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Algemene voorwaarden Veldia BV 

 

Artikel 1 - Algemeen 
 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 

a. ‘Veldia’:  De besloten vennootschap Veldia B.V.,  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 68120397 

b. ‘Koper’: de wederpartij van verkoper, de afnemer, de opdrachtgever. 

c. ‘Overeenkomst’: de overeenkomst tussen Veldia en koper. 

d. ‘Schriftelijk’: per e-mail of post. 

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene leveringsvoorwaarden 
 
1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere 

overeenkomst tussen Veldia en een koper waarop Veldia deze voorwaarden van toepassing heeft 
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is 
afgeweken.  
 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Veldia, voor 
de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.  
 

3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is 
overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van 
toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van 
Veldia en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de 
voorwaarden van Veldia.  

 
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten 

worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 
Veldia en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige 
of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de 
strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. 

 
Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes 
 
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.  

 
2. De door Veldia gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen na 

dagtekening van de offerte, tenzij anders aangegeven. Veldia is slechts aan de offertes gebonden 
indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.  

 
3. Levertijden in offertes van de Veldia zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen 

recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  
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4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van 

overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk 
anders is vermeld. 
 

5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod 
is Veldia daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende 
aanvaarding tot stand, tenzij Veldia anders aangeeft. 

 
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Veldia niet tot levering van een deel van de in de 

aanbieding of offerte begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.  
 

7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

 
Artikel 4 – Wijziging van de overeenkomst 
 
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het 

noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen 
tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.  
 

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het 
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Veldia zal de koper zo spoedig 
mogelijk hiervan op de hoogte stellen.  

 
3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve 

consequenties heeft, zal Veldia de koper hierover tevoren inlichten.  
 

4. Indien door Veldia een model, monster of anderszins te bedenken voorbeeld aan Koper is getoond of 
verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De 
hoedanigheden c.q. specificaties van te leveren producten kunnen van het model, monster of 
anderszins te bedenken voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk door Veldia anders is 
vermeld en/of Schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen. 
 

5. Veldia is gerechtigd – geheel naar haar inzichten - tot het inschakelen van derden in het kader van de 
uitvoering van de overeenkomst. 

 
 

 Artikel 5 – Levering, deellevering en levertijd 
  
1. Levering door Veldia of door haar ingeschakelde derde(n) van producten geschiedt in beginsel op de 

conditie “Ex Works” (af magazijn) van Veldia, tenzij door Veldia uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
Voor de interpretatie van de leveringscondities wordt verwezen naar de op het moment van sluiten 
van de overeenkomst laatst gepubliceerde versie van de "Incoterms 2010", uitgegeven door de 
Internationale Kamer van Koophandel. 
 

2. Koper is verplicht de producten af te nemen op het moment dat Veldia deze bij hem aflevert of doet 
afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking 
worden gesteld.  

 



         
 

  - 3 - 

3. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die 
noodzakelijk zijn voor de levering, is Veldia gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en 
risico van koper.  

 
4. Indien de producten worden bezorgd is Veldia gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te 

brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.  
 

5. Indien Veldia gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt 
de levertijd aan nadat koper deze aan Veldia ter beschikking heeft gesteld.  

 
6. Veldia zal de door haar opgegeven leverdatum en levertijden zo goed als mogelijk nastreven. 

Opgegeven termijnen waarbinnen de producten moeten zijn geleverd c.q. de diensten moeten zijn 
verricht worden door Veldia bij benadering vastgesteld en kunnen nimmer worden beschouwd als 
fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

 
7. Veldia is gerechtigd de producten in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is 

afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Veldia is gerechtigd het aldus 
geleverde afzonderlijk te factureren.  

 
8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Veldia de 

uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de 
resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

 
 

Artikel 6 - Technische eisen 
 

1. Indien de door Veldia in Nederland te leveren producten door Koper buiten Nederland zullen worden 
gebruikt dan wel aan een derde buiten Nederland zullen worden doorgeleverd, is Veldia niet 
verantwoordelijk voor het voldoen van de geleverde producten aan de technische eisen of 
(wettelijke) normen die van toepassing zijn in het land waar de producten uiteindelijk zullen worden 
gebruikt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

 
2. Alle technische eisen die koper aan de door Veldia af te leveren producten wenst te stellen doch 

afwijken van de gebruikelijke dan wel geldende (wettelijke minimum-)eisen, dienen bij het aangaan 
van de overeenkomst nadrukkelijk schriftelijk door de koper aan Veldia te zijn gemeld en met Veldia 
schriftelijk te zijn overeengekomen. Door koper afwijkend gestelde technische eisen die niet aan 
Veldia zijn medegedeeld alsmede niet schriftelijk met Veldia zijn overeengekomen binden Veldia 
niet. 

 
 

Artikel 7 - Onderzoek en reclames 
 
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort 

mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en 
kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan 
de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 
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2. Eventuele zichtbare gebreken, afwijkende aantallen of tekorten behoren binnen drie dagen na 
levering schriftelijk aan Veldia te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren 
binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld.  

 
3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling 

van de gekochte producten. Wenst koper gebrekkige producten te retourneren, dan geschiedt zulks 
met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Veldia op de wijze zoals door Veldia aangegeven 

 
4. Veldia dient in staat te worden gesteld de reclamatie te onderzoeken. Indien voor het onderzoek 

naar de reclamatie retourzending van de geleverde producten c.q. keuring door Veldia ter plaatse 
van de voltooide dienst noodzakelijk blijkt, geschiedt dit slechts voor rekening en risico van Koper. 

 
5. Bij gegronde reclamaties is Veldia, onder uitsluiting van elk recht op schadevergoeding van Koper of 

derden, slechts gehouden de geleverde producten c.q. voltooide diensten kosteloos te (laten) 
herstellen of te vervangen. 
 

6. De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame c.q. leveren geen 
toerekenbare tekortkoming zijdens Veldia op: 

a. Geringe afwijkingen van verstrekte technische gegevens, maten, capaciteiten en dergelijke 
van bijvoorbeeld minder dan 10%; 
b. afwijkingen in de kwaliteit van de producten c.q. werken, welke technisch onvermijdelijk zijn 
dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten; 
c. de in de catalogus/internetsite, aanbieding, Offerte of anders vermelde zet-, druken/ of 
schrijffouten. 
 

7. Bij onterechte reclamaties staat het Veldia vrij de kosten van het onderzoek in rekening te brengen 
bij Koper. 
 

8. Koper heeft niet het recht om terug te komen op de acceptatie / goedkeuring / aanvaarding 
gedurende nadat de desbetreffende producten c.q. werken door haar in gebruik zijn genomen, dan 
wel indien deze aan (een) derde(n) zijn doorverkocht c.q. geleverd. 

 

Artikel 8 - Prijzen 
 
1. De door Veldia opgegeven prijzen gelden voor levering “Ex Works”, tenzij Schriftelijk anders door 

Veldia is aangegeven. 
 

2. Veldia mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van 
aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten 
aanzien van bijvoorbeeld grond- en brandstoffen, materialen, fabricage, transport en 
valutawisselkoersen. Indien Veldia dit binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst 
doet, heeft Koper het recht de overeenkomst te ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken 
binnen veertien (14) dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst 
op deze wijze geeft geen der Partijen het recht op schadeloosstelling. 

 
3. De door Veldia gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede 

eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en 
administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 
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Artikel 9 - Betaling 
 

1. Tenzij schriftelijk door Veldia anders is aangegeven, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na 
factuurdatum, op een door Veldia aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren 
tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.  
 

2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van 
rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de 
wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag 
zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van 
het volledige bedrag.  
 

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de 
vorderingen van Veldia op de koper onmiddellijk opeisbaar.  
 

4. Veldia heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in 
mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallenrente en tenslotte in 
mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Veldia kan, zonder daardoor in verzuim te komen, 
een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening 
aanwijst. Veldia kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de 
opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 

 
5. In geval van volgens specificaties van de koper vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn 

en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de koper, is Veldia 
gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van 50% te vragen. Indien door een 
toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Veldia  de overeenkomst wordt 
ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling. 

 
Artikel 10 – Overmacht 
 
1. Indien Veldia als gevolg van overmacht niet in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de 

Overeenkomst na te komen, heeft zij het recht haar verplichtingen onder die overeenkomst voor de 
duur van een overmacht situatie op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding jegens Koper 
gehouden te zijn. 
 

2. Indien Veldia bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan 
dan wel slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Veldia gerechtigd het reeds 
geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Koper gehouden deze 
factuur aan Veldia te voldoen. 

 
3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de 

wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, 
waarop Veldia geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Veldia niet in staat is haar verplichtingen 
na te komen. Daaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend te verstaan: overheidsmaatregelen, 
bijzondere weeromstandigheden, stakingen, vervoersstremmingen, ziekte van het personeel van 
Veldia, onlusten en/of oorlogen en een toerekenbare tekortkoming in de nakoming en/of overmacht 
aan de zijde van die personen waarvan Veldia afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, 
fabricage en/of levering van producten.  
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Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud  
 
1. Alle door Veldia geleverde producten, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, 

tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van Veldia totdat de 
koper alle verplichtingen uit alle met Veldia gesloten overeenkomsten is nagekomen.  
 

2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch 
op enige andere wijze te bezwaren.  
 

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten danwel 
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Veldia zo snel als redelijkerwijs 
verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.  

 
4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en 

verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis 
van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.  

 
5. Door Veldia geleverde producten, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het 

eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening 
worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.  

 
6. Voor het geval dat Veldia zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de 

koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Veldia of door deze aan te 
wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Veldia zich bevinden en die 
producten mede terug te nemen.  

 
Artikel 12 – Garantie 
 
1. Veldia garandeert dat de door haar geleverde producten vrij zijn van ontwerp-, materiaal en 

fabricagefouten gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden na levering,  tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen. Voor de Long Life accu geldt een garantieperiode van vijf jaar 
met in achtneming van de product specifieke voorwaarden. 
 

2. Indien een door dan wel in naam en/of in opdracht van Veldia geproduceerde product binnen de 
garantietermijn van vorig lid naar oordeel van Veldia een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout 
vertoont, heeft koper recht op herstel van het product binnen een door Veldia nader te bepalen 
termijn. Veldia kan er ook voor kiezen om het product te vervangen indien herstel naar het oordeel 
van Veldia op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het 
product naar het oordeel van Veldia niet mogelijk is. 
 

3. Indien Veldia een geleverde product dan wel een onderdeel daarvan geheel of gedeeltelijk herstelt 
en/of vervangt, gaat ten aanzien van dit geleverde product geen nieuw garantietermijn lopen, zodat 
de oorspronkelijke garantietermijn doorloopt voor zover en indien deze nog niet is verstreken. 
 

4. In alle gevallen vervalt een garantie op geleverde producten: 
a. indien door koper geen geldig garantiebewijs of originele factuur kan worden overgelegd; 
b. na het verstrijken van de garantietermijn; 
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c. indien door anderen dan door Veldia aangewezen personen werkzaamheden of aangebrachte 
wijzigingen aan de geleverde producten zijn of worden verricht; 
d. indien gebreken aan de geleverde producten het gevolg zijn van enig verzuim of 
onoordeelkundig gebruik door koper en/of derden; 
e. indien de geleverde producten niet worden gebruikt in overeenstemming met de 
overeengekomen bestemming en doel; 
f. indien de geleverde producten worden behandeld in strijd met het voor het betreffende 
product geldende (gebruiks)voorschriften; 
g. indien de gebreken ontstaan of het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen of 
diensten, welke door Koper ten behoeve van de door Veldia geleverde producten werden 
verstrekt, aangebracht, of verwijderd. 
h. indien gebreken het gevolg zijn van normale slijtage 

 

Artikel 13 – Ontbinding / Opschorting 
 

1. Veldia is, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist alsmede zonder tot enige 
schadevergoeding jegens koper gehouden te zijn, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien: 

a. Koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; 
b. Veldia goede grond heeft om te vrezen dat Koper zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet 
volledig zal nakoming. 
c. Koper failliet is gegaan, surseance van betaling aanvraagt of is toegelaten tot een 
schuldsanering; 
d. beslag op producten of vorderingen van Koper is gelegd; 
e. Koper (vennootschap) wordt ontbonden; 
f. Koper (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt; 
g. bij Koper een verandering optreedt in de zeggenschap over de koper c.q. de zeggenschap 
over de Koper bij een derde komt te berusten; 
h. indien Veldia Koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen 
voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. 

 
2. Veldia heeft bij ontbinding in ieder geval het recht: 

a. de reeds aan Koper geleverde producten en niet aan Veldia betaalde voor rekening en risico 
van Koper terug te nemen; 
b. van Koper de extra uitgaven vergoed te krijgen, die Veldia redelijkerwijs heeft moeten maken 
voor redelijke vervanging van de door Veldia aan Koper geleverde doch niet door Koper aan 
Veldia betaalde producten, die niet door Veldia ontvangen of behouden konden worden. 
 

3. Veldia heeft te allen tijde het recht de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een 
opzegtermijn van twee (2) maanden, zonder tot enige (schade)vergoeding aan Koper gehouden te 
zijn. 

 

 

Artikel 14 - Aansprakelijkheid en vrijwaring 
 
1. Veldia is jegens Koper slechts aansprakelijk voor de directe schade die het gevolg is van een 

toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Veldia uit de overeenkomst 
en/of onrechtmatig handelen of nalaten van Veldia, haar personeel of door haar ingeschakelde 
derden. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan  
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(i) productschade,  
(ii) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover 
de vaststelling betrekking heeft op de directe schade zoals in dit artikel bedoeld is,  
(iii) de eventuele redelijke en aantoonbare kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 
Veldia aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Veldia toegerekend 
kunnen worden, en  
(iv) de redelijke en aantoonbare kosten die Koper heeft gemaakt ter voorkoming of beperking 
van de directe schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot 
beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld is. 

 
2. Veldia is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die is ontstaan: 

a. door het ondeskundig gebruik van de geleverde producten of door het gebruik daarvan voor 
een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is; 
b. doordat Veldia is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste of onvolledige 
gegevens; 
c. door derden die op verzoek of met toestemming van Koper bij de uitvoering van de 
overeenkomst worden ingeschakeld; of 
d. voor materialen of diensten die op verzoek of met toestemming van de Koper door derden 
worden geleverd. 

 
3. De aansprakelijkheid van Veldia is te allen tijde beperkt tot het navolgende: 

a. Veldia is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade. Onder indirecte schade 
wordt verstaan alle schade die geen directe schade is, daaronder in ieder geval, doch niet 
uitsluitend, begrepen gevolgschade, derving van inkomsten of mogelijkheden, winstderving en 
schade als gevolg van bedrijfsstagnatie; 
b. Indien Veldia aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 
Veldia beperkt tot directe schade ter hoogte van maximaal eenmaal de factuurwaarde (excl. 
BTW, eventuele andere overheidsheffingen, kosten van vervoer en verzekering), althans tot dat 
gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft; 
c. De aansprakelijkheid van Veldia is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering 
van de verzekering van Veldia in voorkomend geval. 

 
4. Koper vrijwaart Veldia tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand 

daaronder mede begrepen, die samenhangen met of voortvloeien uit de overeenkomst, behoudens 
opzet of grove schuld zijdens Veldia. Onder derden dient uitdrukkelijk doch niet uitsluitend te 
worden verstaan werknemers in dienst van Koper, die stellen schade te hebben geleden door een 
product en/of dienst die Veldia aan of in opdracht van Koper heeft geleverd en/of verricht. 
 

5. Koper is aansprakelijk voor alle schade van Veldia, haar personeel alsmede van door haar 
ingeschakelde derden, veroorzaakt door of ontstaan tijdens de levering van producten c.q. het 
verrichten van de diensten op een overeengekomen locatie en vrijwaart Veldia voor alle aanspraken 
dienaangaande. 

 
6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te 

wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Veldia of haar leidinggevende ondergeschikten. 
 

 

Artikel 15 - Intellectuele eigendomsrechten 
 

1. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Veldia tot stand gebrachte ontwerpen, 
schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven 
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eigendom van Veldia, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij 
anders is overeengekomen.  
 

2. Alle door Veldia eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, 
software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden 
gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Veldia worden 
verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van 
de verstrekte stukken anders voortvloeit. 

 
3. Indien de door koper te leveren prestatie (mede) bestaat uit de levering van computerprogrammatuur, 

wordt de broncode niet aan koper overgedragen.  
Koper verkrijgt uitsluitend ten behoeve van het normaal gebruik en behoorlijke werking van het product 
een niet-exclusieve, wereldwijde en eeuwigdurende gebruikerslicentie op de computerprogrammatuur. 
Het is koper niet toegestaan om de licentie over te dragen of om een sublicentie af te geven. Bij verkoop 
van het product door koper aan een derde, gaat de licentie van rechtswege over op de verkrijger van het 
product. 
 

4. Veldia behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen 
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter 
kennis van derden wordt gebracht. 
 
 

 Artikel 16 – Geheimhouding 
 

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader 
van hun 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.  
 

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Veldia gehouden is 
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te 
verstrekken, en Veldia zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde 
rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Veldia niet gehouden tot 
schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet  

 
 

Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
 
1. Het Nederlands recht is van toepassing. 

 
2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale 

regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. 
 

3. De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Veldia neemt kennis van 
geschillen. Veldia mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels 
hanteren. 

 

 
 


