
Algemene leveringsvoorwaarden Interdrape BV 
 

Artikel 1:  Toepasselijkheid  
1.1 Onder Interdrape BV wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap Interdrape B.V., 

gevestigd te Almere, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 39035375. 
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Interdrape BV, op alle overeenkomsten die zij sluit 

en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. 
1.3 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en Interdrape BV gesloten overeenkomst en deze algemene 

voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst. 
Artikel 2: Aanbiedingen 
2.1 Alle aanbiedingen van Interdrape BV zijn vrijblijvend. Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft Interdrape BV 

het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen. 
2.2 Iedere aanbieding is gebaseerd op de gegevens, tekeningen, berekeningen, specificaties en overige informatie, die 

opdrachtgever ter gelegenheid van de aanvraag heeft verstrekt. Interdrape BV mag te allen tijde van de juistheid van 
deze verstrekte informatie uitgaan. 

2.3 Iedere aanbieding en prijsopgave is gebaseerd op de veronderstelling dat Interdrape BV de overeenkomst onder 
normale omstandigheden en gedurende reguliere werkuren kan uitvoeren. 

2.4 Alle bij een aanbieding verstrekte afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, prijslijsten, catalogi, folders, maat- en 
gewichtsopgaven en alle andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Dergelijke gegevens zijn slechts 
bindend, indien Interdrape BV dit uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt. 

2.5 Offertes, tekeningen, modellen, programmatuur, fabricagemethoden en bescheiden, die op de overeenkomst betrekking 
hebben en Interdrape BV heeft verstrekt, alsmede de eventuele auteursrechten en andere industriële en intellectuele 
rechten blijven eigendom van Interdrape BV en mogen op geen enkele wijze worden gedupliceerd, vermenigvuldigd, 
overgenomen of aan derden ter inzage of ter beschikking worden gegeven zonder toestemming van Interdrape BV. 

2.6 De rechten op de in lid 5 genoemde gegevens blijven eigendom van Interdrape BV ongeacht of aan opdrachtgever 
voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van Interdrape BV niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever 
is aan Interdrape BV per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000. Deze boete kan naast 
schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 

2.7 Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 5 op eerste verzoek binnen de door Interdrape BV 
gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan Interdrape BV een boete 
verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 

Artikel 3: Levertijd 
3.1 Opgegeven en overeengekomen levertijden en andere tijden worden door Interdrape BV bij benadering vastgesteld 

en gelden nimmer als een fatale termijn. Er kan slechts sprake zijn van een fatale termijn, indien Interdrape BV in de 
opdrachtbevestiging een exacte leveringsdatum bepaalt, die tevens expliciet als fatale termijn is aangeduid. 

3.2 Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat Interdrape BV er van uit dat hij de opdracht kan 
uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn. 

3.3 De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming 
is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van Interdrape BV, 
de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering 
van de opdracht is voldaan. 

3.4 Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Interdrape BV bekend waren toen hij de levertijd en/of 
uitvoeringsperiode vaststelde, kan Interdrape BV de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om 
de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van Interdrape BV 
kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. 

3.5 Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen 
en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van 
Interdrape BV kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat. 

3.6 Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Interdrape BV worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode 
verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Interdrape BV 
kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat. 

3.7 Als er naar het oordeel van Interdrape BV sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode 
verlengd met de daardoor ontstane vertraging. 

3.8 Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op enige vorm van 
schadevergoeding. 

Artikel 4: Prijzen 
4.1 Tenzij anders is overeengekomen, zijn de door Interdrape BV opgegeven prijzen: 

- gebaseerd op de bij de opdrachtbevestiging voor de uitvoering van de overeenkomst van belang zijnde feitelijke gegevens; 
- gebaseerd op tijdige verstrekking door opdrachtgever van de juiste benodigde informatie en zaken aan Interdrape BV; 
- gebaseerd op de tijdens de opdrachtbevestiging geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en 
overheidslasten, verpakkingen andere kosten; 
- gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats; 
- verkoopprijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld, invoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten; 
- inkoopprijzen zijn exclusief BTW en af fabriek. 
- exclusief de kosten van in- en uitlading, vervoer en verzekering; 
- vermeld in euro’s, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend; 
- exclusief emballage. 

4.2 In geval van verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren, is Interdrape BV gerechtigd om de met opdrachtgever 
overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van eventueel ter zake 
bestaande wettelijke voorschriften. 

4.3 Alle kosten voortvloeiend uit aanvulling en/of wijzigingen van een opdracht door of namens opdrachtgever zijn geheel 
voor rekening van opdrachtgever. 

Artikel 5: Risico-overgang 
5.1 Het risico van een door Interdrape BV te leveren zaak gaat over op het moment dat Interdrape BV deze ter beschikking 

stelt aan opdrachtgever, hetzij direct of hetzij via een vervoerder. 
5.2 Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en Interdrape BV overeenkomen dat Interdrape BV 

voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. 
Artikel 6: Overmacht 
6.1 Interdrape BV is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever indien zij hiertoe op welke 

wijze dan ook gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens 
de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. 

6.2 Naast – en indien in strijd hiermee, afwijkend van - hetgeen in de wet en jurisprudentie onder overmacht wordt begrepen, 
wordt in deze algemene voorwaarden onder overmacht verstaan alle van buiten komende oorzaken, zowel 
voorzien als onvoorzien, waarop Interdrape BV redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, en waardoor zij niet is 
staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder worden onder meer begrepen bedrijfsstaking, wijziging van wet – en 
regelgeving, niet beschikbaarheid van (voldoende / voldoende gekwalificeerd) personeel en stagnatie of vertraging in 
de aanvoer van goederen van leveranciers. Ook in het geval waarin de omstandigheid die (verdere) nakoming van de 
verplichtingen verhindert intreedt nadat Interdrape BV haar verbintenis had moeten nakomen, komt Interdrape BV 
een beroep op overmacht toe. Gedurende de periode van overmacht kan Interdrape BV haar verplichtingen opschorten. 
Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden, of indien eerder vast komt te staan dat deze periode langer 
zal duren dan 6 maanden, zijn zowel Interdrape BV als opdrachtgever gerechtigd de betreffende overeenkomst te 
ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

6.3 Indien Interdrape BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is 
zij gerechtigd de reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever 
gehouden deze factuur te voldoen, alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft. 

Artikel 7: Omvang van het werk 
7.1 Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn 

om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. 
7.2 In de prijs van het werk zijn niet begrepen: 

a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel- of 
ander bouwkundig werk; 
b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen; 
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken; 
d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval; 
e. reis- en verblijfkosten. 

Artikel 8: Wijzigingen in het werk 
8.1 Indien werkzaamheden zijn verricht voor opdrachtgever of zaken zijn geleverd aan opdrachtgever welke niet vallen 

onder de werkzaamheden zoals uitdrukkelijk overeengekomen in de oorspronkelijke overeenkomst, wordt aan de feitelijke 
uitvoering van de werkzaamheden door Interdrape BV het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in 



opdracht van opdrachtgever zijn verricht. 
8.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het 

meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold 
op het moment van het sluiten van de overeenkomst. 

8.3 Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Interdrape BV bij de eindafrekening 10% van 
het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg 
is van een verzoek van Interdrape BV. 

8.4 Indien de overeenkomst montage van zaken of materialen inhoudt, dan wordt daaronder slechts verstaan montage op 
hout of aanwezige spijkerlijsten. Indien de montage dient te geschieden op beton, metselwerk, ijzer etc. dan worden de 
kosten van montage en die van eventueel metsel – hak en breekwerk, stijgerbouw en werkzaamheden voor het uitvlakken 
van vloeren, wanden en plafonds als meerwerk in rekening gebracht. 

Artikel 9: Uitvoering van het werk 
9.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Interdrape BV zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip 

kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, 
zoals: 
- gas, water en elektriciteit; 
- verwarming; 
- afsluitbare droge opslagruimte; 
- op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen. 

9.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, 
aan zaken van Interdrape BV, van opdrachtgever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk 
bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen 
plaats. 

9.3 Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging 
in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever 
alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van Interdrape BV dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk 
voor alle voor Interdrape BV uit de vertraging voortvloeiende schade. 

9.4 Wanneer, door weersomstandigheden, het werk niet of niet goed uitgevoerd kan worden is Interdrape BV niet aansprakelijk 
voor de ontstane schade van opdrachtgever.  

 
 
Artikel 10: Oplevering en klachten 
10.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de levering van goederen deze grondig te 

inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Interdrape BV onmiddellijk schriftelijk of per e-mail op de 
hoogte te brengen. Deze klacht dient vergezeld te gaan van een duidelijke beschrijving van de klacht en indien redelijkerwijs 
mogelijk documentatie (waaronder begrepen foto’s etc.). Indien de opdrachtgever niet binnen 5 dagen na (op) 
levering Interdrape BV wijst op gebreken, die bij deugdelijk onderzoek redelijkerwijs konden worden opgemerkt, dan 
wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt 
ieder recht dat opdrachtgever aan de aanwezigheid van een eventuele tekortkoming had kunnen ontlenen. 

10.2 Interdrape BV dient te allen tijde in de gelegenheid te worden gesteld ingediende klachten te controleren. 
10.3 De gevolgen van een terechte klacht zijn beschreven onder artikel 12 “Garantievoorwaarden”. 
Artikel 11: Aansprakelijkheid 
11.1 Interdrape BV kan jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk zijn voor schade die het rechtstreeks en onmiddellijk 

gevolg is van het handelen c.q. nalaten van Interdrape BV. Interdrape BV is dus bijvoorbeeld niet aansprakelijk 
voor enige vorm van gevolgschade, zoals onder meer bedrijfsschade, schade als gevolg van aanspraken van enigerlei 
derde op opdrachtgever, schade ter zake van een product recall, door welke oorzaak dan ook ontstaan, een en ander 
ten gevolge van of in de ruimste zin verband houdende met de door Interdrape BV geleverde goederen en/of werkzaamheden. 

11.2 De aansprakelijkheid in haar totaliteit van Interdrape BV is in ieder geval beperkt tot het ter zake van de betreffende 
overeenkomst door Interdrape BV aan opdrachtgever gefactureerde bedrag exclusief omzetbelasting. 

11.3 Indien geen succesvol beroep mogelijk is op de aansprakelijkheidsbeperking bedoeld in lid 1 en/of 2, is de aansprakelijkheid 
van Interdrape BV in haar totaliteit in ieder geval beperkt tot de uitkering die plaatsvindt onder de verzekering 
van Interdrape BV tegen aansprakelijkheid, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnd 
eigen risico. 

11.4 Mocht om welke reden dan ook onverhoopt geen uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvinden, dan is 
de hiervoor bedoelde gezamenlijke aansprakelijkheid in haar totaliteit beperkt tot een maximum van € 3.000,--. 

11.5 In gevallen waarin Interdrape BV door derden wordt aangesproken voor schade, veroorzaakt door goederen en/ 
of werkzaamheden, die Interdrape BV heeft geleverd aan c.q. heeft verricht voor opdrachtgever, zal opdrachtgever 
Interdrape BV onvoorwaardelijk vrijwaren in die gevallen waarin Interdrape BV ten opzichte van opdrachtgever 
niet (meer) aansprakelijk is, hetzij op grond van deze voorwaarden, hetzij anderszins. 

11.6 Interdrape BV is niet aansprakelijk voor schade aan derden die is veroorzaakt door schending van octrooien, auteursrechten 
en/of andere industriële en intellectuele eigendomsrechten door gebruik van tekeningen, materialen of 
onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijzen, welke aan Interdrape BV door of vanwege opdrachtgever zijn 
verstrekt of voorgeschreven. Opdrachtgever is gehouden Interdrape BV voor deze aanspraken onvoorwaardelijk te 
vrijwaren. 

11.7 Indien Interdrape BV desondanks gehouden is om schadevergoeding aan derden te voldoen, heeft Interdrape BV 
het recht van regres op opdrachtgever. Dit recht van regres strekt zich mede uit over de door Interdrape BV te betalen/ 
betaalde schadevergoeding, alsmede rente en gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. 

11.8 Iedere uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden is niet van toepassing in geval van 
opzet en/of bewuste roekeloosheid van Interdrape BV en/of tot haar directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende 
ondergeschikten. 

Artikel 12: Garantievoorwaarden 
12.1 De door Interdrape BV geleverde zaken zijn met de grootst mogelijke zorg gemaakt of uitgekozen en geïnstalleerd. 

Mocht desalniettemin blijken van een aan Interdrape BV toe te rekenen tekortkoming met betrekking tot een geleverde 
zaak, kan opdrachtgever aanspraak maken op het volgende. 

12.2 Indien een gebrek zich binnen een periode van 2 jaar (binnenzonwering) en 5 jaar (buitenzonwering) na de levering van zaken 
openbaart, kan opdrachtgever aanspraak maken op kosteloze terbeschikkingstelling van vervangende onderdelen. 

12.2.1 Indien een gebrek, aangaande installatie, zich binnen een periode van 2 jaar na installatie van een product ontstaat kan opdrachtgever  
aanspraak maken op kosteloos herstel van de installatie. Na deze periode wordt er een manuur in rekening gebracht. 
Daar onze producten, gebruiksartikelen zijn mag van opdrachtgever worden verwacht dat zij het product netjes behandeld en onderhoud. 
Daaronder valt onder andere het eens per jaar de ophanging te controleren op vastzitten/loskoming. 

12.3 Onder een aan Interdrape BV  toerekenbare tekortkoming als genoemd in lid 1 van dit artikel, wordt verstaan het 
ontbreken van een uitdrukkelijk door Interdrape BV toegezegde eigenschap van een door Interdrape BV geleverde 
zaak. 

12.4 De aanspraak op garantie vervalt: 
- bij onoordeelkundig gebruik, ondeugdelijke behandeling of onvoldoende dan wel ondeugdelijk onderhoud van de 
geleverde zaken. Hiervan is in ieder geval – maar niet uitsluitend – sprake indien door opdrachtgever of de uiteindelijke 
gebruiker niet is voldaan aan de onderhoudsvoorschriften welke door Interdrape BV aan opdrachtgever 
zijn verstrekt, dan wel op eerste verzoek zullen worden verstrekt. 
Ingeval opdrachtgever zaken doorlevert aan derden zal hij deze derden van de 
onderhoudsvoorschriften in kennis stellen; 
- bij serre- en terrasoverkappingen ; indien – naast de overige onderhouds – en gebruiksverplichtingen – sneeuw niet 
onmiddellijk van de terrasoverkapping wordt verwijderd. Serre- en terrasoverkappingen zijn niet ontworpen om bestand 
te zijn tegen sneeuwgewicht en schade door sneeuwgewicht valt dan ook in geen geval aan te merken als een 
tekortkoming in de zin van artikel 12.3; 
- bij terrasschermen; indien die gebruikt worden tijdens regen en harde wind. De schermen zijn niet ontworpen om gebruikt 
  te worden tijdens deze weersomstandigheden. Schade uit deze vallen niet onder de garantievoorwaarden. 
- indien een gebrek een gevolg is van normale slijtage; 
- ingeval van overmacht (in de zin van deze algemene voorwaarden) en in geval een gebrek een gevolg is van ongebruikelijke 
  weersomstandigheden zoals ongebruikelijk hevige regenval, sneeuw, hagel of storm; 
- indien de geleverde zaak is geplaatst in een regio met een hoog zoutgehalte in de lucht en het gebrek (mede) een 
  gevolg is van de daardoor ontstane corrosie; 
- indien de geleverde zaak niet is geïnstalleerd door een Interdrape BV of namens Interdrape BV; 
- indien de geleverde zaak is gewijzigd dan wel aangepast zonder voorafgaande goedkeuring van Interdrape BV. 

12.5 Opdrachtgever kan op de garantie van Interdrape BV slechts aanspraak maken indien hij heeft voldaan aan zijn 
klachtplicht zoals beschreven in artikel 10 van deze algemene voorwaarden. Indien opdrachtgever de geleverde zaak 
aan een klant doorlevert, zal hij deze klachtenregeling aan de betreffende klant bekendmaken. In dat geval geldt dat op 
de garantie slechts aanspraak gemaakt kan worden indien de betreffende klant binnen de in artikel 10 genoemde termijn 
bij opdrachtgever heeft geklaagd en opdrachtgever vervolgens op de in artikel 10 beschreven wijze binnen 2 dagen na 
ontvangst van de klacht bij Interdrape BV heeft geklaagd. Een klant van opdrachtgever krijgt – voor zover dwingend 
recht hier niet aan in de weg staat – in geen geval een rechtstreekse vordering op Interdrape BV. 

12.6 Indien de met opdrachtgever overeengekomen prestatie mede bestaat uit de installatie of montage van een geleverde 



zaak door Interdrape BV, dan staat Interdrape BV gedurende 6 maanden na oplevering in voor de deugdelijkheid 
van de installatie/montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal Interdrape BV 
dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever. De overige leden 
van dit artikel, waaronder uitdrukkelijk ook de klachtplicht, zijn van overeenkomstige toepassing. 

12.7 Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en Interdrape BV dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, en 
Interdrape BV valt niet aan te merken als fabrikant van de geleverde zaak, geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever 
gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van 
garantie op grond van dit artikel. Interdrape BV neemt geen garantieregelingen over van de fabrieksgarantie, wanneer een  
fabrikant zijn verplichtingen niet kan nakomen door faillissement of bedrijfsbeëindiging.  

12.8 Opdrachtgever kan in plaats van of naast deze garantieregeling, geen aanspraak maken op zijn eventuele rechten op 
grond van de Afdelingen 2 en 3 van Titel 1 Boek 7 Burgerlijk wetboek. 

12.9 Ongeacht het overig bepaalde in dit artikel, dient opdrachtgever Interdrape BV in alle gevallen de gelegenheid bieden 
een eventueel gebrek te herstellen en/of de montage/installatie opnieuw uit te voeren. 

12.10 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op de in dit artikel beschreven garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen (zoals betaling) 
ten opzichte van Interdrape BV heeft voldaan. 

Artikel 13: Niet afgenomen zaken 
13.1 Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. 

Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. Interdrape BV mag 
altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW. 

Artikel 14: Betaling 
14.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van Interdrape BV of op een door Interdrape BV aangewezen 

rekening. 
14.2 Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats: 

a. bij balieverkoop contant of per pinbetaling. Bij montage, op de dag van montage, aan monteur, contant of per pin. 
b. bij termijnbetaling: 
- 40% van de totale prijs bij opdracht; 
- 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal of als de levering van materiaal niet in de opdracht is begrepen 
na aanvang van de werkzaamheden; 
- 10% van de totale prijs bij oplevering; 
c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum. 

14.3 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van Interdrape BV een naar 
diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn 
aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Interdrape BV heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en 
zijn schade op opdrachtgever te verhalen. 

14.4 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op Interdrape BV te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is 
van faillissement van Interdrape BV. 

14.5 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als: 
a. een betalingstermijn is overschreden; 
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt; 
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd; 
d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd; 
e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder 
curatele wordt gesteld of overlijdt. 

14.6 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente 
aan Interdrape BV verschuldigd. De rente bedraagt 15% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger 
is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. 

14.7 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Interdrape BV met betrekking tot de invordering van het aan 
Interdrape BV verschuldigde en niet tijdig betaalde, komen voor rekening van opdrachtgever. De gerechtelijke kosten 
worden vastgesteld op de daadwerkelijk door Interdrape BV gemaakte proceskosten, zoals deze bijvoorbeeld blijken 
uit door Interdrape BV overgelegde advocatendeclaraties. Ter vergoeding van de buitengerechtelijke kosten is 
opdrachtgever gehouden tot betaling van een boete, die wordt gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een 
minimum van € 250,--, ook wanneer slechts een of enkele aanmaningen ter verkrijging van voldoening buiten rechte zijn 
verzonden en tenzij de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten een hoger bedrag belopen, in welk geval 
gehoudenheid bestaat tot voldoening van die werkelijke kosten. 

 
 
 
 
 
Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 
15.1 Na levering blijft Interdrape BV eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever: 

a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige 
overeenkomsten; 
b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente 
en kosten, niet heeft voldaan. 
c. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen. 

15.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening 
niet vervreemden of bezwaren. 

15.3 Als Interdrape BV geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, 
vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan Interdrape BV te verpanden. 

 
Artikel 16: Annulering 
16.1 Als opdrachtgever de overeenkomst wil annuleren of beëindigen zonder dat er sprake is van een tekortkoming van 

Interdrape BV en Interdrape BV hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. 
Interdrape BV heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde 
winst en gemaakte kosten. 

16.2 Goederen, welke al geproduceerd, of gedeeltelijk geproduceerd zijn, kunnen niet worden geannuleerd. 
16.3 Bij het niet afnemen van de goederen, worden de gemaakte kosten door Interdrape BV verhaald op de opdrachtgever. 
Artikel 17: Rechts – en forumkeuze / overige 
17.1 Het Nederlands recht is van toepassing. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) wordt uitdrukkelijk uitgesloten, net als andere 

internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. 
17.2 Alle geschillen die, voortvloeiend uit een tussen Interdrape BV en opdrachtgever gesloten overeenkomst, vrijwaringsprocedures 

en de enkele invordering van het verschuldigde daaronder begrepen, zullen aanhangig worden gemaakt bij 
de burgerlijke rechter, bevoegd in de vestigingsplaats van Interdrape BV, zulks slechts voor zover de wet dit toelaat. 

17.3 Indien Interdrape BV zich in enig geval niet op enige bepaling van de algemene voorwaarden beroept, danwel daarvan 
afwijkt, brengt dit niet met zich mee, dat zij zich in de volgende gevallen niet meer op deze algemene voorwaarden 
zal kunnen beroepen. 

17.4 Indien deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in een andere taal dan de Nederlandse, is de tekst van de versie in 
de Nederlandse taal bindend. 

 


