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gevestigd te Tilburg aan de Orionstraat 55c (KvK17235543) 

ALGEMEEN 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, koop- en verkoopovereenkomsten, 

leveringen, huur- en verhuurovereenkomsten, verhuizingen, opslag, diensten en werkzaamheden van of door VDS en/of 

aan haar gelieerde vennootschappen, alsmede op alle overige verbintenissen.  

1.2. Afwijkingen of aanvulling van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze van geval tot geval door partijen 

uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.  

1.3. De toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde (algemene) voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand 

gewezen. 

1.4. In geval van nietigheid of vernietigbaarheid of buiten toepassing verklaring van één of meer bepalingen of delen daarvan, 

blijven alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand. Bij strijdigheid met (algemene) voorwaarden 

van VDS zoals genoemd in een tussen partijen ondertekend contract, waar onderhavige algemene voorwaarden op van 

toepassing zijn, prevaleren de (algemene) voorwaarden van het contract. 

 

Artikel 2. Aanbiedingen 

2.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. 

van VDS vrijblijvend. 

2.2. Alle door VDS verstrekte informatie en/of specificaties inzake maten, oppervlakte, aantallen, gewichten, inhoud, 

afwerking e.d., geldt of gelden steeds bij benadering. 

2.3. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn de door VDS in de aanbieding en in de overeenkomst 

genoemde aantallen en bedragen een schatting. 

 

Artikel 3. Overeenkomsten 

3.1. Een overeenkomst met VDS komt (bij voorkeur) tot stand door ondertekening van de 

offerte/opdrachtbevestiging/overeenkomst van VDS door de wederpartij. Ingeval van aanvang van de werkzaamheden 

door VDS zonder direct protest van de wederpartij, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op basis van 

het laatste schriftelijke stuk van VDS. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt dat de tekst van de 

aanbieding of opdrachtbevestiging van VDS geacht wordt de inhoud van de overeenkomst weer te geven. 

3.2. VDS kan haar aanbieding of aanvaarding zonder meer herroepen tot drie werkdagen na deze aanbieding of aanvaarding 

daarvan. 

3.3. Afspraken met of mededelingen aan ondergeschikte personeelsleden dan wel vertegenwoordigers of ander (tussen- of 

hulp-)personen van VDS binden VDS niet voor zover deze afspraken niet door de directie van VDS schriftelijk zijn 

bekrachtigd, of bevestigd. 

3.4. VDS behoudt zich het recht voor om derden in te schakelen bij de uitvoering van de met de wederpartij gesloten 

overeenkomst en alsdan een winst- kosten- risico/opslag in rekening te brengen.  

 
 

Artikel 4. (op)Levertijden 

4.1 Door VDS opgegeven (op)levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk 

anders overeengekomen. 

4.2 Bij niet tijdige (op)levering dient de wederpartij VDS schriftelijk in gebreke te stellen en VDS een redelijke termijn van ten 

minste 14 dagen te stellen teneinde haar verplichtingen alsnog na te komen. 

 

Artikel 5. Meerwerk  

5.1 Indien er sprake is van een overeengekomen vaste prijs, behoort tot meerwerk in het algemeen: al het daadwerkelijk 

uitgevoerde werk en de daadwerkelijke leveranties, die niet uitdrukkelijk en specifiek in de overeenkomst benoemd of 

inbegrepen zijn. 
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5.2 Hoewel meerwerk bij voorkeur schriftelijk overeengekomen wordt, wordt meerwerk in alle gevallen naar billijkheid en 

zoveel mogelijk in lijn met de overeengekomen prijzen verrekend. 

5.3 Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt dat het werk of een onderdeel daarvan volgens VDS gewijzigd kan of moet 

worden uitgevoerd, heeft VDS het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen en 

dit als meer (of minder)werk te verrekenen. 

5.4 Afwijking van de opgenomen bedragen van de stelposten worden altijd verrekend. 

5.5 Tenzij uitdrukkelijk voor meerwerk een vaste prijs is overeengekomen, wordt meerwerk in rekening gebracht op basis 

van nacalculatie aan de hand van de gewerkte uren. 

 

Artikel 6. Verplichtingen van de wederpartij 

6.1 De wederpartij is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke VDS overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het 

correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te 

stellen aan VDS. 

6.2 De wederpartij is gehouden VDS onverwijld te informeren omtrent wijzigingen in de verstrekte gegevens e.d., dan wel 

andere feiten en omstandigheden, die in verband met de uitvoering van belang kunnen zijn. 

6.3 De wederpartij is gehouden alle medewerking te verlenen en draagt er zorg voor dat alle middelen en voorzieningen, 

waarvan VDS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze 

noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en ten allen tijde aan VDS ter beschikking staan en naar 

behoren functioneren. 

6.4 VDS heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de in de vorige 

leden genoemde verplichting(en) heeft voldaan. 

6.5 VDS heeft het recht om de extra kosten die uit de vertraging - veroorzaakt door de opschorting op grond van deze 

voorwaarden – voortvloeien volgens de tarieven van VDS aan de wederpartij in rekening te brengen. 

6.6 VDS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat VDS is uitgegaan van door de wederpartij 

verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar direct kenbaar 

behoorde te zijn. 

 

Artikel 7. Prijzen en tarieven 

7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen, zijn alle prijzen en tarieven exclusief BTW, variabele dieselolie 

toeslag en eventueel andere toeslagen, tenzij anders aangegeven. 

7.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen verricht VDS haar werkzaamheden op basis van gewerkte tijdseenheden 

maal tarief en toegespitst op de situatie zoals die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst gold. 

7.3 Indien er zich na het sluiten van de overeenkomst onvoorziene kostenverhogende omstandigheden voordoen, is VDS 

gerechtigd de oorspronkelijk overeengekomen tarieven/prijs dienovereenkomstig te verhogen. 

 

Artikel 8. Materialen en werkzaamheden 

8.1. Indien dat om technische redenen naar het oordeel van VDS is gerechtvaardigd, is  VDS bevoegd binnen redelijke grenzen 

wijzigingen aan te brengen in gebruikte materialen, maten e.d. 

8.2. VDS behoudt zich het recht voor om derden in te schakelen bij de uitvoering van de met de wederpartij gesloten 

overeenkomst en alsdan een winst/kosten/risico-opslag in rekening te brengen van ten minste 20%. 

8.3. De door VDS vervaardigde gereedschappen of hulpmiddelen blijven haar eigendom, ook al zijn daarvoor kosten in 

rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

8.4. Indien machines, materialen of hulpmiddelen of leveranciers die de wederpartij ter beschikking heeft gesteld, dan wel 

door haar zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, dan wel – om welke reden  ook - ongeschikt of ontoelaatbaar 

mochten blijken te zijn, is de wederpartij aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade, waarbij de wederpartij 

VDS vrijwaart voor aanspraken door derden. 

8.5. Voor de aangevoerde machines, grondstoffen en materialen draagt de wederpartij het risico van verlies en/of 

beschadiging. 
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Artikel 9. Intellectueel eigendom 

9.1. Tenzij anders overeengekomen is, behoudt VDS de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of 

industriële eigendom op de door haar geleverde goederen; verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, 

modellen, programmatuur, offertes en andere (geestes-) producten. Deze stukken blijven haar eigendom en mogen 

zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden 

gebruikt, ongeacht of door VDS daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De wederpartij is gehouden deze zaken op 

eerste verzoek aan VDS te retourneren op straffe van een boete van € 500,- per dag.  

9.2. Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden de producten zoals bedoeld in artikel 9.1, waaronder mede begrepen 

computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al 

dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 

 

Artikel 10. Werknemers 

De wederpartij zal zich onthouden van het direct dan wel indirect overnemen van medewerkers in dienst van en/of ingezet door 

VDS of aanverwante vennootschappen, dan wel een aanbieding hiertoe te doen zonder schriftelijke toestemming van VDS of de 

desbetreffende aanverwante vennootschap.  

 

Artikel 11. (Op)levering (7:758 BW) 

11.1 Voor zover het werk op locatie betreft, zal VDS aan de wederpartij mededelen zodra zij meent dat het werk, of een deel 

daarvan, klaar is om te worden opgeleverd, waarna de wederpartij 5 dagen de tijd heeft om het werk (bij voorkeur 

gezamenlijk met VDS) te keuren, bij gebreke waarvan het werk geacht wordt door de wederpartij te zijn aanvaard. 

11.2 De wederpartij dient eventuele vermeende gebreken binnen 5 dagen na keuring schriftelijk en uitputtend te berichten aan 

VDS, bij gebreke waarvan het werk geacht wordt door de wederpartij te zijn aanvaard. 

11.3 Voor zover er sprake is van aflevering, geldt een klachttermijn van 5 dagen na aflevering, binnen welke termijn de 

wederpartij eventuele klachten schriftelijk en uitputtend aan VDS dient mede te delen, bij gebreke waarvan het geleverde 

geacht wordt door de wederpartij te zijn aanvaard. 

11.4 Ingebruikneming van het werk of van geleverde zaken geldt als acceptatie. 

11.5 VDS is te allen tijde gerechtigd het werk in delen (op) te leveren en te factureren. 

 

Artikel 12.  Opschorting, ontbinding/beëindiging in onvoltooide staat  

12.1 VDS is bevoegd – zonder dat zij daardoor in verzuim geraakt – haar verplichtingen op te schorten, de overeenkomst 

(deels) te ontbinden, oftewel het werk in de (on)voltooide staat waarin het zich bevindt, te beëindigen indien: 

a) de voortgang van het werk langer dan 1 week wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de wederpartij 

verantwoordelijk is; 

b) de wederpartij enige (betalings)verplichting uit hoofde van deze overeenkomst of deze voorwaarden niet stipt 

nakomt, zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is; 

c) tijdens de uitvoering van het werk naar het oordeel van VDS blijkt dat het werk of een onderdeel daarvan niet of 

slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, zonder dat met de wederpartij overeenstemming over de wijziging van de 

overeenkomst kan worden bereikt; 

d) In geval van overmacht, daaronder begrepen alle omstandigheden die VDS redelijkerwijs niet heeft kunnen 

voorzien en waarvan zij redelijkerwijs de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen, zoals – doch niet daartoe 

beperkt – ziekte, verzuim, weersomstandigheden, tekortkomingen van toeleveranciers, brand en ontploffing. 

e) de wederpartij geraakt in staat van faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling of stillegging of 

liquidatie van (het bedrijf van) de wederpartij; 

f) de wederpartij haar bedrijf aan derden overdraagt, een crediteurenregeling entameert, haar bankkrediet opgezegd 

ziet, de uitvoering van haar betalingsopdrachten wordt opgeschort door de bank, dan wel indien ten laste van de 

wederpartij beslag wordt gelegd; 

g) indien door VDS gevraagde zekerheid uitblijft, of ten laste van de wederpartij beslag wordt gelegd.  

12.2 In geval van opschorting, ontbinding en/of beëindiging van het werk in (on)voltooide staat, heeft VDS recht op betaling 

van de tot dan toe geleverde prestaties. Aanspraken van VDS op hetgeen overigens ter zake van de overeenkomst 

verschuldigd is, blijven onaangetast. 



  4   

12.3 In geval van opschorting, ontbinding en/of beëindiging van het werk in (on)voltooide staat is VDS nimmer aansprakelijk 

of schadeplichtig jegens de wederpartij. 

12.4 In geval van opschorting, ontbinding en/of beëindiging van het werk in (on)voltooide staat zullen alle vorderingen van 

VDS en de verplichtingen van de wederpartij jegens VDS geheel en ineens – zonder korting of verrekening - opeisbaar 

zijn. 

12.5 In geval van ontbinding en/of beëindiging van het werk in (on)voltooide staat op bovengenoemde grond van lid 1 sub b) 

is de wederpartij jegens VDS schadeplichtig, waarbij de schade wordt gesteld op 40% van het nog niet gefactureerde deel 

van de contractwaarde, onverminderd het recht van VDS haar werkelijke schade te verhalen. 

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid & vrijwaring 

13.1 VDS is jegens de wederpartij uitsluitend aansprakelijkheid in geval van  schade veroorzaakt door opzet of grove schuld 

van VDS, haar personeel, onderaannemers, leveranciers of ondergeschikten (behoudens voor zover voorgeschreven door 

de wederpartij). 

13.2 De aansprakelijkheid van VDS is altijd beperkt tot het bedrag van de door enige verzekeraar van VDS in een onderhavig 

geval te verstrekken uitkering. 

13.3 Indien de verzekeraar in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en VDS aansprakelijk is, is de 

aansprakelijkheid van VDS altijd beperkt tot 50% van de contractwaarde, althans van dat gedeelte van de 

contractwaarde waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

13.4 VDS heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de wederpartij ongedaan te maken. 

13.5 VDS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolg schade, bedrijfsschade, winstderving en schade voortvloeiend 

uit een aanspraak van derden jegens de wederpartij daaronder begrepen. 

13.6 VDS is niet aansprakelijk voor het toebrengen van schade aan kabels, buizen en leidingen indien en voor zover haar door 

of namens de wederpartij daarover geen gegevens zijn verstrekt, dan wel verstrekte gegevens over de ligging daarvan 

onjuistheden bevatten of onvolledig zijn, en ook niet indien de ligging niet door de wederpartij aan haar is medegedeeld. 

13.7 VDS is niet aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de wederpartij of in diens opdracht door derden 

uitgevoerde werkzaamheden. 

13.8 De wederpartij vrijwaart VDS tegen aanspraken van derden wegens schade waarvoor VDS ingevolge de overeenkomst 

niet aansprakelijk is. 

13.9 Indien aan de zijde van VDS overmacht (zoals mede gedefinieerd in deze voorwaarden) ontstaat, op grond waarvan zij 

niet dan wel niet tijdig de overeengekomen prestatie kan nakomen, is zij niet aansprakelijk voor de daaruit 

voortvloeiende schade. 

 

Artikel 14. Verjaring en verval 

Onverminderd enige dwingendrechtelijk bepaling, verjaart en/of vervalt elke vordering jegens VDS binnen 1 jaar nadat deze 

opeisbaar is geworden. 

 

Artikel 15. (Retentie)recht op goederen 

15.1 Alle goederen, documenten en gelden, welke VDS uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal 

krijgen, strekken haar tot onderpand voor alle vorderingen, welke hij ten laste van de wederpartij heeft of mocht krijgen. 

15.2 Bij niet voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het onderpand in het openbaar dan wel door middel van 

onderhandse verkoop, indien hieromtrent overeenstemming is bereikt nadat de bevoegdheid tot verkoop is ontstaan. 

 

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud 

16.1 Alle door VDS geleverde zaken blijven het eigendom van VDS totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met VDS 

gesloten overeenkomsten is nagekomen. 

16.2 De wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan  VDS dan wel aan en door haar aan 

te wijzen derde om, in alle gevallen waarin VDS haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar 

de eigendommen van VDS zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 
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Artikel 17. Betaling en verzuim 

17.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling door de wederpartij, plaats te vinden binnen 14 dagen na 

factuurdatum en geldt deze datum als fataal. 

17.2 Na het verstrijken van de factuurdatum is de wederpartij van rechtswege in verzuim. In dat geval komen alle 

gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de wederpartij, alsmede de 

wettelijke rente + 2% op jaarbasis of, bij zakelijke klanten, de wettelijke handelsrente + 2% op jaarbasis. 

17.3 VDS heeft ten allen tijde het recht om van de wederpartij (gedeeltelijke) vooruitbetaling en/of zekerheden te verlangen 

strekkende tot meerdere zekerheid van de nakoming van de (betalings)verplichtingen van de wederpartij uit de 

overeenkomst, waartoe de wederpartij terstond verplicht zal zijn. 

17.4 De wederpartij heeft jegens VDS geen recht op opschorting, verrekening of conservatoire beslaglegging. 

 

Artikel 18. Overdracht rechten en verplichtingen 

De wederpartij is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met VDS zonder uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van de VDS aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. 

VDS is echter gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.  

 

Artikel 19. Verzekering 

VDS sluit ten behoeve van de wederpartij geen goederenverzekering af ten aanzien van de goederen waaromtrent zij met de 

wederpartij een overeenkomst heeft gesloten. Zulks behoudens een door de wederpartij vooraf daartoe gedaan uitdrukkelijk 

schriftelijk verzoek.  

 

Artikel 20. Overige voorwaarden 

Op de werkzaamheden en/of dienstverlening van/door VDS zijn - afhankelijk van de specifieke aard van de werkzaamheden en 

of dienstverlening - tevens van toepassing: 

- (bij) Vervoer: De algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002), alsmede ingeval van grensoverschrijdend vervoer 

van zaken over de weg in aanvulling op het CRM verdrag. 

- (bij) Opslag en goederenbehandeling: De Physical Distribution voorwaarden 

- (bij) Expeditie werkzaamheden: De Nederlandse Expeditie voorwaarden (FENEX Voorwaarden)  

Voor alle voorwaarden geldt de laatste deponering. Deze voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegestuurd. 

 

Artikel 21. Slotbepalingen 

21.1 Op elke overeenkomst tussen VDS en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. 

21.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de wederpartij en VDS worden beslecht door de 

bevoegde rechter van de Rechtbank te Breda, dan wel, naar keuze van VDS, door de op grond van de wet relatief 

bevoegde rechter. 

21.3 De wederpartij is niet gerechtigd de rechten en plichten uit enige overeenkomst met VDS aan een derde over te dragen 

zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daartoe van VDS. 
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