
 

 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR 

DE ZAKELIJKE MARKT VAN ELZINGA B.V. 

GEVESTIGD TE JIRNSUM  

 

Artikel 1. Definities 

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.2. Elzinga: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Elzinga B.V., gevestigd te Jirnsum, alsmede alle aan deze vennootschap 

gelieerde rechtspersonen, als gebruiker van deze algemene voorwaarden;  

1.3. Opdrachtgever: degene aan wie Elzinga een offerte uitbrengt en/of 

met wie deze een overeenkomst van aanneming van werk en/of een 

overeenkomst van koop en verkoop sluit; 

1.4. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Elzinga en Opdrachtgever; 

1.5. Opdracht: de uit de Overeenkomst voortvloeiende door Elzinga uit te 

voeren werkzaamheden; 

1.6. Object(en): de (on)roerende za(a)k(en) waarop een offerte of de 

Overeenkomst betrekking heeft; 

1.7. niet-werkbare dagen: dagen waarop gedurende in totaal tenminste 4 

werkuren zich zodanige atmosferische omstandigheden voordoen, dat bij 

het verrichten van werkzaamheden voor de kwaliteit van het werk niet kan 

worden ingestaan of de veiligheid van het personeel in gevaar kan komen, 

een en ander ter beoordeling van Elzinga. 

 

Artikel 2. Werkingssfeer 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 

rechtshandelingen van Elzinga, de door Elzinga opgemaakte en verzonden 

offertes daaronder begrepen, alsmede op de tussen Elzinga en 

Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en) en de daaraan voorafgaande 

rechtsbetrekkingen, ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij 

die Overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar de 

Overeenkomst tot stand is gekomen dan wel dient te worden uitgevoerd. 

2.2. Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel 

nietig of anderszins niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel 

rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of 

niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de 

bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover 

maximaal rechtens toegestaan. 

2.3. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing en 

worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

Artikel 3. Aanbieding en tot stand komen van de Overeenkomst 

3.1. Elke aanbieding is vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na 

dagtekening, tenzij anders in de offerte vermeld. Elzinga is eerst gebonden 

nadat de Opdracht schriftelijk is aanvaard binnen de gestelde termijn van 

30 dagen respectievelijk nadat bij een niet-schriftelijke Opdrachtbevestiging 

met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.  

3.2. Indien Opdrachtgever na ontvangst van de opdrachtbevestiging of 

nadat de uitvoering der werkzaamheden is aangevangen, om welke reden 

dan ook in de Opdracht wijzigingen wenst aan te brengen, is Elzinga aan de 

wijziging slechts gebonden na schriftelijke akkoordbevinding.  

3.3. In dat geval is Elzinga steeds gerechtigd alle uit de wijziging 

voortvloeiende schade, met inbegrip van winstderving en kosten, alles in de 

ruimste zin en berekend naar redelijkheid en billijkheid, aan Opdrachtgever 

in rekening te brengen.  

3.4. Ter bepaling van de uit te voeren werkzaamheden dient Opdrachtgever 

alle daarvoor benodigde gegevens en bescheiden gratis beschikbaar te 

stellen. 

3.5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden, 

waarvan Elzinga aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan 

Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk 

zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Elzinga worden 

verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde 

gegevens niet tijdig aan Elzinga zijn verstrekt, heeft Elzinga het recht de 

uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging 

voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan 

Opdrachtgever in rekening te brengen. 

3.6. Indien de aanvrager na het uitbrengen van de offerte, nader 

uitgewerkte adviezen, eventueel met tekeningen, proefvlakken en andere 

op de aanbieding betrekking hebbende stukken, verlangt, heeft Elzinga, 

indien de aanbieding niet leidt tot een Opdracht aan Elzinga, het recht de 

kosten te dezer zake bij de aanvrager in rekening te brengen.  

3.7. De offertes en de daarbij behorende stukken blijven eigendom van 

Elzinga; Opdrachtgever verplicht zich deze niet te kopiëren, aan derden ter 

hand te stellen of ter inzage te geven, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van Elzinga.  

 

Artikel 4. Zekerheidsstelling  

4.1. Elzinga kan bedingen, indien zij zulks noodzakelijk acht, dat 

Opdrachtgever voorafgaand aan de uitvoering van de Opdracht haar een 

onherroepelijke bankgarantie zonder beperkingen in handen geeft: 

- hetzij voor een bedrag gelijk aan de afgesproken respectievelijk begrote 

prijs voor de uitvoering van de Opdracht inclusief BTW; 

- hetzij, voor zover de uitvoeringstijd van de Opdracht langer dan 2 

maanden zal belopen en tussen Elzinga en Opdrachtgever betaling in 

termijnen is overeengekomen, voor een bedrag gelijk aan 2 maal de 

prijs inclusief BTW die Elzinga heeft begroot voor de eerste 

betalingstermijn.  

 

Artikel 5. Verplichtingen van Opdrachtgever 

5.1. Opdrachtgever stelt Elzinga zo nodig een voor de uitoefening van de 

werkzaamheden geschikt terrein alsmede het gebruik van water, 

elektriciteit, transportmiddelen en steigerwerk ter beschikking. Hieraan zijn 

voor Elzinga geen kosten verbonden. 

5.2. Het/de ter bewerking aangeboden Object(en) c.q. de door 

Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen is/zijn van dezelfde 

soort en kwaliteit als de materialen waarvan Elzinga bij de aanbieding 

mocht uitgaan.  

5.3. Het/de te bewerken Object(en) voldoet/voldoen aan deze redelijke 

eisen met het oog op de toepassing van de verlangde beschermende 

bewerking.  

5.4. Het gereedmaken van de oppervlakken vóór het aanbrengen van de 

lagen is met normale prestatie mogelijk. 

5.5. De werkzaamheden moeten uitgevoerd kunnen worden op de meest 

economische wijze en zonder onderbrekingen.  

5.6. Elzinga behoudt zich het recht voor bepaalde dagen als niet-werkbare 

dagen aan te duiden.  

 

Artikel 6. Onderaanneming 

6.1. Elzinga is gerechtigd de Opdracht in haar geheel dan wel gedeeltelijk uit 

te besteden aan derden/leveranciers. Op uitdrukkelijk verzoek zal Elzinga 

aan Opdrachtgever mededelen of en indien zulks het geval is, in welke mate 

de Opdracht aan derden/ leveranciers is uitbesteed.  

6.2. Ten aanzien van door derden/leveranciers vervaardigde producten 

en/of geleverde diensten is Elzinga jegens Opdrachtgever slechts als 

doorleverancier/tussenpersoon te beschouwen en is zij dan ook niet 

gehouden jegens Opdrachtgever voor meer in te staan dan waarvoor de 

ingeschakelde derde/leverancier jegens Elzinga instaat.  

6.3. Bij een eventuele schadeclaim zal Elzinga - zonder zelf tot enige 

vergoeding gehouden te zijn - bemiddelen tussen de derde/leverancier en 

Opdrachtgever.  

 

Artikel 7. Meerwerk  

7.1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, worden de werkzaamheden 

uitgevoerd in normale 5-daagse werkweken. Indien Opdrachtgever na het 

accepteren van de offerte werkzaamheden buiten de normale werkweken 

verlangt, worden de extra kosten die hieraan verbonden zijn als 

“meerwerk” in rekening gebracht. 

 

Artikel 8. Prijzen  

8.1. De prijs wordt berekend netto contant voor bewerking op de met 

Opdrachtgever schriftelijk overeengekomen plaats en omstandigheden (vaste 

prijs).  

8.2. Werkzaamheden, die niet zijn genoemd in de offerte respectievelijk 

opdrachtbevestiging worden als “meerwerk” gekenmerkt en worden apart 

in rekening gebracht tegen de gebruikelijke tarieven die Elzinga ten tijde 

van de uitvoering van de werkzaamheden, hanteert.  

8.3. Indien de offerte niet is geaccepteerd voor het verstrijken van de 

geldigheidsduur van 30 einde conform artikel 3.1, is Elzinga gerechtigd de 

prijzen aan te passen aan de kostenstijging, indien deze meer dan 5% 

bedraagt.  

8.4. De door Elzinga opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en eventuele 

andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te 

maken kosten, waaronder, doch niet uitsluitend, verzend-, transport- en/of 

administratiekosten en/of kosten van meetrapportages, tenzij anders 

uitdrukkelijk vermeld in de offerte of opdrachtbevestiging. 

8.5.  Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst en vóór het 

overeengekomen tijdstip van op- of aflevering dan wel beëindiging van de 

werkzaamheden, de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of 

onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook, zijn 



 

 

gewijzigd, mag Elzinga de prijs overeenkomstig die wijziging, aanpassen. 

 

Artikel 9. Uitvoering Overeenkomst 

9.1. Elzinga zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en 

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander 

op grond van de op dat moment in Nederland bekende stand der 

wetenschap/techniek en met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 

van deze algemene voorwaarden. 

9.2. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden 

uitgevoerd, kan Elzinga de uitvoering van die onderdelen die tot een 

volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van 

de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

 

Artikel 10. Levertijd  

10.1. De tussen partijen overeengekomen levertijd wordt schriftelijk 

vastgelegd. Indien geen levertijd is overeengekomen, geldt als levertijd de 

termijn die in vergelijkbare Opdrachten gebruikelijk is of zou zijn.  

10.2. De levertijd gaat eerst in: 

-  nadat Elzinga de Opdracht heeft aanvaard en het/de te bewerken 

Object(en) heeft ontvangen, of wel nadat zij bij het Object die op 

locatie wordt behandeld in de gelegenheid is gesteld met de 

werkzaamheden te beginnen, en, 

-  alle formaliteiten die nodig zijn voor de aanvang van de 

werkzaamheden zijn vervuld, en, 

-  alle benodigde bescheiden in het bezit van Elzinga zijn, en, 

-  Opdrachtgever Elzinga de voor de uitvoering van de werkzaamheden 

vereiste gegevens ter beschikking heeft gesteld, en, 

-  de in artikel 4 bedoelde bankgarantie is afgegeven, indien daarom door 

Elzinga is verzocht.  

10.3. Wijzigingen in de Overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 3.2, kunnen 

leiden tot overschrijding van een voorafgaand opgegeven levertijd. In geval 

van wijziging wordt de levertijd geacht te zijn verlengd met een niet-fatale 

termijn in overeenstemming met de duur, door Elzinga te bepalen, van de 

gewijzigde werkzaamheden. 

10.4. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, zal 

Opdrachtgever nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding van 

de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting uit hoofde van de 

Overeenkomst. 

10.5. De werkzaamheden gelden ten aanzien van de levertijd als 

uitgevoerd, wanneer Elzinga Opdrachtgever ervan in kennis heeft gesteld, 

dat het/de Object(en) gereed is/zijn en – indien van toepassing - ter 

verzending gereed staat/staan. 

10.6. Elzinga is gerechtigd het/de bewerkte Object(en) in gedeelten te 

leveren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met Opdrachtgever. 

Elzinga is alsdan gerechtigd het geleverde afzonderlijk te factureren. 

 

Artikel 11. Bewerkingsafname en reclame 

11.1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering af fabriek. 

11.2.  Het afnemen van het/de Object(en) dient te geschieden uiterlijk 8 

dagen nadat Elzinga Opdrachtgever heeft geïnformeerd dat de Opdracht is 

voltooid. Indien binnen die termijn Elzinga geen reactie van Opdrachtgever 

heeft bereikt, wordt de Opdracht stilzwijgend geaccepteerd geacht. Indien 

de Opdracht bestaat uit meer dan één bewerking en/of meer dan één 

Object dan is Opdrachtgever gehouden gevolg te geven aan het verzoek van 

Elzinga tot afname van iedere bewerking en/of Object. 

11.3. Is Opdrachtgever van mening dat hij om bepaalde redenen het/de 

Object(en) niet kan accepteren, dan moet hij dit binnen 8 dagen na de 

levering aan Elzinga met vermelding van de redenen, schriftelijk mededelen 

(reclameren). Niet-zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen 8 dagen 

na ontdekking, doch uiterlijk binnen 6 maanden na de levering bij Elzinga te 

worden gemeld.  

11.4. Elzinga moet in staat worden gesteld naar aanleiding van ingediende 

reclamaties, het/de Object(en) (fysiek) te onderzoeken. 

11.5. Tevens mag Elzinga de Opdracht als zijnde geaccepteerd worden 

geacht, indien Opdrachtgever binnen 14 dagen na beëindiging van de 

werkzaamheden niet heeft gereageerd, dan wel Elzinga geen enkele 

gemotiveerde schriftelijke klacht heeft ontvangen binnen acht dagen na 

dato van de laatste factuur, afhankelijk van welke gebeurtenis het eerst 

plaatsvindt. 

11.6. Indien ingevolge dit artikel door Opdrachtgever tijdig is 

gereclameerd, blijft hij desondanks verplicht tot afname en betaling van de 

factu(u)r(en). 

11.7. Indien het/de bewerkte Object(en) is/zijn geleverd in de zin van dit 

artikel en deze kan/kunnen niet tijdig worden verzonden door onvoldoende 

instructie van Opdrachtgever, ter beoordeling van Elzinga, respectievelijk 

als Opdrachtgever verzoekt deze zaken op te slaan, is Elzinga gerechtigd de 

daaruit voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.  

 

Artikel 12. Verpakking 

12.1. Uitsluitend indien vooraf overeengekomen, zal/zullen het/de 

Object(en) door Elzinga afgeleverd worden in de emballage waarin zij 

Elzinga werd(en) toegezonden. In die gevallen waar door Elzinga nieuwe 

emballage wordt meegeleverd, zal deze aan Opdrachtgever in rekening 

worden gebracht.  

12.2. De verpakking van het/de Object(en) wordt zo goed mogelijk 

aangepast aan de eisen van Opdrachtgever, van de toegepaste 

oppervlaktebehandeling en het vervoer.  

12.3. Elzinga aanvaardt hiervoor noch jegens Opdrachtgever noch jegens 

derden enige aansprakelijkheid, tenzij opzet of grove schuld van hem of van 

diens leidinggevend personeel kan worden aangetoond door 

Opdrachtgever respectievelijk de betrokken derde.  

 

Artikel 13. Verzending en vervoer 

13.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt het vervoer 

van het/de Object(en) door derden in opdracht, onder 

verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van Opdrachtgever. Elzinga 

is niet zelf opdrachtgever tot vervoer.  

13.2. Het vervoer zal zijn geëindigd zodra het/de Objecten op het 

vervoermiddel is/zijn geladen, respectievelijk zodra het/de Object(en) van 

het vervoermiddel is/zijn gelost. Het lossen en laden op het terrein van 

Elzinga geschiedt door Elzinga onder diens verantwoordelijkheid en op 

aanwijzing van de vervoerder. De kosten ervan zijn in de prijs begrepen in al 

die gevallen waarin dit in- en uitladen in de normale werktijd van Elzinga 

plaatsvindt. In alle overige gevallen heeft Elzinga het recht hiervoor de extra 

kosten in rekening te brengen.  

13.3. Eventuele door Elzinga betaalde vrachtkosten worden aan 

Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders 

overeengekomen. Elzinga is niet verantwoordelijk voor vertragingen tijdens 

transport. Eventuele daaruit voorkomende extra kosten zijn voor rekening 

van Opdrachtgever.  

 

Artikel 14. Risico  

14.1. Het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door het/de 

Object(en) voor Opdrachtgever of voor derden mochten ontstaan, gaat op 

de Opdrachtgever over op het moment waarop het/de Object(en) aan 

Opdrachtgever feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van 

Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derde, 

wordt/worden gebracht.  

 

Artikel 15. Kwaliteit   

15.1. Elzinga draagt er zorg voor, dat de werkzaamheden vakkundig zullen 

worden uitgevoerd en zullen beantwoorden aan de voorwaarden gesteld in 

de offerte of Overeenkomst.  

15.2. Bij meetbare kenmerken is aan die eis voldaan indien 90% van een 

voldoende aantal metingen gelijkmatig verdeeld over het gehele oppervlak 

gelijk is aan de opgegeven waarde of beter. Op verzoek van Opdrachtgever 

kan Elzinga een meetrapportage laten opmaken. De kosten van het 

opmaken van een dergelijke rapportage zijn voor rekening van 

Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.  

15.3. Bij niet meetbare kenmerken is aan die eis voldaan indien de 

afgewerkte laag visueel overeenstemt met een tevoren aangelegde 

oppervlakproef of afgegeven kleurstaal.  

15.4. Deze oppervlakproef wordt door Elzinga bewerkt zoals dat is 

omschreven in de offerte of Overeenkomst op een ondergrond, die identiek 

is aan de ondergrond, waarop de verdere werkzaamheden zullen worden 

uitgevoerd.  

15.5. Voor aanvang van de werkzaamheden wordt op verzoek van 

Opdrachtgever deze oppervlakproef ter goedkeuring aan Opdrachtgever 

overhandigd, alsmede een ondergrondproef, dat wil zeggen een proef van 

de onbewerkte ondergrond, mits dit gezien de overeengekomen levertijd in 

redelijkheid niet van Elzinga kan worden verlangd.  

15.6. Door het aanvaarden van de oppervlakproef en de ondergrondproef 

wordt door Opdrachtgever aan Elzinga of de conform artikel 6 lid 1 

ingeschakelde derde, fiat gegeven met betrekking tot de kwaliteit en kan 

met de werkzaamheden worden begonnen.  

15.7. Indien Opdrachtgever de proefvlakken niet aanvaardt, is Elzinga 

gerechtigd de Opdracht te annuleren zonder dat zij daardoor voor kosten, 

schade of rente aansprakelijk kan worden gesteld.  

15.8. Indien gedurende de uitvoering van de Opdracht blijkt, dat een 

afgewerkt oppervlak ten opzichte van het proefvlak verschilt in negatieve 

zin, terwijl dezelfde behandeling en producten zijn toegepast en indien met 

deze behandeling en deze producten op de proefondergrond wel dezelfde 



 

 

kwaliteit bereikt kan worden, dan wordt dit als bewijs van gewijzigde 

ondergrondtoestand beschouwd.  

15.9. De mogelijke kosten die hieruit voortvloeien, in welke vorm dan ook, 

moeten door Opdrachtgever worden gedragen.  

15.10. De kwaliteitstoezegging geldt niet voor gebreken die geconstateerd 

zijn volgens keuringsmethoden en/of instanties, die niet van tevoren met 

Elzinga zijn overeengekomen en evenmin voor nuanceverschillen die 

volgens technische maatstaven normaal kunnen worden geacht. 

15.11. In alle gevallen waarin om welke reden ook geen oppervlakproef is 

gedaan en/of geen kleurstaal is afgegeven, rust op Opdrachtgever de 

bewijslast dat de afgewerkte laag en/of de uitgevoerde werkzaamheden 

niet voldoet/voldoen aan de voorwaarden gesteld in de offerte of 

Overeenkomst. 

 

Artikel 16. Garantie 

16.1. De garantie van Elzinga betreft uitsluitend de deugdelijkheid van de 

uitvoering van de door haar verrichte werkzaamheden met inachtneming 

van het bepaalde in artikel 15, en voor zover de gebreken niet voor de 

levering als bedoeld in artikel 11 konden worden vastgesteld.  

Deze garantie betreft niet de kwaliteit van de verwerkte 

beschermingsmaterialen, zoals verven, bitumineuze- of 

kunststofbedekkingen.  

16.2. De garantie is slechts geldig indien schriftelijk wordt gereclameerd 

binnen 8 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs gesproken kon worden 

ontdekt.  

16.3. Indien het/de Object(en) tijdens de garantieperiode een verdere 

bewerking, montage of inbouw heeft/hebben ondergaan dan wel het vaste 

land in Europa van de lidstaten van de Europese Unie heeft/hebben 

verlaten, zal de garantie zijn vervallen, wanneer de (on)deugdelijkheid als 

bedoeld in lid 1 daardoor niet meer kan worden vastgesteld.  

16.4. Het door Elzinga in behandeling nemen van klachten wil niet zeggen 

dat zij de reclame beschouwt als tijdig of terecht ingediend. 

16.5. Indien tijdens de schriftelijk overeengekomen garantieperiode 

tekortkomingen in het conserveringssysteem optreden, die groter zijn dan 

de eveneens overeengekomen norm en indien deze tekortkomingen te 

wijten zijn aan een aantoonbare onvakkundige behandeling door Elzinga, 

volgens algemeen in deze branche geldende normen, dan zal Elzinga de 

tekortkomingen herstellen, zolang de daaraan verbonden kosten niet meer 

zullen bedragen dan de oorspronkelijk overeengekomen prijs van de 

Opdracht.  

16.6. De schriftelijk overeengekomen garantieperiode wordt gerekend 

vanaf de datum waarop Elzinga Opdrachtgever ervan in kennis heeft gesteld 

dat het werk gereed is, respectievelijk dat het/de Object(en) ter verzending 

gereed staat/staan. Elzinga is gerechtigd het tijdstip van de 

herstelwerkzaamheden zelf te bepalen. Het aanvankelijk overeengekomen 

eindtijdstip van de garantietermijn wordt door reclamaties en herstellingen 

niet gewijzigd.  

16.7. Opdrachtgever is niet gerechtigd werkzaamheden ingevolge de 

garantie, zelf uit te voeren of te laten uitvoeren door derden. Door het zelf 

uitvoeren dan wel werkzaamheden te laten uitvoeren, vervalt iedere 

aanspraak op garantie ten opzichte van Elzinga.  

16.8. De garantie geldt voorts niet in het geval van: 

a)  gebreken ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk 

gebruik door Opdrachtgever of een derde die namens Opdrachtgever 

optreedt; 

b)  gebreken ontstaan door blootstelling van het/de Object(en) aan 

extreme omstandigheden; 

c)  bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen; 

d)  gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van producten en/of 

zaken die door Opdrachtgever aan Elzinga ter beschikking zijn gesteld 

of door Opdrachtgever zijn voorgeschreven; 

e)  gebreken die voortkomen uit het bestaande, onderliggende 

verfsysteem van het/de Object(en); 

f.) gebreken ten aanzien waarvan Elzinga bij het sluiten van de 

Overeenkomst uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven dat zij zich niet 

kan verenigen met de aan haar door Opdrachtgever voorgeschreven 

keus van materialen en/of werkmethoden. 

16.9. De aanspraak op garantie, zoals bedoeld in dit artikel, vervalt indien: 

a)  Opdrachtgever het/de Object(en) niet binnen de door Elzinga 

vastgestelde termijn ter beoordeling /controle aanbiedt; 

b)  Opdrachtgever bij zichtbare gebreken of bij niet uiterlijk zichtbare 

gebreken zijn reclamatie niet binnen de overeengekomen termijn 

schriftelijk indient; 

c)  Opdrachtgever Elzinga niet in de gelegenheid stelt om het gebrek 

binnen redelijke termijn te verhelpen. 

16.10. De garantie van Elzinga strekt zich niet uit tot werkzaamheden 

verricht op niet-werkbare dagen, voor zover Opdrachtgever doorwerken op 

die dagen heeft verlangd. Elzinga is bij nakoming van diens 

garantieverplichting, voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen, 

tot geen andere verplichting gehouden dan tot herstel van het gebrek, 

wanneer dit is ontstaan buiten de niet-werkbare dagen. Met name is zij niet 

gehouden tot schadevergoeding hoe ook genaamd en van welke aard dan 

ook. Opdrachtgever stelt Elzinga schadeloos ter zake van en vrijwaart 

Elzinga tegen eventuele aanspraken van derden.  

16.11. Elzinga is gerechtigd in twijfelgevallen, door een door beide 

partijen benoemde onafhankelijke deskundige op basis van kosten van 

ongelijk, een expertise te laten verrichten. De conclusie van deze 

deskundige zal voor partijen bindend zijn.  

16.12. Het beweerdelijk niet nakomen van de garantieverplichting door 

Elzinga ontheft Opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem uit 

deze of enige andere met Elzinga gesloten overeenkomst mochten 

voortvloeien. 

16.13. Een door Elzinga verstrekte garantie met betrekking tot een zaak of 

product dat geproduceerd is door een derde, is de garantie beperkt tot die, 

die door de producent van de zaak of het product, is afgegeven. 

 

Artikel 17. Verkleuren, turning, steelbleeding, dubbelingen, 

  walsfouten, etc   

17.1. Indien tijdens een inspectie door of namens Opdrachtgever of door 

het door Elzinga daartoe gemachtigd eigen personeel, komt vast te staan 

dat:  

a.) het vervoerde Object in het basismateriaal is gepenetreerd met als 

gevolg dat na het stralen het product of chemische verbindingen 

daarvan zich aan het staaloppervlak manifesteren in de vorm van 

verkleuringen, is Elzinga daarvoor niet aansprakelijk;  

b.) ten gevolge van poreusheid van het basismateriaal in de zone onder 

de nog aanwezige tankcoating of roestlaag eventuele insluitingen 

alleen door extra intensief stralen verwijderd kunnen worden, is 

Elzinga daarvoor eveneens niet aansprakelijk;  

c.) zich steelbleeding voordoet, is Elzinga evenmin daarvoor 

aansprakelijk; 

d.) indien voor, tijdens of na het stralen dubbelingen of andere 

walsfouten zichtbaar worden, is Elzinga hiervoor eveneens niet 

aansprakelijk.  

 

Artikel 18. Aansprakelijkheid en verzekeringen 

18.1. Elzinga is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van 

schade hoe ook genaamd en van welke aard dan ook, ontstaan ten gevolge 

van of samenhangend met haar werkzaamheden, behoudens indien sprake 

is van opzet of grove schuld van haar of haar leidinggevend personeel. In de 

gevallen beschreven in de artikelen 16 en 17 van deze voorwaarden is 

aansprakelijkheid aan de zijde van Elzinga telkens uitgesloten, behoudens 

indien sprake is van opzet of grove schuld van haar of haar leidinggevend 

personeel. 

18.2. Eventuele in het bedrijf van Elzinga aanwezige zaken van derden 

(zowel die van Opdrachtgever als van andere personen) zijn tegen geen 

enkel risico verzekerd. Elzinga is in geen enkel geval, ook niet bij diefstal, 

verduistering, vernieling of anderszins aansprakelijk, behoudens indien 

sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Elzinga of van haar 

leidinggevend personeel. 

18.3. Opdrachtgever verplicht zich de bij Elzinga aangeleverde zaken te 

verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en 

waterschade alsmede tegen diefstal. 

18.4. Wanneer door een door Elzinga uitgevoerde normale bewerking 

respectievelijk op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever uitgevoerde 

bewerking zaken van hetzij Opdrachtgever hetzij andere personen 

onbruikbaar zijn geworden, is het risico hiervan geheel voor Opdrachtgever. 

In gevallen waarbij beschadigingen of onbruikbaarheid van de zaken en/of 

het/de Object(en) ontstaan als gevolg van grove schuld of nalatigheid van 

Elzinga of van haar personeel, zal de aansprakelijkheid nooit hoger zijn dan 

de waarde van de bewerking die door Elzinga in het kader van de Opdracht 

zou uitvoeren of heeft uitgevoerd.   

18.5. Indien - ter beoordeling van Elzinga - bij bewerking van het/de 

Object(en) aan c.q. door Elzinga blijkt dat aan een van de hierboven 

omschreven eisen niet is voldaan, dan heeft zij de keuze tussen ontbinding 

- zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is - van de overeenkomst 

door een aldus luidende verklaring, met de verplichting van Opdrachtgever 

alle daaruit voortvloeiende schade te voldoen, in het bijzonder 

winstderving, of opschorting van haar verplichtingen uit hoofde van de  



 

 

Overeenkomst, dan wel nakoming van de Overeenkomst te verlangen, in 

welk laatstgenoemd geval Elzinga het recht heeft het/de Object(en) voor 

rekening van Opdrachtgever voor de opgedragen bewerking geschikt te 

maken of te doen maken, onder verlenging van de overeengekomen 

levertijd met de tijd benodigd voor het (doen) uitvoeren van die 

werkzaamheden. 

18.6 Opdrachtgever stelt Elzinga schadeloos ter zake van en vrijwaart 

Elzinga tegen alle aanspraken van derden, voor schade die toerekenbaar is 

aan Opdrachtgever. 

 

Artikel 19. Beperking en uitsluiting aansprakelijkheid 

19.1. De aansprakelijkheid van Elzinga in verband met eventuele 

tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst, is beperkt tot 

hetgeen in deze voorwaarden onder ‘Garantie’ is gesteld. 

19.2. Indien Elzinga aansprakelijk is voor directe schade, dan is die 

aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de 

Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de 

aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 10.000,-- [zegge: 

tienduizend Euro]. Ingeval van een verzekerd belang, is de aansprakelijkheid 

in dat geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door de 

verzekeraar van Elzinga in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. 

19.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

-  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van 

de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op schade in de 

zin van deze algemene voorwaarden; 

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 

Elzinga aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek 

niet aan Elzinga toegerekend kan worden; 

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, 

voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot 

beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene 

voorwaarden. 

19.4. Elzinga is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder 

begrepen – doch niet uitsluitend - gevolgschade, gederfde winst, gemiste 

besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

19.5. Elzinga is ook nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard ook, 

doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of 

onvolledige gegevens. 

19.6.  De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de 

aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of 

grove schuld van Elzinga of haar leidinggevende ondergeschikten, met 

uitzondering van het bepaalde in artikel 18.4. 

19.7. Opdrachtgever vrijwaart Elzinga voor alle aanspraken van derden 

wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product 

dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond 

uit door Elzinga geleverde producten en/of materialen. 

 

Artikel 20. Verjaring en verval 

20.1. De rechtsvorderingen tegen Elzinga, waartoe een aan deze 

voorwaarden onderworpen Overeenkomst aanleiding geeft, verjaren door 

verloop van een jaar. Zij vervallen na twee jaren.  

20.2. De verjaringstermijn c.q. vervaltermijn vangt aan op de eerste dag na 

afloop van een termijn van een kalendermaand na het sluiten van de 

betreffende overeenkomst.  

 

Artikel 21. Afrekening 

21.1. De afrekening geschiedt in overeenstemming met de in de offerte of 

opdrachtbevestiging genoemde condities. Moeten voor de afrekening 

metingen en/of tellingen worden verricht dan is Opdrachtgever gehouden 

binnen 2 werkdagen na schriftelijk verzoek van Elzinga daaraan deel te 

nemen en, indien nodig, wel gedurende hele dagen zonder onderbrekingen. 

Stelt Opdrachtgever zich niet binnen deze termijn ter beschikking, door 

welke oorzaak ook, dan accepteert hij de metingen en/of tellingen van 

Elzinga zonder meer. Voor het noteren van de maten en aantallen worden 

(opmetings-)formulieren van Elzinga gebruikt, tenzij uitdrukkelijk de 

toepassing van andere formulieren is overeengekomen. Moeten voor de 

afrekening uren worden geregistreerd dan geschiedt dit per dag en per 

werknemer op de uurloonlijsten van het applicatiebedrijf.  

21.2. De door Elzinga verrichte werkzaamheden worden door haar 

berekend als volgt: werkzaamheden tegen lumpsumprijs en/of tegen 

eenheidsprijs: geheel na de bewerkingsafname, tenzij de uitvoeringstijd 

langer dan 2 maanden is. In dit geval berekent zij per 25e van elke maand 

90% van de door haar tot op dat tijdstip verrichte werkzaamheden en van 

de voor de betreffende Opdracht op het werkterrein opgeslagen te 

verwerken materiaal, onder aftrek van de in de vorige maanden reeds 

berekende bedragen. Het maandelijks bepalen van de verrichte  

werkzaamheden geschiedt op de 25e van de betreffende maand door 

schatting door beide partijen. Indien Opdrachtgever op de vastgestelde dag 

niet aan de schattingen deelneemt, wordt dit door Elzinga beschouwd als 

akkoord met de door Elzinga uitgevoerde schattingen.  

21.3. Elzinga acht haar afrekening als aanvaard, indien Opdrachtgever niet 

voor de 8e werkdag, volgend op de factuurdatum, hiertegen schriftelijk 

bezwaar gemaakt heeft.  

 

Artikel 22. Betalingen  

22.1. Betaling dient te geschieden direct voor de op- of aflevering van het 

Object c.q. de Objecten, tenzij partijen anderszins (bijvoorbeeld 

deelbetalingen) zijn overeengekomen. Alle betalingen dienen zonder enige 

aftrek of schuldvergelijking te geschieden binnen 14 dagen volgend op de 

datum van de factuur. Kortingen op het factuurbedrag zijn niet toegestaan. 

22.2. Indien niet binnen 14 dagen na factuurdatum is betaald, is 

Opdrachtgever zonder aanmaning in gebreke. Opdrachtgever is vanaf dat 

moment de wettelijke handelsrente verschuldigd ex art. 6:119a BW over 

het verschuldigde bedrag tot aan de gehele voldoening daarvan.  

22.3. Indien Elzinga haar vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, is 

Opdrachtgever in ieder geval ter zake van buitengerechtelijke incassokosten 

een bedrag verschuldigd van 15% van het netto-factuurbedrag, met een 

minimum van € 250,--, terwijl indien vervolgens een gerechtelijke 

procedure noodzakelijk is, Opdrachtgever daarnaast gehouden is alle 

gerechtelijke kosten, hieronder uitdrukkelijk begrepen kosten boven het 

door de Nederlandse rechter gebruikelijk te hanteren liquidatietarief, 

kosten wegens de faillissementsaanvrage en administratiekosten zoals 

gemeentelijke leges, kosten Kamer van Koophandel, etc. te vergoeden. 

Elzinga is gerechtigd te allen tijde de werkelijke buitengerechtelijke kosten, 

indien hoger dan het gefixeerde percentage, in rekening te brengen aan 

Opdrachtgever.  

22.4. De in dit artikel opgenomen regeling met betrekking tot gerechtelijke 

en buitengerechtelijke kosten geldt ook indien Elzinga zich in een 

gerechtelijke procedure jegens Opdrachtgever heeft moeten verweren, 

tenzij Elzinga in het kader van die procedure bij een in kracht van gewijsde 

gegane rechterlijke beslissing in het ongelijk is gesteld.  

22.5. Indien Elzinga Opdrachtgever toestaat een gedeelte van de 

eindafrekening in te houden, in verband met het afwerken van bij de acceptatie 

geconstateerde gebreken, geldt dit slechts uitdrukkelijk onder de voorwaarde, 

dat het ingehouden bedrag door Elzinga steeds door een bankgarantie van 

dezelfde waarde afgelost kan worden waarbij de bankgarantie in tijd begrensd is 

tot de duur van de overeengekomen garantieperiode.  

22.6. Betalingen worden in de eerste plaats aangewend ter dekking van 

gemaakte kosten en renten en strekken eerst daarna tot dekking van de 

plaatsgevonden hebbende werkzaamheden, met dien verstande dat deze 

betalingen steeds eerst met de oudste vervallen facturen worden 

verrekend. Bij gebreke van (tijdige) betaling door Opdrachtgever van één 

schuld - uit welken hoofde dan ook - of betalingstermijn, worden alle 

andere schulden of betalingstermijnen terstond geheel opeisbaar. Elzinga 

kan, zonder daardoor in verzuim te raken, een aanbod tot betaling 

weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde van de toerekening 

aanwijst. Elzinga kan volledige betaling van de hoofdsom weigeren, indien 

daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten 

worden voldaan. 

22.7. Opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling van het door hem 

verschuldigde op te schorten op grond dat Elzinga enige verplichting uit 

hoofde van welke overeenkomst dan ook jegens hem niet is nagekomen. 

Een beroep van Opdrachtgever op verrekening is eveneens uitgesloten. 

22.8. Elzinga heeft de mogelijkheid om een kredietbeperkingstoeslag van 

1% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd indien binnen 

de overeengekomen betalingstermijn wordt betaald. 

 

Artikel 23. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht 

23.1. Alle in het kader van een Overeenkomst (op)geleverde en nog 

(op) te leveren zaken (waaronder ook het/de Object(en)) blijven 

uitsluitend eigendom van Elzinga totdat alle vorderingen die Elzinga 

heeft of zal verkrijgen op Opdrachtgever in het kader van die 

Overeenkomst -of andere gelijksoortige Overeenkomsten- volledig zijn 

betaald. 

23.2. Totdat Opdrachtgever aan Elzinga alle in het kader van de 

Overeenkomst (en/of van eerdere soortgelijke overeenkomsten) 

verschuldigde bedragen heeft voldaan, kan Elzinga de desbetreffende zaken 

van Opdrachtgever onder zich houden en daarop haar vordering met 

voorrang verhalen, tenzij Opdrachtgever ter voldoening van deze bedragen 

voldoende zekerheid stelt. 

23.3. Indien de ingevolge artikel 22 bepaalde termijn voor betaling van een 

verschuldigd bedrag voor werkzaamheden is verstreken, is Elzinga tevens 



 

 

gerechtigd de aan het/de Object(en) of onderdelen daarvan gemonteerde 

zaken die haar eigendom zijn, te demonteren voor zover daardoor geen 

schade wordt toegebracht aan het/de Object(en). Elzinga kan de hieraan 

verbonden kosten in rekening brengen bij Opdrachtgever. 

23.4. In geval van be- of verwerking door Elzinga van de in lid 1 van dit 

artikel genoemde zaken met door of vanwege Elzinga verstrekte 

(hulp)zaken worden de be-of verwerkte zaken (hoofdzaken in de zin van 

artikel 3:4 BW) geacht door Opdrachtgever aan Elzinga in vuistpand te zijn 

verstrekt. 

23.5. Indien werkzaamheden zijn verricht, is Opdrachtgever verplicht de aan 

hem onder eigendomsvoorbehoud (op)geleverde zaken met de nodige 

zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Elzinga te bewaren. 

23.6. Zolang er op door Elzinga geleverde of be- of verwerkte zaken een 

eigendomsvoorbehoud rust, mag Opdrachtgever deze niet bezwaren. 

23.7. Indien Opdrachtgever in het kader van een overeenkomst in gebreke 

blijft met de nakoming van haar betalingsverplichtingen of in 

betalingsmoeilijkheden verkeert, is Elzinga gerechtigd de nog bij 

Opdrachtgever aanwezige zaken, die in het kader van de Overeenkomst 

onder eigendomsvoorbehoud zijn op- of afgeleverd, terug te nemen 

onverminderd de overige rechten van Elzinga. Voorts is Elzinga gerechtigd 

om door be- of verwerking nieuw ontstane Objecten die bij Opdrachtgever 

aanwezig zijn als vuistpand onder zich te nemen en te houden totdat 

Opdrachtgever aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

23.8. Indien het vestigen van een vuistpand om voorkomende redenen niet 

mogelijk of wenselijk is, is Opdrachtgever verplicht om de opgeleverde of 

nog op te leveren zaken via een authentieke of geregistreerde onderhandse 

akte aan Elzinga te verpanden. 

 

Artikel 24. Ontbinding  

24.1. Onverminderd de aan Elzinga verder toekomende rechten heeft zij 

het recht, indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit 

te voeren, om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de 

overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst geheel of ten dele te 

ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring, te harer keuze, 

zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.  

24.2. Opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van alle rechten op 

ontbinding van de overeenkomst krachtens de artikelen 6:265 e.v. van het 

Burgerlijk Wetboek.  

24.3. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan 

enige verplichting die voor hem uit deze of uit enige andere met Elzinga 

gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van 

faillissement, surséance van betaling, curatele, toepassing WSNP, stillegging 

of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, wordt hij geacht van 

rechtswege in verzuim te zijn en heeft Elzinga het recht, zonder 

ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de 

Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of ten dele te 

ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring, te harer keuze, 

zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch 

onverminderd de aan Elzinga verder toekomende rechten. In deze gevallen 

is elke vordering, die zij ten laste van Opdrachtgever heeft of mocht krijgen, 

dadelijk en ineens opeisbaar. In dit geval worden de werkzaamheden direct 

stopgezet, het materiaal en de gereedschappen, die het eigendom zijn van 

Elzinga, afgevoerd naar het magazijn van Elzinga en worden alle 

werkzaamheden, uitgevoerd tot en met de dag van onder dit artikel 

genoemde voorvallen, aan Opdrachtgever berekend, welk bedrag dan ook 

direct opeisbaar is.  

24.4. Indien Elzinga ingevolge het gestelde in lid 1 of 2 van dit artikel de 

Overeenkomst geheel of ten dele ontbindt, heeft zij het recht van 

Opdrachtgever te verlangen, dat deze het in bewerking zijnde Object tot 

zich neemt tegen betaling van de in de prijs gecalculeerde bewerkingen die 

op het ogenblik van de ontbinding uitgevoerd zijn, bij gebreke waarvan 

Elzinga te harer keuze het/de Object(en) voor rekening en risico van 

Opdrachtgever zal opslaan dan wel onderhands zal verkopen, tot welke 

onderhandse verkoop Opdrachtgever Elzinga nu reeds voor alsdan 

onherroepelijk machtigt door de totstandkoming van de Overeenkomst. 

 

Artikel 25. Overmacht 

25.1. Een tekortkoming van Elzinga zal haar niet worden aangerekend 

indien zij in een toestand van overmacht verkeert. 

25.2. Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die Elzinga niet 

kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan haar schuld, 

noch krachtens wet, rechtshandeling of naar het maatschappelijk verkeer 

geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder begrepen het 

geval, dat Elzinga door een (toerekenbare) tekortkoming of 

onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten. 

Onder overmacht wordt mede begrepen: 

(a) bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en 

onverschillig op welke wijze ontstaan; 

(b) vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van 

Elzinga; 

(c) transportmoeilijkheden of -belemmeringen van welke aard dan ook, 

waardoor het vervoer naar Elzinga toe of van Elzinga naar Opdrachtgever 

wordt gehinderd of belemmerd; 

(d) oorlog(sgevaar) oproer, sabotage, overstroming, brand, uitsluitingen, 

bedrijfsbezetting, werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen; 

25.3. In geval van overmacht heeft Elzinga binnen 3 weken na het 

ontstaan van een omstandigheid die overmacht oplevert het recht om 

naar keuze ofwel de termijn van op- of aflevering te wijzigen ofwel de 

Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn 

tot het betalen van schadevergoeding. 

25.4. Na ontbinding van de Overeenkomst heeft Elzinga recht op 

vergoeding van de door haar reeds gemaakte kosten en/of uitgevoerde 

werkzaamheden. 

25.5. Elzinga heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de 

omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Elzinga 

haar verbintenis had moeten nakomen. 

 

Artikel 26. Intellectuele eigendom en auteursrechten 

26.1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in of aan het/de 

Object(en) aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt 

of schriftelijk anders is overeengekomen. 

26.2.  De in het kader van de Overeenkomst eventueel door Elzinga tot 

stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en 

andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van 

Elzinga, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn 

gesteld, tenzij anders is overeengekomen. 

26.3.  Alle door Elzinga eventueel verstrekte stukken, zoals offertes, open 

calculaties in offertes, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, 

(elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door 

Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Elzinga worden 

verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden 

gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 

26.4.  Elzinga behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de 

werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, 

voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden 

wordt gebracht. 

26.5. Opdrachtgever vrijwaart Elzinga voor aanspraken van derden met 

betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever 

verstrekte materialen en gegevens, die bij de uitvoering van de 

Overeenkomst worden gebruikt. 

26.6. Indien Opdrachtgever aan Elzinga informatiedragers, elektronische 

bestanden of software e.d. verstrekt, garandeert deze dat de 

informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van 

virussen en defecten. 

 

Artikel 27. Geheimhouding 

27.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle 

vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van 

elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als 

vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit 

de aard van de informatie. Een "open" calculatie die in de offerte van 

Elzinga is opgenomen moet altijd worden beschouwd als vertrouwelijke 

informatie. 

27.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke 

uitspraak, Elzinga gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of 

de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Elzinga 

zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde 

rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Elzinga niet 

gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever 

niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige 

schade, hierdoor ontstaan. 

 

Artikel 28. Overname personeel 

28.1.  Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst 

alsmede een jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens 

nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Elzinga, 

medewerkers van Elzinga of van ondernemingen waarop Elzinga ter 

uitvoering van deze Overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken 

zijn (geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan 

wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. 

28.2. Bij overtreding van het in het hierboven omschreven verbod, verbeurt 



 

 

Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 25.000,-- [zegge: 

vijfentwintigduizend Euro] voor elke overtreding en van € 500,-- voor elke 

dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Elzinga 

op volledige schadevergoeding. 

 

Artikel 29. Vervangen onderdelen 

29.1. De bij de werkzaamheden vervangen en/of achtergebleven 

onderdelen en/of materialen worden eigendom van Elzinga, tenzij 

partijen schriftelijk anderszins overeenkomen. In dat geval dient 

Opdrachtgever direct na de levering van het/de Object(en) deze 

onderdelen en/of materialen in ontvangst te nemen. 

 

Artikel 30. Gereedschappen  

30.1. Indien door Elzinga voor Opdrachten speciale gereedschappen 

moeten worden vervaardigd waarvan de kosten in de prijs van de 

bewerking zijn opgenomen, blijven deze eigendom van Elzinga, ook na 

uitvoering van de Opdracht.  

 

Artikel 31. Bevoegde rechter en toepasselijk recht 

31.1. Alle geschillen, daaronder begrepen die geschillen die slechts door 

één der partijen als zodanig worden beschouwd, die tussen partijen 

mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting van iedere instantie worden 

voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van de vestigingsplaats 

van Elzinga, tenzij de Nederlandse wet dwingend anders voorschrijft. 

Elzinga is voorts steeds bevoegd de bevoegde Nederlandse rechter van de 

woonplaats of vestigingsplaats van Opdrachtgever te adiëren.  

31.2. Ten aanzien van deze overeenkomst en ten aanzien van 

overeenkomsten die daarvan het uitvloeisel zijn, verklaren partijen zich te 

onderwerpen aan het Nederlandse recht, geldend voor het Rijk in Europa 

met uitdrukkelijke uitsluiting van het Verdrag inzake de Internationale Koop 

van Roerende zaken (CISG) als per 1 januari 1992 voor Nederland in werking 

getreden.  

 

Artikel 32. Slotbepalingen 

32.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Noord-

Nederland onder nummer 20-2015. 

32.2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene 

voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. 

32.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie 

zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. 

 

      

      

     December 2015 

 


