van een op een bepaalde levering/uitvoering toe te rekenen geldsom wordt geacht in de    



8. Ingeval van de in het vorige lid genoemde beëindiging is opdrachtgever gehouden tot volledige vergoeding van de schade die Bluedec 
dientengevolge lijdt en verbeurt opdrachtgever daarboven aan Bluedec een direct opeisbare boete van 20% van de overeengekomen 
prijs/aanneemsom van de betreffende levering/uitvoering. Bluedec heeft genoemde bevoegdheid tot schorsing van de levering/uitvoering 
danwel tussentijdse beëindiging eveneens in alle andere gevallen waarin opdrachtgever in verzuim is. 

9. Bluedec is bevoegd om leveringen in delen uit te voeren en betaling te vorderen van dat deel van de overeenkomst/levering dat is 
uitgevoerd. 

 

Artikel 10. Annulering en schadeloosstelling 

1. Opdrachtgever mag een gegeven order niet annuleren. Indien opdrachtgever een gegeven order desondanks geheel of 
gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Bluedec te vergoeden alle met het  oog op de uitvoering van deze order 
redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Bluedec alsmede de winstderving, te vermeerderen met BTW. 

 

Artikel 11. Verplichtingen van opdrachtgever 

1. Opdrachtgever is verplicht de be- en verwerkingsrichtlijnen die Bluedec voorschrijft/uitvaardigt strikt te (doen) volgen. Indien 
deze be- en verwerkingsrichtlijnen niet geheel duidelijk, incompleet, niet up-to-date zouden zijn of anderszins niet voldoen aan 
het wettelijk gestelde, is het de verantwoordelijkheid en de verplichting van opdrachtgever om Bluedec schriftelijk te 
informeren en te vragen om nadere informatie. 

2. Bij het plannen van haar levering/uitvoering gaat Bluedec ervan uit dat opdrachtgever de genoemde verplichtingen goed en 
tijdig zal naleven. De naleving van genoemde verplichtingen is steeds ter beoordeling van Bluedec. Mocht Bluedec in verband 
met haar levering/uitvoering, bijvoorbeeld ter voorkoming van stagnatie en dergelijke (extra) voorzieningen/maatregelen nodig 
achten, dan is zij gerechtigd deze voor rekening en risico van opdrachtgever te (doen) treffen. 

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid 

1. Behoudens het bepaalde in arikel 13 heeft opdrachtgever jegens Bluedec geen enkele aanspraak wegens gebreken in of met 
betrekking tot de door Bluedec geleverde producten en/of diensten. Bluedec is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte 
schade ontstaan door ongeacht welke oorzaak, behoudens in geval van grove schuld of opzet. 

Bluedec is op geen enkele wijze aansprakelijk/verantwoordelijk voor directe en/of indirecte gevolgen en/of schaden – en 

zulks in de ruimste zin – door ondeskundig, onverantwoord gebruik van materialen van Bluedec. en is in geen enkel geval 

aansprakelijk voor eventuele gezondheidsrisico’s die het werken met haar producten met zich zou kunnen meebrengen 

2. Bluedec is in geen enkel geval aansprakelijk voor gevolgschade van opdrachtgever of derden. 
3. Indien om, ongeacht welke, redenen opdrachtgever van mening is Bluedec toch aansprakelijk te kunnen en/of moeten stellen 

voor gevolgen die aan het gebruik en/of toepassing en/of het werken met Bluedec, zal opdrachtgever zich rechtstreeks wenden 
tot fabrikant(en) en leverancier(s) en niet tot Bluedec. Bluedec zal opdrachtgever contactgegevens verstrekken maar is zelf geen 
partij in dergelijke zaken. 

4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de gevolgen en schade die voortvloeien uit het door haar niet naleven van de in artikel 11.1 
genoemde verplichtingen dan wel uit het niet voldoen aan de in de be- en verwerkingsrichtlijnen genoemde eisen die gesteld 
kunnen worden aan het werk, de aan- en afvoerwegen en dergelijke.  

5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van door haar aan Bluedec verstrekte gegevens en is verantwoordelijk 
voor het door haar aangeleverde ontwerp en de inwerking daarvan/daarop resp. de inwerking op de (rest van) het werk resp. de 
belendende werken van op het door Bluedec geleverde/uitgevoerde. Opdrachtgever dient in dat verband Bluedec zowel feitelijk 
alsook juridisch te vrijwaren en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende, met dien verstande dat opdrachtgever 
voor haar rekening en risico alle discussies/geschillen tussen Bluedec en eventueel betrokken derden geheel overneemt. 

6. Indien opdrachtgever namens een of meer anderen optreedt, is hij – onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen – 
tegenover Bluedec aansprakelijk als opdrachtgever. 

7. In gevallen waarin Bluedec gehouden is tot betaling van schadevergoeding – onverminderd het bepaalde in artikel 12.1 en 12.2, 
behoudens in geval van opzet of grove schuld – zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde 
producten/diensten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade is gedekt door de 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Bluedec zal een schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag dat door de 
verzekeraar daadwerkelijk wordt uitgekeerd. 

8. Elke vordering jegens bluedec vervalt 12 maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij deze door Bluedec is erkend 
9. Opdrachtgever vrijwaart Bluedec, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen 

tegen aanspraken van derden, waaronder begrepen aanspraken die zijn gebaseerd op productaansprakelijkheid, in verband met 
de uitvoering door Bluedec van de overeenkomst,  ongeacht de oorzaak, alsmede tegen de daaruit voortvloeiende kosten. 
 

Artikel 16. Advisering 

1. Alle door Bluedec gegeven adviezen en verstrekte berekeningen, tekeningen en andere informatie zijn geheel vrijblijvend en 
niet bindend 

2. Bluedec is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voortvloeiende uit de in 16.1 vermelde diensten. 
Opdrachtgever vrijwaart Bluedec tegen eventuele aanspraken van derden ter zake. 

3. Opdrachtgever zal alle adviezen, berekeningen, tekeningen, offertes, proefmodellen en andere door Bluedec verstrekte 
informatie strikt vertrouwelijk behandelen en niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bluedec verveelvoudigen, 
vastleggen, openbaar maken of op enige andere wijze aan derden ter beschikking stellen of daartoe de gelegenheid bieden. 
 



 

Artikel 13. Garantie en reclame 

1. Bluedec garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten zoals opdrachtgever volgens de overeenkomst 
redelijkerwijs mag verwachten. 

2. Indien opdrachtgever niettemin eventuele klachten over producten of diensten van de overeenkomst heeft, dienen deze aan Bluedec te 
worden gemeld bij per email direct doch uiterlijk binnen 24 uur en per aangetekende brief binnen 4 dagen na ontvangst van de 
goederen, bij gebreke waarvan elke eventuele aansprakelijkheid van Bluedec vervalt. 

3. Indien zich in de door Bluedec geleverde producten/diensten gebreken zouden voordoen ten gevolge van productie- en/of 
materiaalfouten, zal – na accoordbevinding van producenten/leveranciers van Bluedec, Bluedec deze gebreken (doen) herstellen, voor 
herstel benodigde zaken beschikbaar stellen, bedoelde producten/diensten geheel of gedeeltelijk vervangen of een redelijke reductie 
van de prijs toepassen. De keuze hiervan ligt uitsluitend ter beoordeling aan Bluedec en haar producenten/leveranciers. Dit betreft 
uitsluitend en alleen de vergoeding of herlevering van BLUEDEC materialen en/of producten. Andere herstelkosten en/of levering van 
materialen en diensten, inclusief uitvoeringskosten, zijn niet voor rekening van Bluedec. 

4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt deze garantie tot 6 maanden na aflevering / uitvoering.  
5. Buiten de garantie vallen gebreken die het gevolg zijn van resp. betreffen: 
6. 1.    foutieve bewaring 

1. het  door (personeel van) opdrachtgever niet in acht nemen van aanwijzingen of (verwerkings)voorschriften van Bluedec, 
dan wel door ander dan voorzien en/of ondeskundig gebruik 

2. vandalisme of andere externe oorzaken 
3. werkzaamheden door derden 
4. op aanwijzing van opdrachtgever op maat geleverde/uitgevoerde werken 
6 van derden betrokken onderdelen indien hiervoor geen garantie aan Bluedec is verstrekt 
7 Opdrachtgever dient de geleverde producten direct na ontvangst te inspecteren op gebreken en    hoeveelheid. Een 

eventuele reclame dient terstond op de vrachtbrief/afleverbon te worden aangetekend. Vrachtbrief of afleverbon leveren 
dwingend bewijs van de hoeveelheid vrij van transportschade ontvangen product. 

8 Reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. 
9 Ingeval van faillissement van leveranciers(s) en/of onderaannemer(s) van Bluedec en/of niet volledige betaling aan 

Bluedec komt de garantie automatisch te vervallen. 
10 Opdrachtgever dient Bluedec in de gelegenheid te stellen inspectie uit te voeren of de tekortkoming vast te stellen. Een 

eventueel gebrek betreffende een deel van de levering geeft opdrachtgever niet het recht tot afkeuring of weigering van 
de gehele partij geleverde producten en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst. 

11 Na vaststelling van een tekortkoming in een product of dienst van Bluedec is opdrachtgever verplicht al datgene te doen 
dat (verdere) schade voorkomt, waaronder uitdrukkelijk ook wordt verstaan onmiddellijke staking van gebruik, bewerking, 
verwerking en/of verhandeling. 

 

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud 

1. De door Bluedec aan opdrachtgever geleverde producten blijven onvervreemdbaar eigendom van Bluedec tot het moment 
waarop de koopprijs van de geleverde producten en diensten - met inbegrip van rente en kosten - volledig aan Bluedec zijn 
betaald. 

2. Opdrachtgever is niet gerechtigd het eigendom van nog niet betaalde producten over te dragen aan derden anders dan ten 
behoeve van de normale bedrijfsvoering. 

3. Wanneer opdrachtgever in gebreke is, is Bluedec gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van opdrachtgever te 
(doen) opeisen en terughalen. 

4. Opdrachtgever dient de producten met zorgvuldigheid te bewaren en zal daarvoor geen bewaarloon in rekening brengen onder 
welke titel dan ook.  

 

Artikel 15. Pandrecht 

1. Bluedec heeft pand- en retentierecht op alle zaken, documenten en gelden die Bluedec uit welke hoofde ook onder zich heeft of 
zal krijgen en voor alle vorderingen die zij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen, jegens een ieder die afgifte van de zaken, 
documenten en/of gelden verlangt. Bluedec kan de in dit genoemde artikel genoemde rechten ook uitoefenen voor hetgeen 
opdrachtgevers in verband met voorgaande en/of reeds uitgevoerde opdrachten nog aan Bluedec is/zijn verschuldigd. 
 

Artikel 16.   Slotbepalingen 

1. Nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden 
van toepassing zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Bepalingen die nietig of vernietigbaar zijn, dienen te 
worden vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigbare bepaling. 

2. Alle eventuele geschillen tussen Bluedec en opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het 
arrondissement Arnhem. 

3. Op alle overeenkomsten betreffende levering en verkoop die door Bluedec worden gesloten is uitsluitend het Nederlands recht 

van toepassing. 

 


