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Artikel 1. ALGEMEEN 
1.1. De onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door 

VCS uitgebrachte offertes en alle met VCS gesloten overeenkomsten en vormen hiermee 
een onverbrekelijk geheel, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

1.2. Voorwaarden en/of clausules van de opdrachtgever zijn voor VCS niet verbindend, tenzij 
deze door VCS uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

Artikel 2. OFFERTES, PRIJZEN EN INTELLECTUELE 

EIGENDOMSRECHTEN 
2.1. De aanbiedingen en offertes van VCS zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen. De aanbiedingen en offertes van VCS zijn gebaseerd op de bij de 
aanbieding of de offerte gevoegde stukken, zoals een systeemomschrijving, tekeningen, 
schema’s etc., gebaseerd op door of namens de opdrachtgever verstrekte specificaties, 
alsmede op ten tijde van de offerte geldende voorschriften die in Nederland dwingend 
rechtelijk van toepassing zijn. 

2.2. Indien de opdracht werkzaamheden en/of levering en/of installatie buiten Nederland met 
zich meebrengt, is de opdrachtgever verplicht VCS vóór het uitbrengen van een offerte 
schriftelijk op de hoogte te stellen van geldende regels van vergelijkbare aard. Indien de 
opdrachtgever verzuimt aan deze verplichting te voldoen, aanvaardt VCS terzake geen 
enkele aansprakelijkheid, ongeacht de regelgeving van het betrokken land. 

2.3. VCS is eerst gebonden aan de door haar uitgebrachte offerte na haar schriftelijke 
bevestiging van de order door de opdrachtgever. 

2.4. De orderbevestiging bevat alle informatie met betrekking tot uitvoering van de order. De 
opdrachtgever is verplicht eventuele onjuistheden in de orderbevestiging binnen vijf 
dagen na verzending - waarbij de datum van de poststempel bepalend is - schriftelijk 
aan VCS te melden. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, geldt de 
orderbevestiging als bindend. 

2.5. Door het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich onvoorwaardelijk 
akkoord met het feit dat alle rechten van intellectuele of industriële eigendom die 
voortvloeien uit de door VCS in het kader van de uitvoering van de overeenkomst 
gemaakte of gebruikte berekeningen, modellen, ontwerpen, tekeningen, beschrijvingen, 
schetsen, schema’s e.d. bij VCS blijven berusten respectievelijk komen te berusten. 
Eventuele bijdragen door of namens de opdrachtgever aan de totstandkoming van 
dergelijke werken, doet hieraan niet af. 

2.6. De opdrachtgever is verplicht tot volledige geheimhouding van alle onder 2.5 bedoelde 
werken die hem ter hand worden gesteld. De opdrachtgever is niet bevoegd deze werken 
aan derden ter hand te stellen, te (laten) verveelvoudigen of anderszins ter inzage te 
verstrekken, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VCS. 

2.7. De aanbiedingen en prijzen van VCS zijn steeds gebaseerd op ten tijde van haar 
aanbieding en/of offerte geldende fabrieksprijzen, materiaalprijzen, lonen e.d. 
Indien na de datum van de aanbieding deze fabrieksprijzen, materiaalprijzen e.d., de 
lonen, sociale lasten, belastingen, vrachtprijzen, vervoerskosten, assurantiepremies of 
andere relevante factoren ter vaststelling van de prijzen een verandering ondergaan - 
daaronder begrepen prijsstijgingen als gevolg van waardevermindering bij Nederlandse 
valuta dan wel waardestijging van vreemde valuta - ook al geschiedt dit tengevolge van 
reeds bij de aanbieding voorziene omstandigheden, dan is VCS gerechtigd haar prijs aan 
te passen, totdat de aflevering aan de opdrachtgever heeft plaatsgevonden. 

2.8. De door VCS genoemde prijzen zijn steeds exclusief omzetbelasting en andere daarmee 
gelijk te stellen heffingen, alsmede exclusief kosten van aflevering en montage, tenzij 
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen of in deze voorwaarden anders is 
bepaald. 

Artikel 3. ZEKERHEIDSSTELLING EN VOORSCHOTTEN 
3.1. VCS is, alvorens over te gaan tot uitvoering van de bevestigde order, te allen tijde 

bevoegd van de opdrachtgever te verlangen dat hij ter zake van de uit de overeenkomst 
voortvloeiende betalingsverplichtingen een voorschot betaalt tot maximaal het voor de 
opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende bedrag, dan wel - naar keuze van 
VCS - dat hij zorgt voor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte 
zekerheidsstelling, zoals bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie tot maximaal het 
bedrag dat de opdrachtgever bij uitvoering van de overeenkomst verschuldigd is. 

Artikel 4. WIJZIGINGEN IN DE ORDER 
4.1. Wijzigingen van de oorspronkelijke order na het verstrekken van de opdracht, moeten 

door de opdrachtgever duidelijk en schriftelijk aan VCS ter kennis worden gebracht. 
Eventueel aan de uitvoering verbonden meerkosten worden aan de opdrachtgever extra 
in rekening gebracht. 

4.2. Tenuitvoerlegging van mondelinge en/of per telefoon opgegeven wijzigingen in een 
eerder verstrekte opdracht, geschiedt geheel voor rekening en risico van de opdracht-
gever. Wijziging in een reeds verstrekte opdracht kan leiden tot wijziging van de oor-
spronkelijk overeengekomen levertijd, en kan nooit leiden tot enige aanspraak van de 
opdrachtgever jegens VCS. 

Artikel 5. UITBESTEDING VAN WERKZAAMHEDEN 
5.1. VCS is gerechtigd de door de opdrachtgever verstrekte order in haar geheel dan wel 

gedeeltelijk uit te besteden aan derden/leveranciers. Op verzoek zal VCS de opdracht-
gever mededelen of, en indien dit het geval is in welke mate, de order aan der-
den/leveranciers is uitbesteed, voor zover dit niet reeds uit de offerte en/of orderbe-
vestiging blijkt. 
Ten aanzien van alle door derden/leveranciers vervaardigde respectievelijk geleverde 
producten dan wel onderdelen, is VCS jegens de opdrachtgever slechts als doorleve-
rancier te beschouwen. VCS zal dan ook niet gehouden zijn jegens de opdrachtgever 
voor meer in te staan dan waartoe de ingeschakelde derde/leverancier jegens VCS 
instaat. 

Artikel 6. AFLEVERING EN RISICO 
6.1. De door VCS opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en gelden slechts bij benadering. 

Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft de opdrachtgever in 
geen geval het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-
nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de betrokken overeenkomst of 
enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst voortvloeit. 

6.2. De door VCS opgegeven levertijd gaat eerst in zodra alle voor de aanvang van de 
werkzaamheden noodzakelijke gegevens in het bezit van VCS zijn en door de op-
drachtgever uitvoering is gegeven aan de in Artikel 3 genoemde nakoming respectie-
velijk zekerheidsstelling van zijn financiële verplichtingen. Ingeval van montage en/of 
inbedrijfstelling van een installatie, is VCS slechts aan de opgegeven levertijd gehouden 
indien de opdrachtgever voldoet aan de hieronder weergegeven verplichtingen jegens 
VCS. 

6.3. Indien VCS zich heeft verplicht tot het monteren en/of in bedrijf stellen van een te 
leveren  installatie, is de opdrachtgever verplicht ervoor zorg te dragen dat op de plek 
waar ingevolge de overeenkomst de montage en/of inbedrijfstelling moet plaatsvinden, 
de door VCS noodzakelijk geachte werkzaamheden kunnen worden verricht. Indien de 
opdrachtgever deze verplichting niet tijdig en/of deugdelijk nakomt, komen alle als 
gevolg hiervan door VCS te maken kosten voor rekening van de opdrachtgever. 

6.4. De opdrachtgever is verplicht de door VCS uitgevoerde order direct na melding van 
gereedkoming in ontvangst te nemen, tenzij anders is overeengekomen. 

6.5. Uitstel van levertijd op verzoek van de opdrachtgever kan slechts geschieden met 
uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van VCS. Uit dit uitstel voor VCS voortvloeiende 
kosten en verliezen komen volledig voor rekening van de opdrachtgever. De door VCS 
terzake te verstrekken kostenopgave is bindend voor de opdrachtgever. 

6.6. De door VCS te leveren zaken komen voor rekening van de opdrachtgever, welk risico op 
hem overgaat zodra de zaken de opslagplaats van VCS hebben verlaten, waarbij levering 
van de zaken geschiedt franco bestemming. 

Artikel 7. ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER 
7.1. De opdrachtgever is niet bevoegd de order geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder 

toestemming van VCS. Indien de opdrachtgever desalniettemin zijn order geheel of 
gedeeltelijk annuleert, is - naar keuze van VCS - de opdrachtgever hetzij gehouden de 
overeenkomst onverkort na te komen, hetzij aan VCS alle met het oog op de uitvoering 
van de opdracht gemaakte kosten van voorbereiding, opslag, materiaalinkoop, 
personeelsbenoeming e.d. te vergoeden, dit onverminderd de rechten van VCS op ver-
goeding van de volledige schade, zoals door de Wet ter zake van de toerekenbare niet-
nakoming van overeenkomsten is geregeld. 

Artikel 8. OPSCHORTING EN ONTBINDING 
8.1. In geval van: 

8.2. het niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoen van de opdrachtgever aan enige 
verplichting die voor hem uit de betrokken overeenkomst of enige andere met VCS 
gesloten overeenkomst voortvloeit, waaronder financiële verplichtingen, ook deze zoals 
genoemd in Artikel 3; 

8.3. beslag op de goederen van de opdrachtgever, eigen aanvrage van zijn faillissement of 
aanvrage van zijn faillissement door een derde; 

8.4. aanvragen van het verlenen van surséance van betaling voor de opdrachtgever; 

8.5. stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever; 

8.6. het aanstellen van een rechterlijk vermogensbeheerder indien de opdrachtgever een 
natuurlijk persoon is, zoals bij onder bewindstelling en/of curatele en/of daarmee gelijk 
te stellen buitenlandse varianten; 

8.7. de opdrachtgever buiten medeweten van VCS enigerlei betalingsregeling met crediteuren 
treft of opeisbare vorderingen van derden na het verstrijken van de daarvoor geldende 
betalingstermijn onbetaald laat; 
wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in 
verzuim te zijn en is VCS gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van 
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of - naar keuze van VCS - de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit zonder dat VCS tot enige 
schadevergoeding of garantie is gehouden, alles onverminderd de VCS verder toeko-
mende rechten, waaronder onder meer het recht tot terughalen van de door VCS 
afgeleverde zaken, waarvoor het in Artikel 9 geregelde eigendomsvoorbehoud geldt, 
alsmede het recht op volledige schadevergoeding.  

8.8. In alle onder 8.1 genoemde gevallen zijn de vorderingen van VCS op de opdrachtgever 
dadelijk en ineens opeisbaar. 

8.9. Bij verandering van zijn werkelijke woonplaats respectievelijk daadwerkelijke vesti-
gingsplaats, is de opdrachtgever verplicht daarvan binnen 3 x 24 uur per aangetekende 
brief of brief met ontvangstbevestiging melding te doen aan VCS, onder opgave van de 
nieuwe woon- respectievelijk verblijfplaats. 

Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD 
9.1. Alle geleverde zaken gaan eerst in eigendom over op de opdrachtgever indien de 

opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens VCS, die 
voortvloeien uit de overeenkomst die tot levering van de betreffende zaak leidde, of uit 
andere overeenkomsten die met de opdrachtgever zijn gesloten ter zake van levering 
van zaken en het verrichten van diensten in verband met die levering, alsmede ter zake 
van vorderingen wegens het door de opdrachtgever tekortschieten in de nakoming van 
dergelijke overeenkomsten. 
Tot aan het moment van de volledige en behoorlijke nakoming door de opdrachtgever 
van de hierboven bedoelde verplichtingen, blijven de geleverde zaken eigendom van 
VCS. De opdrachtgever is gehouden om voor zover binnen zijn bedrijfsvoering mogelijk 
is de zaak van VCS als zodanig herkenbaar af te zonderen. 

9.2. De opdrachtgever is verplicht VCS terstond, zowel schriftelijk als telefonisch op de 
hoogte te brengen van iedere beslaglegging door derden, eigen personeelsleden 
hieronder begrepen, op de aan VCS ingevolge deze bepaling toebehorende zaak 
respectievelijk zaken. 

9.3. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen zaken wordt - mits de zaken zich in 
goede staat bevinden en/ of anderszins voor VCS bruikbaar zijn - de opdrachtgever 
gecrediteerd naar de conform de handelsgebruiken in de branche vast te stellen markt-
waarde op de dag van terugneming, onverminderd het recht van VCS met deze 
creditering te verrekenen alle op de opdrachtgever rustende financiële verplichtingen 
jegens VCS, met inachtneming van hetgeen in Artikel 10 is geregeld 

9.4. De opdrachtgever is verplicht de in 9.1 bedoelde zaken te verzekeren tegen de risico’s 
van brand, diefstal, storm- en waterschade, en wel zodanig dat in een desbetreffende 
verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op zaken van 
derden. 

9.5. Het is de opdrachtgever niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit 
hoofde van de verzekeringen als bedoeld in 9.4, voor zover deze betrekking hebben op 
de in 9.1 bedoelde zaken, aan derden in pand te geven of op enigerlei wijze aan derden 
tot zekerheid te laten dienen. 
Uitkeringen ter zake van schade en verlies van de hier bedoelde zaken treden in de 
plaats van de betrokken zaken. 

Artikel 10. BETALING 
10.1. Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zijn 

overeengekomen, zal de opdrachtgever de totaalbedragen van de factuur respectievelijk 
facturen zonder korting betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. 

10.2. De opdrachtgever is niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met welke 
vordering dan ook op VCS. Ook is de opdrachtgever niet bevoegd ten nadele van VCS 
bevoegd beslag onder zichzelf te leggen. 

10.3. Indien de opdrachtgever niet binnen de onder 10.1 genoemde termijn heeft betaald, 
wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft VCS, zonder dat daartoe 
enige sommatie of nadere ingebrekestelling is vereist, het recht de opdrachtgever een 
rente van 1% per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen, dit tot aan de dag 
van algehele voldoening, waarbij een gedeelte van de maand als een maand wordt 
gerekend, een en ander onverminderd de verder aan VCS toekomende rechten. 

10.4. Betalingen door de opdrachtgever worden conform artikel 44 van boek 6 van het 
Burgerlijk Wetboek verwerkt. Derhalve komen betalingen eerst in mindering op de 
kosten, waaronder die zoals bedoeld in Artikel 11, vervolgens op de verschenen rente 
zoals bedoeld in 10.3 en tenslotte in mindering op de verschuldigde hoofdsom en 
lopende rente. 

Artikel 11. KOSTEN 
11.1. De opdrachtgever is aan VCS, buiten de verplichtingen die voortvloeien uit de algemene 

voorwaarden en de aangegane overeenkomsten, tevens verschuldigd alle bui-
tengerechtelijke en gerechtelijke kosten die VCS maakt, respectievelijk moet maken om 
de nakoming, ontbinding of schadevergoeding ingevolge de aangegane overeenkomst al 
dan niet in rechte van de opdrachtgever te vorderen, dan wel, aangesproken door de 
opdrachtgever, zichzelf te verweren, tenzij in het laatste geval blijkens een in kracht van 
gewijsde gegane gerechtelijke uitspraak ten onrechte door VCS verweer is gevoerd. 



Algemene  leverings- en betalingsvoorwaarden van VCS International B.V.  
 

Onderstaande voorwaarden zijn op 14 mei 1996 bij de Kamer van Koophandel Brabant gedeponeerd. 

© VCS International B.V. 2015. Alle rechten voorbehouden. 

11.2. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd, in ieder 
geval waarin VCS zich ter zake van rechtsbijstand, waaronder invordering van aan VCS 
toekomende bedragen, van de hulp van een derde of van derden heeft verzekerd. 
Onverminderd eventuele verdere rechten en aanspraken zullen de buitengerechtelijke 
kosten in ieder geval minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, respec-
tievelijk van het bedrag waarvoor VCS de opdrachtgever aanspreekt, dan wel de 
opdrachtgever VCS aanspreekt, met een minimum van € 100,--. 

Artikel 12. TERUGHOUDINGSRECHT 
12.1. VCS is bevoegd de verplichting tot afgifte van zaken die onder haar berusten in het 

kader van de betrokken rechtsverhouding of anderszins in het kader van een regelmatig 
contract op te schorten, totdat de opdrachtgever aan zijn verplichting tot vergoeding van 
door VCS geleden schade en betaling van op hem openstaande bedragen, waaronder 
rente en kosten, heeft voldaan. 

Artikel 13. RECLAMES EN GARANTIES 
13.1. Reclames van door VCS geleverde zaken kunnen slechts geldend worden gemaakt indien 

deze binnen 10 werkdagen na ontvangst van de zaken per aangetekende brief of per 
brief met ontvangstbevestiging aan VCS bekend worden gemaakt. 
Iedere reclame als in deze bepaling bedoeld moet een duidelijke omschrijving van de 
klacht respectievelijk van de grieven bevatten. Reclames op een andere wijze gedaan 
zijn van generlei waarde en worden niet in behandeling genomen. 
De opdrachtgever is gehouden de afgeleverde zaken te controleren aan de hand van de 
door VCS verstrekte orderbevestiging en reclames dienen dan ook gebaseerd te zijn op 
afwijking van het geleverde ten aanzien van deze orderbevestiging. 

13.2. VCS draagt zorg voor het aanbrengen van de gekochte installatie conform de in de 
overeenkomst neergelegde afspraken, in het bijzonder de in de overeenkomst genoemde 
specificaties of de in de bijlagen bij de overeenkomst genoemde specificaties. 
VCS draagt zorg voor een goede werking van de installatie, conform de in de overeen-
komst neergelegde afspraken en wel op het moment van aflevering. Zodra montage en 
installatie gereed zijn zal, in het bijzijn van opdrachtgever, door VCS een 
proefdemonstratie worden verzorgd. Indien daarbij gebreken blijken is VCS gehouden 
deze zo spoedig mogelijk te herstellen.  

13.3. Vanaf het moment dat de proefdemonstratie tot tevredenheid van beide partijen is 
verlopen, zal, indien een garantietermijn met de opdrachtgever is overeengekomen, 
deze termijn gaan lopen. Gedurende deze termijn verplicht VCS zich alle gebreken te 
herstellen die zowel tijdens de termijn aan het licht zijn getreden als ook tijdens de 
termijn aan VCS schriftelijk zijn gemeld. Onder het herstellen van gebreken als in de 
voorgaande zin bedoeld, valt eveneens het door VCS aanbrengen van wijzigingen in het 
door VCS geleverde systeem, die erop gericht zijn het systeem volgens de in de 
overeenkomst c.q. neergelegde specificaties te doen functioneren. 
Gezien de aard van de door VCS te leveren zaken, alsmede de door VCS te leveren 
diensten, kan VCS er niet voor instaan dat te allen tijde alle geconstateerde onvolkomen-
heden zullen kunnen worden gecorrigeerd. 
Indien de opdrachtgever VCS een gebrek als in de voorgaande zin bedoeld meldt, zal 
VCS binnen een redelijke termijn tot herstel overgaan. 

13.4. Onder de garantie vallen uitdrukkelijk niet gebreken in materiaal of onderdelen die VCS 
door of namens de opdrachtgever zijn voorgeschreven of ter beschikking zijn gesteld, 
hieronder begrepen ongeschiktheid voor het specifieke gebruik waarvoor de betrokken 
materialen of onderdelen in het kader van de uit te voeren overeenkomst dienen te 
worden gebruikt respectievelijk zijn bestemd. Evenmin kan VCS uit hoofde van deze 
garantieverplichting worden aangesproken indien de installatie niet naar behoren 
functioneert ten gevolge van gebreken of fouten in door of namens de opdrachtgever 
voorgeschreven ontwerpen, constructiewijzen, werkwijzen, danwel een fout of 
onjuistheid of onvolkomenheid in een door of namens de opdrachtgever ter beschikking 
gesteld advies. 

13.5. Evenmin kan VCS uit hoofde van de garantieverplichting worden aangesproken indien 
een gebrek in de installatie of een onderdeel het gevolg is van onjuist of onoordeelkundig 
gebruik, onderhoud of een ander verzuim aan de zijde van de opdrachtgever, zijn perso-
neelsleden en door hem ingeschakelde hulppersonen hieronder begrepen, danwel indien 
in opdracht van de opdrachtgever aan de installatie gedurende de garantietermijn door 
derden werkzaamheden, reparaties en veranderingen hieronder begrepen, zijn verricht. 
De opdrachtgever is te allen tijde gehouden VCS alle medewerking te verlenen bij het 
instellen van een onderzoek naar en het herstellen van gebreken, hieronder begrepen 
het verstrekken van informatie aangaande de wijze van gebruik, eventuele werkzaam-
heden als door derden aan de installatie verricht etc.  

13.6. Reclames terzake van facturen kunnen slechts geldend worden gemaakt indien deze 
binnen vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekende brief of brief met 
ontvangstbevestiging aan VCS bekend worden gemaakt. 
Wanneer sprake is van een factuur, opgesteld conform de overeenkomst, geeft de 
reclame de opdrachtgever niet het recht de betaling van de betreffende factuur op te 
schorten. 

13.7. In geval van een door VCS gerechtvaardigd beoordeelde reclame, heeft VCS steeds het 
recht de gereclameerde zaken door andere te vervangen danwel, ter keuze van VCS, het 
recht een schadeloosstelling aan de opdrachtgever in geld te geven tot maximaal het 
bedrag van de factuurwaarde van de afgekeurde zaken, met dien verstande dat de 
opdrachtgever hierop uitsluitend aanspraak kan maken wanneer hij de zaken terzake 
waarvan hij heeft gereclameerd, ter beschikking van VCS houdt en op eerste verzoek 
aan VCS ter beschikking stelt. 

Artikel 14. OVERMACHT 
14.1. Storing in het bedrijf van VCS ten gevolge van overmacht (als zodanig zullen in het 

kader van door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten tussen partijen in ieder 
geval als overmacht gelden de navolgende omstandigheden: oorlog, mobilisatie, 
onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremming in het vervoer, 
stagnatie respectievelijk beperking of stopzetting van leveringen van de openbare 
nutsbedrijven, gebrek aan middelen tot energieopwekking, brand, ongevallen, sta-
kingen, uitsluitingen, optreden van vakbonden, waardoor leveren en/of produceren 
onmogelijk of onredelijk bezwarend wordt, maatregelen van overheidswege, niet 
levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan VCS door derden en andere 
onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst van de zaken, welke de 
normale bedrijfsgang in het bedrijf van VCS verstoren, en de uitvoering van de order 
vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken), leidt ertoe dat VCS gedurende de periode 
waarin de overmacht voortduurt niet gehouden is tot het nakomen van de overeengeko-
men leveringstermijn en/of haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien 
hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten en rente kan doen gelden. VCS zal 
de opdrachtgever onverwijld waarschuwen indien zich een geval van overmacht als in de 
voorgaande zin bedoeld, voordoet. 

14.2. Indien de overmachtsituatie als in dit artikel bedoeld drie maanden voortduurt, zijn 
beide partijen bevoegd de overeenkomst middels een buitengerechtelijke verklaring te 
ontbinden. Indien de overeenkomst tengevolge van overmacht door hetzij VCS hetzij de 
opdrachtgever wordt ontbonden, is VCS gerechtigd terstond betaling te verlangen van 
alle in verband met de uitvoering van de overeenkomst tot het moment van de 
overmacht reeds gemaakte kosten, zoals materiaalkosten, personeelskosten alsmede 
algemene kosten en interesten, te vermeerderen met een evenredig deel van de gederf-
de winst, gerelateerd aan de mate waarin de uitvoering van de overeenkomst gevorderd 
was. Op deze vergoeding zullen in mindering strekken reeds betaalde termijnen, voor 
zover deze termijnen met inachtneming van het in Artikel 10 bepaalde in mindering 
hebben gestrekt op de opdrachtgever openstaande hoofdsommen. 
Ingeval van ontbinding van de overeenkomst tengevolge van overmacht, is VCS niet 
gehouden aan de opdrachtgever enige schadevergoeding te betalen. 

Artikel 15. AANSPRAKELIJKHEID 
15.1. Behoudens algemeen geldende regels van openbare orde, behoudens het in het Bur-

gerlijk Wetboek in het bijzonder bepaalde aangaande Productenaansprakelijkheid en/of 
Dienstenaansprakelijkheid, geldt voldoening door VCS aan haar verplichting tot levering, 
met inachtneming van hetgeen betreffende reclames en garanties is geregeld in Artikel 
13, steeds als enige en algehele schadevergoeding en is elke andere vordering tot 
algehele schadevergoeding aan de zijde van de opdrachtgever uitgesloten. 

15.2. VCS is jegens de opdrachtgever, niet zijnde eindgebruiker/consument, nooit gehouden 
tot vergoeding van kosten, schaden en interesten wegens persoonlijke ongevallen. VCS 
is jegens de opdrachtgever nimmer gehouden tot vergoeding van kosten, schaden en 
interesten wegens schade aan roerende en onroerende zaken, het verloren gaan van aan 
geleverde zaken toegevoegde waarde als gevolg van het geheel of gedeeltelijk 
onbruikbaar worden, hetzij direct, hetzij indirect bij de opdrachtgever of derden 
veroorzaakt, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade te wijten is aan opzet of 
grove schuld aan de zijde van VCS, haar personeelsleden hier uitdrukkelijk onder 
begrepen. 

15.3. VCS is jegens de opdrachtgever nooit aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever 
lijdt tengevolge van aanspraken van derden, eigen personeelsleden hieronder begrepen, 
naar aanleiding van schade van welke aard dan ook, als veroorzaakt door VCS aan de 
opdrachtgever geleverde producten zelve en/of veroorzaakt door producten in relatie tot 
door VCS verstrekte diensten als het ontwerpen, installeren, verrichten van onderhouds-
werkzaamheden etc. Onder de hiervoor bedoelde aanspraken van derden zijn begrepen 
aanspraken gebaseerd op de wettelijke bepalingen inzake productenaansprakelijkheid 
en/of dienstenaansprakelijkheid. 

15.4. De opdrachtgever is gehouden om als deskundige met de door VCS te leveren instal-
laties, zaken alsmede door VCS te verstrekken adviezen, om te gaan en deze op een 
correcte wijze te gebruiken en in ieder geval niet onoordeelkundig te gebruiken, dan wel 
te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de betrokken zaak naar objectieve 
maatstaven geschikt is, respectievelijk het betrokken advies naar objectieve maatstaven 
kan worden gebruikt. Uit de aard van de door VCS te verstrekken adviezen, zowel in 
algemene zin als in verband met de onbekendheid van de wijze waarop de adviezen door 
de opdrachtgever plegen te worden uitgevoerd, volgt tevens dat de opdrachtgever uit de 
adviezen niet mag afleiden dat VCS zich verbindt tot het tot stand brengen van een door 
de opdrachtgever beoogd resultaat. 

15.5. De opdrachtgever stelt VCS schadeloos terzake van alle schade als door VCS geleden 
tengevolge van iedere schadeaanspraak van derden, eigen personeelsleden van de 
opdrachtgever hieronder begrepen, naar aanleiding van schade ontstaan tengevolge van 
een product waarin een door VCS geleverd product is verwerkt of naar aanleiding van 
schade als door een door VCS geleverd product of verleende dienst veroorzaakt, 
hieronder begrepen schadeaanspraken gebaseerd op wettelijke bepalingen terzake van 
productenaansprakelijkheid en/of dienstenaansprakelijkheid, alsook naar aanleiding van 
schending door VCS van octrooien en/of andere rechten van industriële en intellectuele 
eigendom tengevolge van gebruik van door of namens de opdrachtgever verstrekte 
gegevens, tekeningen, instructies aangaande te gebruiken werkwijzen en dergelijke. 

15.6. Voor zover VCS wordt aangesproken door derden als bedoeld in 15.5, vergoedt de 
opdrachtgever aan VCS volledig alle kosten van juridische en overige bijstand, die zij 
moet maken terzake van deze schadeaanspraken, zoals verweer voeren, onderhandelen 
etc. Deze kosten worden geacht minstens 15% van het geclaimde schadebedrag te 
bedragen, onverminderd het recht van VCS de werkelijk door VCS gemaakte redelijke 
kosten van rechtsbijstand c.a. ter vergoeding bij de opdrachtgever in te dienen. 

15.7. Indien door VCS aan de opdrachtgever zaken zijn geleverd als in overeenstemming met 
Artikel 5 door derden/leveranciers vervaardigd, kan VCS zowel jegens de opdrachtgevers 
als jegens derden volstaan met doorverwijzing naar deze derden/leveranciers, met 
uitzondering van de verplichtingen van VCS terzake van garanties als voortvloeiend uit 
Artikel 13. VCS zal ten aanzien van de mogelijke vordering jegens deze derden/leveran-
ciers uit hoofde van diens aansprakelijkheid ten behoeve van de opdrachtgever 
respectievelijk diens wederpartijen, bemiddelen indien terzake om bemiddeling wordt 
verzocht. Indien het VCS onverhoopt in of tengevolge van een rechterlijke procedure niet 
zal zijn toegestaan de opdrachtgever en/of zijn wederpartij door te verwijzen naar de 
door VCS ingeschakelde derden/leveranciers, gelden onverkort alle overige onderdelen 
van dit artikel. 

15.8. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, zal VCS terzake van 
schade aan personen of zaken nimmer gehouden zijn tot vergoeding van een hoger 
bedrag dan de factuurwaarde van de levering respectievelijk geleverde dienst waar de 
schadeveroorzakende zaken respectievelijk schadeveroorzakende dienst in opgenomen is 
geweest. 
Onverminderd het in de voorgaande zin bepaalde alsmede onverminderd hetgeen in 
voorgaande leden van dit artikel is bepaald, zal VCS nimmer voor een groter bedrag tot 
schadevergoeding kunnen worden aangesproken, in het bijzonder in het kader van letsel 
of dood van personen, dan het bedrag van de verzekerde som van haar 
aansprakelijkheidsverzekering. Op uitdrukkelijk verzoek zal VCS de opdrachtgever 
informeren aangaande de hoogte van bovenbedoelde verzekerde som. VCS is eveneens 
bereid aan iedere derde die meent aanspraken jegens haar te hebben uit welken hoofde 
dan ook, in verband met een door VCS vervaardigd, respectievelijk geleverd 
product/zaak, dan wel door VCS verrichte dienst, op de hoogte te brengen van de hoogte 
van bovenbedoelde verzekerde som, zonder dat een dergelijke informatieverstrekking 
enige aansprakelijkheidserkenning van welke aard dan ook in zal houden. 

Artikel 16. VERVAL 
16.1. Het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt ten aanzien van alle door deze voor-

waarden beheerste overeenkomsten na verloop van 1 jaar na factuurdatum, tenzij het 
betreft verplichtingen terzake van garantie als voortvloeiend uit Artikel 13. Voor de 
verplichtingen, voortvloeiend uit Artikel 13, geldt de tussen VCS en de opdrachtgever 
overeengekomen garantietermijn. 

16.2. Indien in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door VCS verschillende 
facturen aan de opdrachtgever zijn toegezonden, zal de in 16.1 bedoelde termijn eerst 
een aanvang nemen op de factuurdatum van de laatst aan de opdrachtgever verzonden 
factuur. 

Artikel 17. AFSTAND VAN RECHT OP ONTBINDING C.A. 
17.1. De opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht om ontbinding van de 

overeenkomst te vorderen als geregeld in artikel 265 e.v. van boek 6 van het Burgerlijk 
Wetboek wegens een tekortkoming in de nakoming door VCS. 

Artikel 18. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT 
18.1. Op de betrokken overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht betreffende het Rijk in 

Europa van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van het Verdrag inzake de 
Observatione Code van Roerende Zaken (C.I.S.G.) als per 1 januari 1992 voor Nederland 
in werking getreden. 

18.2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de met VCS gesloten overeen-
komsten, respectievelijk uitgebrachte offertes, zullen bij uitsluiting worden gebracht voor 
de bevoegde Nederlandse rechter in het Arrondissement van de vestigingsplaats van 
VCS, behoudens voor zover enig in Nederland geldend dwingend voorschrift uitdrukkelijk 
anders bepaalt. 


