
Algemene leveringsvoorwaarden
Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Buro Blauw B.V. verder te noemen Blauw.

1. Algemeen

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op en maken met uitsluiting van andere voorwaarden deel uit van alle aanbiedingen en
overeenkomsten betreffende de verkoop en levering van goederen, alsmede opdrachten tot uitvoering van werkzaamheden en/of levering van
diensten door Blauw aan of ten behoeve van derden.

2. Aanbiedingen en Aanvaarding

A. Alle aanbiedingen en offertes van de zijde van Blauw zijn vrijblijvend in die zin, dat na aanvaarding door de opdrachtgever eerst een
overeenkomst tot stand komt indien en zodra de opdracht door Blauw schriftelijk is bevestigd. Hetzelfde geldt t.a.v. bij
handelsreizigers, vertegenwoordigers en agenten van Blauw geplaatste opdrachten.

B. Alle in folders, catalogi en ander reclamemateriaal van Blauw opgenomen gegevens m.b.t. de producten en diensten van Blauw hebben
een informatief, niet bindend karakter, tenzij uit de aanbieding het tegendeel blijkt.

3. Gegevens en Intellectuele Eigendom

A. Indien een aanbieding van Blauw, die (mede) is gebaseerd op door of vanwege opdrachtgever verstrekte tekeningen, maten,
omschrijvingen of andere gegevens, voert tot een overeenkomst, staat laatstgenoemde jegens Blauw in voor de juistheid van dergelijke
gegevens. Een zelfde garantie geldt voor na het tot stand komen van de overeenkomst door of vanwege opdrachtgever ten behoeve van
productie, uitvoering en/of levering verstrekte gegevens.

B. Indien opdrachtgever aan Blauw enig ontwerp gegevens of bestanden, ter beschikking stelt voor bewerking of  (re)productie, staat hij er
voor in dat daardoor geen inbreuk wordt gemaakt op octrooien, auteursrechten, modellenrechten, merkenrechten of anderszins
intellectuele eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever is gehouden Blauw in alle opzichten te vrijwaren, zowel in als buiten rechte,
voor aanspraken van derden wegens –vermeende- inbreuk op dergelijke rechten.

C. De auteursrechten met betrekking tot de door of in opdracht van Blauw vervaardigde ontwerpen, teksten, tekeningen, foto’s modellen
e.d., hetzij getoond, aangeboden of verkocht, blijven te allen tijde berusten onder Blauw.

D. In geval van annulering van een reeds tot stand gekomen overeenkomst is Blauw gerechtigd om behalve de kosten, tevens de geleden
schade – waaronder winstderving – aan opdrachtgever in rekening te brengen, terwijl laatstgenoemde in geval van annulering binnen 1
maand voor de overeengekomen leverdatum steeds gehouden zal zijn het volledige factuurbedrag te voldoen.

4. Aard van de verbintenis

Met het aanvaarden van een opdracht tot uitvoering van werkzaamheden verbindt Blauw zich tot niet meer dan tot bij de uitvoering daarvan
te streven naar een voor de opdrachtgever
bruikbaar resultaat.. In zodanig geval is de verbintenis van Blauw te allen tijde uitsluitend te kwalificeren als een inspanningverplichting.

5. Prijzen

A. De in een aanbieding of prijscourant genoemde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen der aanbieding c.q.
prijscourant geldende loon- en materiaalkosten, valutakosten, invoerrechten en andere bij invoer verschuldigde heffingen,
verzekeringstarieven, vrachten, belastingen en verder prijsbepalende factoren. Indien zich na het uitbrengen van een aanbieding c.q. tot
stand komen van een overeenkomst een wijziging in een of meer dezer factoren voordoet heeft Blauw het recht de prijzen op billijke
wijze aan de gewijzigde factoren aan te passen, tenzij uitdrukkelijk vaste prijzen met de opdrachtgever zijn overeengekomen.

B. Tenzij in de aanbieding anders aangegeven gelden de prijzen exclusief B.T.W.
C.  Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht komen voor rekening van de opdrachtgever.

6. Levertijden.

A. Behoudens uitdrukkelijke afwijking gelden de door Blauw opgegeven levertijden bij benadering.
B. In geval van overmacht wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur der overmachtsituatie Onder overmacht wordt verstaan iedere van

de wil van Blauw onafhankelijke omstandigheid –ook al is deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds te voorzien -
waardoor de uitvoering der overeenkomst tijdelijk of blijvend is verhinderd alsmede, voor zover onder het voorgaande niet reeds
begrepen, het geval, zal Blauw door haar leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot de aflevering of productie der goederen in
staat wordt gesteld.

7. Aflevering van goederen.

Blauw levert af magazijn en de goederen reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

8. Risico-overgang van goederen.

A. Het risico van beschadiging en tenietgaan van goederen gaat op de opdrachtgever over, zodra de betreffende goederen het magazijn van
Blauw verlaten onverminderd het bepaalde in de volgende alinea.

B. Indien de opdrachtgever nalatig is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering der goederen dient mede te
werken zijn de goederen voor risico van de opdrachtgever vanaf het ogenblik, dat zij voor verzending of levering gereed staan. Tevens
is opdrachtgever vanaf dat moment rente verschuldigd van 1,5% per maand over het factuurbedrag alsmede de kosten van opslag.



9. Eigendomsovergang

A. De eigendom der goederen, voor zover die niet reeds bij opdrachtgever of derden berust, gaat eerst op de opdrachtgever over, nadat al
hetgeen door hem uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Blauw verschuldigd is, is betaald. Opdrachtgever is m.b.t. de
goederen waarop het eigendomsvoorbehoud van Blauw rust slechts bevoegd tot beschikkingsdaden, welke tot de reguliere
bedrijfsuitoefening van opdrachtgever gerekend kunnen worden. Daartoe kunnen in geen geval worden gerekend verpanding, belening
dan wel vestiging van enige andere vorm van zekerheidsrechten op de goederen.

B. Indien de opdrachtgever met de nakoming van betalingsverplichtingen in gebreke is, danwel in betalingsmoeilijkheden verkeert, is
Blauw onherroepelijk gerechtigd de goederen terug te nemen zonder dat ter zake enige  ingebrekestelling is vereist, in welk geval de
overeenkomst van rechtswege is ontbonden en de opdrachtgever jegens Blauw gehouden is tot vergoeding van alle kosten, schaden en
interesten daarop vallende. Voor het hierbedoelde geval machtigt de opdrachtgever reeds nu voor alsdan Blauw onherroepelijk om met
voormeld doel alle bij hem in gebruik zijnde gebouwen en terreinen te betreden en haar eigendommen daaruit af te voeren.

C.  Indien opdrachtgever de goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust onder leverancierskrediet doorlevert aan een derde, blijven
de eigendomsrechten van Blauw in stand, zolang de goederen door die derde niet volledig zijn betaald. Opdrachtgever is gehouden bij
doorlevering als hiervoor bedoeld een daartoe strekkend beding is maken.

D. Indien de af te leveren goederen reeds eigendom van opdrachtgever zijn, heeft Blauw daarop het recht van retentie, zolang
opdrachtgever niet al hetgeen hij uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Blauw verschuldigd is heeft voldaan.

10. Garantie en Reclameregeling

A. Opdrachtgever dient de goederen terstond bij ontvangst c.q. oplevering te controleren op afmeting, maatvoering, hoeveelheid,
afwerking, etc.

B. Reclames moeten binnen 8 dagen schriftelijk bij Blauw worden gemeld, en wel indien het betreft zichtbare gebreken binnen 8 dagen na
af- of oplevering en indien het betreft onzichtbare gebreken binnen 8 dagen na het aan het licht treden van het gebrek. Na het
verstrijken van deze termijn vervalt elke aansprakelijkheid van de kant van Blauw. De bewijslast van tijdige reclame berust bij de
opdrachtgever. In elk geval na zes maanden na aflevering elke aansprakelijkheid van Blauw.

C. Blauw is niet aansprakelijk voor schade, welke het gevolg is van onjuiste behandeling van de geleverde goederen door opdrachtgever
en/of derden.

D. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Blauw beperkt tot het bedrag van de netto-factuurwaarde van de goederen, waarop haar
aansprakelijkheid betrekking heeft.

E. Blauw is niet aansprakelijk voor gebreken aan goederen, welke zij van derden betrokken heeft. Zij zal in plaats daarvan aan
opdrachtgever overdragen en cederen alle aanspraken, welke zij terzake zelf jegens haar leverancier geldend kan maken.

F. Behoudens de overeengekomen hoeveelheid garandeert Blauw geen enkele hoedanigheid van goederen waarvan zij voor of bij het
sluiten van de overeenkomst heeft aangegeven dat deze goederen zich nog in een experimentele fase bevinden. Opdrachtgever is
gehouden deze goederen voetstoots te aanvaarden.

G. Garantie-aanspraken zullen door de opdrachtgever schriftelijk worden gemeld onder franco aanlevering van de goederen, waarop de
aanspraken betrekking hebben. Indien de garantie-aanspraken van opdrachtgever gegrond zijn zal Blauw –te harer keuze- de goederen
opnieuw in bewerking nemen, hetzij onderdelen vervangen, hetzij aan opdrachtgever een vergoeding toekennen met uitsluiting van het
recht van opdrachtgever op enige andere vorm van schadevergoeding, onverminderd het hiervoor sub d bepaalde.

H. Opdrachtgever vrijwaart Blauw ter zake van het gebruik van de geleverde goederen voor alle aanspraken van derden en met name voor
inbreuk op merken, licentie, octrooi en overige intellectuele en industriële eigendomsrechten.

I. Blauw is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade onder welke benaming dan ook.

11. Aansprakelijkheidsbeperking

Blauw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of verlies van, danwel voor schade aan goederen van opdrachtgever of derden,
die Blauw uit enigen, hoofde onder zich heeft, danwel waaraan of waarbij Blauw in opdracht van opdrachtgever werkzaamheden uitvoert.

12. Voorzieningen

A. Bij uitvoering van werkzaamheden door personeel van Blauw op door opdrachtgever aangegeven locaties is opdrachtgever gehouden er
voor zorg te dragen, dat bedoelde locatie op het overeengekomen tijdstip toegankelijk is voor het personeel van Blauw en de benodigde
apparatuur of andere materialen en de overeengekomen werkzaamheden ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd.  Voorts staat
opdrachtgever er voor in, dat de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde voorzieningen, zoals bijvoorbeeld gas-en
elektriciteitsaansluitingen, verwarming, perslucht, verlichting en wat dies meer zij kosteloos ter beschikking is van het personeel van Blauw.
Voorts is opdrachtgever gehouden er voor zorg te dragen dat de omstandigheden ter plaatse waar de werkzaamheden moeten worden verricht
in overeenstemming zijn met de wettelijk voorgeschreven eisen van veiligheid.

B. Indien opdrachtgever niet, of niet tijdig, aan de hiervoor genoemde verplichtingen voldoet en dientengevolge de werkzaamheden niet
danwel niet tijdig kunnen worden uitgevoerd, is Blauw gerechtigd de overeengekomen levertijden c.q. termijnen van uitvoering van de
werkzaamheden eenzijdig opnieuw vast te stellen.

C. In het in het vorige lid bedoelde geval is Blauw tevens gerechtigd alle extra kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.



13. Intellectueel eigendomsrecht en geheimhouding

A. Het intellectueel respectievelijk industrieel eigendomsrecht op alle door Blauw vervaardigde apparatuur, ontwikkelde modellen en/of
technieken, ontwikkelde software en resultaten van onderzoek berust te allen tijde bij Blauw.

B. Indien de opdrachtgever hier uitdrukkelijk schriftelijk om verzoekt zal Blauw zich verplichten tot geheimhouding van de in de opdracht
nieuw verworven kennis en gegevens tot 2 jaar  na de datum van de eindfactuur. Verlening van deze periode is uitsluitend mogelijk
middels afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

C. Indien misverstanden (dreigen te) ontslaan ten gevolge van het door de opdrachtgever bekend maken van onderzoeksresultaten of
wanneer Blauw ernstig gevaar voor personen of goederen constateert of wanneer geheimhouding in strijd is met wettelijke taken en
verplichtingen, heeft Blauw het recht onderzoeksresultaten zoveel als nodig aan derden bekend te maken of toe te lichten. Indien
mogelijk treedt Blauw eerst in overleg met opdrachtgever, voordat mededelingen aan derden worden gedaan.

D.  Opdrachtgever heeft het gebruiksrecht van het resultaat van de uitgevoerde werkzaamheden.
E. Gedurende een overeengekomen geheimhoudingsperiode heeft Blauw het recht de in opdracht nieuw verworven kennis en gegevens

voor zichzelf te gebruiken.
F. Indien geen geheimhoudingsperiode (meer) van kracht is heeft Blauw het recht de in de opdracht nieuw verworven kennis en gegevens

ook ten behoeve van derde te gebruiken.

14. Betaling

A. Betaling van de koopprijs dient te geschieden in de termijn en op de tijdstippen als in de aanbieding zijn aangegeven. Is daaromtrent
niets vermeld, dan dient de koopsom te worden betaald binnen 1 maand van de factuurdatum.
Alle betalingen moeten plaatsvinden zonder korting of schuldvergelijking, hetzij ten kantore van Blauw, hetzij door overmaking op een
harer giro- of bankrekeningen, e.e.a. tenzij een andere wijze van betaling met de opdrachtgever is overeengekomen.

B. In geval van deelleveringen is Blauw gerechtigd telkens afzonderlijk te factureren en betaling te verlangen.
C. Indien de opdrachtgever de koopprijs of enige termijn daarvan niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in gebreke en is hij over het

achterstallige bedrag een rente verschuldigd berekend naar de wettelijke rente verhoogd met 2% vanaf 8 dagen na factuurdatum.
D. Reclames of retourzendingen schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever jegens Blauw niet op. Opdrachtgever is niet

gerechtigd overeenkomstige bedragen achter te houden of in mindering te brengen, zolang daartoe niet door Blauw een creditnota is
afgegeven.

E. Blauw behoudt zich het recht voor om een opdracht uitsluitend in behandeling te nemen of uit te voeren, nadat door opdrachtgever voor
het totaal verschuldigde een bankgarantie is afgegeven danwel een onherroepelijk accreditief is geopend of vooruitbetaling heeft
plaatsgevonden.

15. Incassokosten

In geval van vorderingen ter incasso worden voor rekening van de opdrachtgever gebracht de kosten van de juridische bijstand, waaronder
begrepen het honorarium van de door Blauw in te schakelen juridische raadsman, zulks met een minimum van 15 % van de vordering
alsmede de gerechtskosten en verdere incassokosten.

16. Geschillen

A. Op alle transacties en overige verhoudingen tussen opdrachtgever en Blauw –perscontractuele daaronder begrepen- is het Nederlands
recht van toepassing.

B. Alle geschillen inzake de geleverde goederen, uitgevoerde opdrachten en de betaling daarvan zomede andere geschillen, welke tussen
partijen ontstaan naar aanleiding van de tussen hen gesloten overeenkomst of overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing
zijn, worden bij uitsluiting gebracht voor de bevoegde rechter te Arnhem, tenzij kennisneming daarvan mocht behoren tot de absolute
competentie van de kantonrechter.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Gelderland te Arnhem d.d. 8 juli
1994 onder nummer 64003.


