
Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Dordrecht, dd. 
22 september 1995.

Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

wij/onze P.A. Lommers B.V. en alle daarin participerende of daaraan gelieerde ondernemingen
cliënt een ieder die ons opdracht verstrekt danwel een verzoek tot ons richt werkzaamheden te verrichten danwel 

diensten te verlenen
dag of dagen kalenderdag of -dagen

Artikel 1 Werkingssfeer

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden of het verrichten 
van diensten, overeenkomsten van koop en verkoop, deelnemingsovereenkomsten, financieringsovereenkomsten, 
alsmede overeenkomsten van huur en verhuur, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Indien en voorzover op enigerlei wijze de wettelijke regeling ingaande per 1 januari 1992, inzake Algemene Voorwaarden, 
zoals opgenomen in de artikelen 231 tot en met 247 van afdeling 3,  titel 5, boek 6 Burgerlijk Wetboek, met inachtneming 
van de overgangsregeling van het Nieuw Burgerlijk Wetboek, toepasselijk is op en in strijd is met onderliggende 
voorwaarden, prevaleert voormelde wettelijk regeling ten detrimente van deze voorwaarden.

Artikel 2 Neerleggen van de werkzaamheden

1. Wij kunnen de aanvaarde opdracht neerleggen in geval van overmacht of met goedvinden van de cliënt, danwel wegens 
enig onredelijke handelswijze van de cliënt jegens ons, of omdat de cliënt zijn verplichtingen jegens ons niet is 
nagekomen. Bij nederlegging als genoemd in dit artikel is de cliënt een zodanig gedeelte van de reeds door ons verrichte 
werkzaamheden verschuldigd als met de stand van de reeds door ons verrichte werkzaamheden overeen komt, alsmede 
de kosten die voor ons voortvloeien uit eventueel reeds ter zake van de opdracht met derde(n) aangegane 
overeenkomsten (verschotten).

Artikel 3 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen.

2. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden te onzen kantore voorzover de wet zich 
daartegen niet verzet.

3. Wij zijn gerechtigd om, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vóór een aanvang met de werkzaamheden te 
maken voldoende zekerheid van de betaling te verlangen, bijvoorbeeld door het verlangen van een voorschotbetaling.

4. Indien een cliënt met enige betaling ten achter is, worden alle door hem aan ons te betalen sommen tot het volle 
bedrag daarvan terstond opeisbaar, ongeacht de stand van het werk en kunnen wij zonder dat enige ingebrekestelling 
nodig is de betaling daarvan vorderen. Indien de betaling van onze vordering of een gedeelte daarvan niet per omgaande 
heeft plaatsgevonden, is door cliënt van de factuurdatum af rente verschuldigd ten belope van 2% boven het alsdan 
geldende disconto van de Nederlandsche Bank met een minimum van 10%.

5. Cliënt is in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn.
6. Indien bij niet tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of andere weg wordt overgegaan wordt het bedrag der 

vordering, onverminderd de reeds vervallen en nog te vervallen rente, verhoogd met 15% van de hoofdsom voor  
administratiekosten en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (die van rechtskundige bijstand inbegrepen) met 
een minimum van EUR 34,03 onverminderd ons recht om de werkelijk betaalde of verschuldigde kosten te vorderen 
voorzover deze meer mochten bedragen dan 15% van de hoofdsom.

7. Indien een betalingsachterstand is ontstaan van 14 dagen of meer zullen wij gerechtigd zijn zonder enige aankondiging 
onze werkzaamheden voor cliënt te staken, waarbij wij niet tot enige schadevergoeding gehouden zullen zijn. Wij zullen 
onze werkzaamheden eerst hervatten dan nadat al onze opeisbare vorderingen op cliënt zijn voldaan (zie art. 3 lid 4). 
Nieuwe opdrachten zullen in dat geval uitsluitend kunnen worden aangenomen na ontvangst van een door ons te bepalen 
voorschotbedrag (zie art. 3 lid 3).

Artikel 4 Retentierecht

1. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat wij bevoegd zijn afgifte van zaken, als in het tweede lid van dit artikel 
genoemd, op te schorten totdat cliënt aan zijn verplichting tot vergoeding van openstaande declaraties, daaronder 
begrepen daarover verschuldigde rente en kosten, alsmede aan zijn verplichting tot vergoeding van schade door ons in het 
kader van de betrokken rechtsverhouding geleden heeft voldaan, danwel daarvoor een in het bancair verkeer genoegzaam 
geachte zekerheid, bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie heeft gesteld.

2. Onder in lid 1 bedoelde zaken zijn in ieder geval begrepen stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere  
gegevens en computerschijven (diskettes) die door cliënt aan ons ter beschikking zijn gesteld en/of samengesteld door 
ons, bestemd om aan cliënt te worden afgegeven in het kader van de levering.

3. Wij zullen ten aanzien van het in de vorige leden bedoelde retentierecht de nodige maatregelen treffen, teneinde te 
voorkomen dat omstandigheden ontstaan waarin door uitoefening van onze rechten aan cliënt onherstelbare
schade wordt toegebracht. Tot zodanige omstandigheden worden onder meer niet gerekend de belemmeringen tot verdere 
be- of verwerking van de in lid 2 bedoelde zaken.

4. Cliënt is uitdrukkelijk verplicht, indien de door ons ontvangen zaken nodig zijn in het kader van procedures waarin 
termijnen kunnen verstrijken of omstandigheden kunnen optreden waardoor onherstelbare schade aan cliënt wordt  
toegebracht, de voor het voeren van de procedure en/of voorkomen van onherstelbare schade relevante afschriften  en 



fotokopieën van de aan ons aangeleverde zaken onder zich te houden, zodat wij terzake van het verstrijken van bedoelde 
termijnen of het toebrengen van bedoelde schade nimmer aansprakelijk zullen kunnen worden gehouden.

Artikel 5 Intellectueel eigendom

1. De bij de uitvoering van een aan ons verstrekte opdracht door ons vergaarde kennis, technieken alsmede door ons 
ontwikkelde ideeën en/of methoden danwel ontwikkelde constructies en/of contracten, computersoftware en andere 
stukken, zijn en blijven ons intellectueel eigendom en mogen door cliënt niet aan derden worden afgestaan of anderszins 
worden gebruikt voor andere toepassingen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

2. In geval overeengekomen werkzaamheden door ons worden uitgevoerd naar tekeningen, modellen en/of andere 
aanwijzingen door of namens cliënt verstrekt, garandeert cliënt ons dat daardoor geen eigendomsrechten van derden 
worden aangetast.

Artikel 6 Wederzijdse rechten en verplichtingen

1. Wij zijn gehouden de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen en weten uit te voeren.
2. Partijen zullen elkaar steeds alle medewerking verlenen bij het uitvoeren van werkzaamheden, onder andere door het 

tijdig verschaffen van nuttige en noodzakelijke inlichtingen en, voorzover van toepassing, het beschikbaar stellen van 
ruimte welke geschikt is voor het uitvoeren van overeengekomen werkzaamheden. 

3.       Wij behouden ons het recht voor, bij de uitvoering van onze werkzaamheden, derden in te schakelen voor
          rekening van cliënt (verschotten).
4.       Partijen verklaren zich reeds nu voor alsdan bereid om bij wetswijzigingen die de inhoud van een overeenkomst
          raken, in onderling overleg tot een aanpassing van de desbetreffende overeenkomst te geraken.

Artikel 7 Geheimhouding

1. Partijen treffen alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen ten einde geheimhouding te verzekeren met
betrekking tot alle gegevens van vertrouwelijke aard omtrent bedrijfsaangelegenheden van de wederpartij of gelieerde 
ondernemingen waarvan zij, hun personeelsleden of voor hen werkzame derden bij uitvoering van de werkzaamheden 
kennis nemen.

Artikel 8 Annulering

1. In geval van ingebreke blijven van de cliënt bij de nakoming van enige jegens ons aangegane verplichting,
alsook bij aanvrage van surséance van betaling, faillissement of onder curatelestelling, en wanneer de cliënt overlijdt, 
in liquidatie treedt of zijn onderneming wordt ontbonden, zijn wij gerechtigd om lopende overeenkomsten voor zover 
nog niet uitgevoerd, te annuleren zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst. In 
voorgenoemde gevallen wordt iedere vordering op grond van reeds door ons uitgevoerde werkzaamheden en door ons 
ingeschakelde derden terstond en geheel opeisbaar. Tevens zijn wij, gerechtigd al het door ons geleverde, voor zover 
nog niet betaald, terug te nemen. Voorts zijn wij gerechtigd vergoeding te vorderen van winstderving en alle financiële 
schade die wij in een dergelijk geval zouden lijden.

2. Annuleert de cliënt een opdracht terwijl de werkzaamheden reeds een aanvang hebben genomen, dan is hij
gehouden ons alle gemaakte en nog te maken kosten te vergoeden, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

Artikel 9 Onderzoek bij aflevering

1. Cliënt is gehouden met bekwame spoed na aflevering, uitvoering van werkzaamheden of het verrichten van
diensten, te onderzoeken of wij de overeenkomst deugdelijk zijn nagekomen en is voorts gehouden ons er terstond 
schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. Cliënt dient het evenbedoeld onderzoek en de 
desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 8 dagen na aflevering, uitvoering van werkzaamheden of het 
verrichten van diensten.

2. Wij zijn steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie
te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is
gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.

4. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 8 dagen naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid ook voor een zorgvuldige en alerte cliënt als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn 
worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van ons 
redelijkerwijs mogelijk is.

5.          De prestatie van ons geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien cliënt (een gedeelte van)
het geleverde, uitgevoerde of verrichte in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft 
geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen 
leveren, tenzij cliënt het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.



Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van ons uit hoofde van de overeenkomst met cliënt is beperkt tot een zodanig bedrag als
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.

2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat cliënt
(een gedeelte van) het geleverde, uitgevoerde of verrichte in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan 
derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden 
heeft doen leveren.

3. Wij zijn voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het
bedrijf of beroep van cliënt.

4. Wij zijn eveneens niet aansprakelijk voor schade aan een derde toegebracht door een fout van een
ondergeschikte van ons.

Artikel 11 Overmacht

1. Tekortkomingen van ons in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan ons worden toegerekend, indien
zij niet te wijten zijn aan onze schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen 
voor onze rekening komen.

2. Tekortkomingen van ons in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, 
overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of 
stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieprodukten of andere 
middelen tot energieopwekking, computerstoring, diefstal, brand, machinebreuk en andere ongevallen,

             stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, 
             niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van 
             hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan ons toe te rekenen en
             geven de cliënt geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 12 Geschillen

1. Op alle door ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing en alle overeenkomsten worden
geacht in Nederland te zijn gesloten.

2. Alle geschillen uit of naar aanleiding van met ons gesloten overeenkomsten, danwel van nadere
overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen in eerste instantie uitsluitend en alleen worden beslist 
door de bevoegde rechter binnen het arrondissement Dordrecht.

3. Artikel 11 lid 2 laat onverlet het recht om (conservatoire) beslagen te leggen en in spoedeisende gevallen de
President in kort geding te adiëren.

P.A. Lommers B.V., Tjerk Hiddessingel 3, 3342 CL  Hendrik Ido Ambacht.                                     Juli 1995.


