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ARTIKEL 01 Algemene bepalingen
1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken dus onderdeel uit van alle
aanbiedingen, adviezen, werkzaamheden, overeenkomsten en de daaruit
voortvloeiende verbintenissen. Mocht van sommige punten van deze voorwaarden
worden afgeweken, dan blijven de overige voorwaarden van kracht, ook zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeld. 
1.2
De algemene contractvoorwaarden van VENSO BV prevaleren boven afwijkende
voorwaarden van opdrachtgever. Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen binden VENSO BV slechts voorzover 
en indien deze afwijkende bepalingen met VENSO BV uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3
Waar in deze algemene contractvoorwaarden van opdrachtgever wordt gesproken,
wordt daarmee bedoeld de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst is of wordt gesloten en behalve 
deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n),
rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
1.4
Handelstermen, gebruikt in offertes, orderbevestigingen of anderszins, dienen te
worden uitgelegd overeenkomstig de Internationale Regelen voor de Uitleg van
Handelstermen, vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC
Incoterms), zoals deze van kracht zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst;
een en ander voor zover deze niet strijdig zijn met deze contractvoorwaarden.

ARTIKEL 02 Aanbieding, offertes en adviezen
2.1
Alle aanbiedingen blijven gedurende de door VENSO BV aan te geven termijn geldig. Indien geen termijn wordt ge-
noemd zijn de aanbiedingen van VENSO BV vrijblijvend.
2.2
Adviezen c.q. offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door opdrachtgever
verstrekte gegevens.
2.3
De van een aanbieding deeluitmakende documenten en andere gegevensdragers zijn niet bindend en blijven het 
(intellectuele) eigendom van VENSO BV. Deze mogen niet zonder toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan 
derden ter beschikking
worden gesteld of op andere wijze openbaar gemaakt.
2.4
Indien met opdrachtgever geen overeenkomst tot stand komt na het verstrekken van
een aanbieding c.q. offerte, is opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van VENSO BV terstond alle door VENSO 
BV verstrekte gegevens en bescheiden aan 
VENSO BV te retourneren zulks op kosten van opdrachtgever. VENSO BV behoudt zich het recht voor de kosten die 
gemoeid zijn met het aanbod c.q. offerte aan opdrachtgever in rekening te brengen.
2.5



Getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak 
daaraan behoeft te beantwoorden.
2.6
De gegevens zoals die in de opdrachtbevestiging van VENSO BV voorkomen zijn bindend voor partijen en leveren 
uitsluitend bewijs op van hetgeen tussen partijen is
overeengekomen.
2.7
VENSO BV behoudt zich het recht voor om opdrachten c.q. orders zonder opgaaf van redenen te weigeren.

ARTIKEL 03 Totstandkoming van de overeenkomst
3.1
Indien opdrachtgever het aanbod c.q. de offerte van VENSO BV aanvaardt, dan komt de overeenkomst eerst tot stand 
op het moment dat VENSO BV:
- hetzij de aanvaarding harerzijds binnen een redelijke termijn bevestigt;
- hetzij met de uitvoering van de overeenkomst begint;
- hetzij tot (feitelijke) levering overgaat.
3.2
VENSO BV kan nimmer eerder gehouden worden met de uitvoering van de opdracht c.q. levering van goederen aan 
te vangen, dan nadat VENSO BV alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit heeft en VENSO BV (eventueel) 
overeengekomen (termijn- of vooruit-)betalingen heeft ontvangen.

ARTIKEL 04 Prijzen
4.1
Alle prijzen zijn af fabriek/magazijn en exclusief belastingen, heffingen en
invoerrechten, tenzij anders vermeld.
4.2
De door VENSO BV opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding c.q. aanvaarding van de 
order c.q. opdracht bij haar bekende prijzen van toeleveranciers. Indien na de datum van aanbieding c.q. aanvaarding 
van de opdracht c.q. order de door de toeleverancier(s) van VENSO BV opgegeven prijzen worden verhoogd, ook als 
dat geschiedt in voorzienbare omstandigheden, is 
VENSO BV gerechtigd de bij de aanvaarding van de opdracht c.q. order overeengekomen prijs te verhogen, ver-
meerderd met de voor VENSO BV gebruikelijke winstopslag, zonder dat opdrachtgever het recht heeft op die grond 
ontbinding van de overeenkomst in te roepen c.q. te vorderen.
4.3
Indien binnen een maand na het tot stand komen van een overeenkomst een wijziging in de valuta/wisselkoers op-
treedt, is VENSO BV gerechtigd de voor 
VENSO BV nadelige koerswijzigingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen. In dat geval is de opdrachtgever 
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, waarbij opdrachtgever geen recht heeft op schadevergoeding. Na afloop 
van de termijn van een maand is VENSO BV gerechtigd de prijzen op die grond te verhogen zonder dat het recht van 
ontbinding aan de zijde van de opdrachtgever bestaat.

ARTIKEL 05 Betaling
5.1
Facturen van VENSO BV dienen - tenzij anders bepaald - binnen 30 dagen na de
factuurdatum te worden voldaan op de door VENSO BV aangegeven wijze.
5.2
Alle aan VENSO BV gedane betalingen door opdrachtgever - behoudens die inzake rente en kosten - zullen strekken 
in mindering op de oudste openstaande facturen, ongeacht andersluidende omschrijving door opdrachtgever.
5.3
Een beroep op enige aftrek of schuldvergelijking is nimmer aan opdrachtgever
toegestaan en opdrachtgever doet hiervan uitdrukkelijk afstand.
5.4
Afwijkende betalingsafspraken binden uitsluitend alleen indien en voor zover deze
schriftelijk zijn bevestigd.
5.5
Reclamaties op een zelfstandig onderdeel van een gespecificeerde factuur, ontheffen opdrachtgever nimmer van de 
plicht de betaling binnen de aangegeven tijd ten aanzien van de overige posten van de nota.
5.6
Opdrachtgever is in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn, zonder nadere sommatie of inge-
brekestelling.
5.7
Indien de factuur binnen bovenvermelde betalingstermijn en na factuurdatum nog
geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is opdrachtgever aan VENSO BV een rente verschuldigd ter grootte van 
de wettelijke rente vermeerderd met 2% per jaar over de hoofdsom.



5.8
In geval van buitengerechtelijke invordering of poging daartoe, is opdrachtgever, naast hoofdsom en rente, incas-
sokosten verschuldigd welke 15% van de openstaande hoofdsom belopen, met een minimum van € 350,-- (exclusief 
B.T.W.). De gehoudenheid tot voldoening van deze kosten volgt reeds uit het enkele feit van
aanschrijving van opdrachtgever door een derde-incasseerder.
5.9
Ingeval VENSO BV aanspraak heeft gemaakt op betaling van rente en buitengerechtelijke kosten, zullen alle door 
opdrachtgever aan VENSO BV gedane betalingen eerstens worden geacht in mindering op deze rente en kosten te 
zijn betaald. In zoverre mist dan het bepaalde in lid 2 van dit artikel toepassing.
5.10
In geval van niet tijdige betaling, is VENSO BV bevoegd uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot ontvangst 
van de volledige betaling en, in geval van niet volledige betaling na een aanmaning daartoe, de overeenkomst geheel 
of gedeeltelijk te ontbinden, waarbij VENSO BV recht heeft op volledige schadevergoeding.

ARTIKEL 06 Betalingszekerheid
6.1
VENSO BV is gerechtigd, ook na het sluiten van de overeenkomst, van opdrachtgever genoegzame zekerheid te 
verlangen, indien VENSO BV goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever de betalingsverplichting jegens VENSO 
BV niet zal nakomen.
6.2
Het bepaalde van artikel 5 lid 10 is van overeenkomstige toepassing, indien
opdrachtgever in gebreke blijft de door VENSO BV verlangde genoegzame zekerheid te stellen.
6.3
Opdrachtgever geeft hierbij aan VENSO BV in pand, die deze verpanding aanvaardt, alle zaken, waarvan opdracht-
gever eigenaar wordt door zaakvorming, natrekking,
vermenging met de door VENSO BV geleverde en/of te leveren zaken tot zekerheid voor al hetgeen VENSO BV te 
eniger tijd van opdrachtgever te vorderen heeft of zal hebben.

ARTIKEL 07 Levertijd en overmacht
7.1
De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal
nimmer gelden als fatale termijn.
7.2
Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft opdrachtgever
nimmer het recht de opdracht te ontbinden of te doen ontbinden, schadevergoeding te vorderen, dan wel het recht tot 
niet-nakoming van een of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen voor opdrachtgever.
7.3
VENSO BV heeft het recht de levering in gedeelten uit te voeren en (overeenkomstig) gedeeltelijk aan opdrachtgever 
te factureren, waarbij het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden onverminderd van toepassing is.
7.4
Ingeval de behoorlijke nakoming door VENSO BV ten gevolge van een of meer
omstandigheden, die niet voor rekening van VENSO BV komen, waaronder de
omstandigheden hierna genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk,
hetzij blijvend, heeft VENSO BV het recht de overeenkomst te ontbinden zonder jegens opdrachtgever schadeplichtig 
te zijn.
7.5
Omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening van VENSO BV komen zijn:
- gedragingen van personen, van wie VENSO BV bij de uitvoering van de verbintenis
gebruik maakt;
- uitoefening door een derde jegens de wederpartij van een of meer rechten, ter
zake van een tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van de tussen
de wederpartij en die derde met betrekking tot de door VENSO BV geleverde zaken
gesloten overeenkomst;
- werkstaking, blokkades, e.d.;
- ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod (import- of exportproblemen),
transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers,
storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging.

ARTIKEL 08 Garantie
8.1
Opdrachtgever is verplicht bij aflevering te onderzoeken of de door VENSO BV geleverde zaken aan de overeenkomst 
beantwoorden. Indien zulks niet het geval is, kan opdrachtgever daarop geen beroep meer doen, tenzij opdrachtgever 
VENSO BV daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 10 werkdagen na aflevering, althans nadat consta-
tering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven.



8.2
Een vordering die gegrond is op feiten die de stelling zouden onderbouwen dat de
afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaart door verloop van 12 maanden na aflevering.
8.3
Indien het door VENSO BV afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan is VENSO BV te harer keuze 
slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende herstel of vervanging van de afgeleverde zaken. Na be- of ver-
werking van de geleverde zaak of zaken vervalt iedere garantie.

ARTIKEL 09 Aansprakelijkheid en schadevergoeding
9.1
VENSO BV is slechts aansprakelijk voor directe schade, die aan haar opzet of grove schuld te wijten is en voor zover 
de algemene aansprakelijkheidsverzekering van VENSO BV deze schade dekt.
9.2
VENSO BV is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of zaken.
9.3
VENSO BV voert alle wettelijke en contractuele verweermiddelen mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de 
niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de Wet aansprakelijk zou zijn.
9.4
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van VENSO BV ingevolge dwingendrechtelijke 
bepalingen.
9.5
Indien (in rechte) zou komen vast te staan dat VENSO BV, niettegenstaande het hiervoor bepaalde, aansprakelijk is, 
op welke grond ook, is de aansprakelijkheid van VENSO BV te allen tijde beperkt tot het bedrag gelijk aan een bedrag 
dat door de verzekeringsmaatschappij uit hoofde van een overeenkomst van verzekering van
VENSO BV, voor zover van toepassing, aan VENSO BV zal worden uitgekeerd. Mocht geen verzekering van toepass-
ing zijn, is de aansprakelijkheid van VENSO BV te allen tijde beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde 
zaken waardoor of in verband waarmede de schade is veroorzaakt of verband houdt.

ARTIKEL 10 Eigendomsvoorbehoud
10.1
De door VENSO BV feitelijk geleverde, en nog bij/onder opdrachtgever bevindende
onbetaald gebleven zaken, blijven, tot op moment van volledige betaling, eigendom van VENSO BV.
10.2
VENSO BV is te allen tijde gerechtigd om geleverde zaken op grond van het
eigendomsvoorbehoud bij opdrachtgever weg te doen halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens VENSO 
BV (deels) niet nakomt. Opdrachtgever is verplicht de medewerking hieraan te verlenen op straffe van verbeurte van 
een boete van       € 1.000,-- per dag dat opdrachtgever hiermede in gebreke is/blijft.
10.3
Terugnamen overeenkomstig het in dit artikel gestelde, laat het recht op
schadevergoeding van VENSO BV, ingevolge de regels die gelden bij een toerekenbare tekortkoming in de nakoming 
van de verbintenissen, onverlet.

ARTIKEL 11 Afbeeldingen, maten en gewichten
11.1
Geringe afwijkingen ten aanzien van verstrekte afbeeldingen c.q. maten, gewichten,
kleuren en andere gegevens gelden niet als tekortkomingen.
11.2
De handelsgebruiken bepalen of sprake is van geringe afwijkingen.
11.3
Voor afwijkingen in kleurnuances is VENSO BV nimmer aansprakelijk.
11.4
Voor fouten in afbeeldingen, maten, gewichten, kwaliteiten en/of prijs (couranten) is
VENSO BV niet verder aansprakelijk dan in artikel 9 is bepaald. Op maat gebrachte zaken, worden niet teruggenom-
en of geruild.
11.5
De zaken worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveel-
heden en gewichten tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
11.6
Kwaliteitseisen of -normen van door VENSO BV te leveren zaken moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeenge-
komen. Indien een bepaald fabrikaat is verkocht en dit door bijzondere omstandigheden niet kan worden geleverd, is 
VENSO BV bevoegd, een ander soortgelijk fabrikaat te leveren. Het meer of minder geleverde zal worden verrekend 
tegen de eenheidsprijs welke tussen partijen is overeengekomen.



ARTIKEL 12 Vervoer, opslag en verzekering
12.1
Bij gebreke van verzendingsinstructies bij de bestelling behoudt VENSO BV het recht voor de wijze en aard van 
vervoer van de goederen zelf te bepalen zonder dat de gemaakte keuze afbraak doet aan het bepaalde, betref-
fende overmacht als bedoeld in artikel 7. Mochten hierdoor voor opdrachtgever hogere vrachtkosten ontstaan, dan is 
VENSO BV hiervoor niet aansprakelijk.
12.2
Indien de zaken, ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer, ter afname voor
opdrachtgever gereed staan en VENSO BV zulks aan opdrachtgever heeft medegedeeld, is opdrachtgever terstond 
verplicht tot afname. Niet nakoming van deze verplichting geeft VENSO BV het recht de zaken voor rekening en risico 
van opdrachtgever op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en aan opdrachtgever door te berekenen.
12.3
Opdrachtgever is, zodra het vervoermiddel bij opdrachtgever is aangekomen, tot de
snelst mogelijke lossing verplicht. Bij niet nakoming van deze verplichting is het in het
vorige lid bepaalde van overeenkomstige toepassing.
12.4
Door VENSO BV te leveren zaken worden vervoerd voor rekening en risico van
opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts draagt
opdrachtgever het risico van inbeslagname tijdens het transport.
12.5
VENSO BV is niet gehouden zaken van opdrachtgever die VENSO BV in gebruik of bewaring heeft, te verzekeren, 
voor welk risico dan ook.

ARTIKEL 13 Schending intellectuele eigendomsrechten
13.1
VENSO BV aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor het geval zou blijken dat de door VENSO BV geleverde zaken 
(mogelijk) inbreuk maken op octrooi-, auteurs- of
merkenrechten van derden. Indien en voor zover de zaken door VENSO BV zijn geleverd volgens tekeningen, model-
len of specificaties van opdrachtgever, vrijwaart opdrachtgever VENSO BV voor alle aanspraken van derden ter zake 
van inbreuk op octrooi-, auteurs- of merkenrechten van die derden.
13.2
Opdrachtgever is gehouden VENSO BV in een zodanig geval
- onverminderd de vrijwaringsverplichting - alle inlichtingen en bijstand te verlenen, die VENSO BV mocht behoeven, 
ter verdediging van aanspraken van derden.

ARTIKEL 14 Slotbepalingen
14.1
Op alle overeenkomsten met VENSO BV en de overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands 
recht van toepassing.
14.2
De Nederlandse tekst van deze algemene contractvoorwaarden prevaleert boven
vertalingen daarvan.
14.3
In geval van geschillen tussen opdrachtgever en VENSO BV, zal de Rechtbank te ‘sGravenhage bij uitsluiting bev-
oegd zijn, tenzij VENSO BV verkiest de Rechter te adiëren welke de Wet aanwijst. Het bepaalde in dit lid is niet van 
toepassing indien de Kantonrechter de (absoluut) bevoegde rechter is om van het geschil kennis te nemen.
14.4 Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk
bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene contractvoorwaarden geen beroep kan worden gedaan, 
dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop 
wel een beroep kan worden gedaan (conversie).
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