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ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BORGH NL.20 

1 ALGEMEEN 

1.1 Voor alle aanbiedingen, offertes, verkopen en leveringen van Borgh gelden uitsluitend deze 

leveringsvoorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

1.2 Een verwijzing door Koper naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt niet aanvaard, 

behoudens in het geval dat  Borgh uitdrukkelijk deze afwijkende voorwaarden aanvaardt. 

1.3 In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in de algemene leveringsvoorwaarden en 

de Overeenkomst, prevaleert de Overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheid in de 

bepalingen in de Nederlandse algemene leveringsvoorwaarden en enige vertaling daarvan, of 

interpretatiemoeilijkheden zal de Nederlandse versie prevaleren. 

1.4 De in deze algemene leveringsvoorwaarden en de Overeenkomst opgenomen rechten en 

vorderingen van Koper sluiten de rechten en de vorderingen die Koper op grond van de wet 

heeft jegens Borgh in het geval van een toerekenbare tekortkoming, non-conformiteit of uit 

enige andere hoofde uit. De toepasselijkheid van de volgende artikelen is uitdrukkelijk 

uitgesloten, maar de uitsluiting is uitdrukkelijk niet beperkt tot: artikel 7:12 lid 1, 7:15 lid 1, 

7:16, 7:17, 7:20, 7:21, 7:23, 7:403, 7:404, 7:407 lid 2, 7:408 lid 1 en 2, 7:409, 7:410, 7:754, 

7:755, 7:756 lid 1, 7:760 lid 1, 7:764 BW. 

1.5 Onder 'Borgh' verstaan partijen Borgh B.V., Borgh Projects B.V. en Borgh Export B.V., de 

verkoper in de Overeenkomst. 

1.6 Onder 'Koper' verstaan partijen de wederpartij van Borgh bij de Overeenkomst. 

1.7 Onder 'Overeenkomst' verstaan partijen de overeenkomst tussen partijen omtrent de 

vervaardiging en/of de verkoop en de levering van Producten en/of het verrichten van 

Advieswerkzaamheden.  

1.8 Onder 'Product' verstaan partijen de door of namens Borgh te vervaardigen en/of te verkopen 

en te leveren producten zoals beschreven in de Overeenkomst. 

2 AANBIEDINGEN EN PRIJZEN 

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend evenals offertes en opgegeven levertijden en blijven geldig 

tot 30 kalenderdagen na uitbrengen. 

2.2 De door Koper te betalen prijzen staan in de Overeenkomst. De prijzen zijn exclusief 

omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders 

overeengekomen. 

2.3 Indien het orderbedrag zoals vermeld op de factuur minder dan € 50,- (zegge: vijftig euro) 

bedraagt, worden verzendkosten apart in rekening gebracht.  

2.4 Alle prijzen zijn gebaseerd op de thans bij Borgh bekende prijzen van haar leveranciers 

alsmede op de thans geldende tarieven van invoer- en/of andere rechten, vrachten en 

assurantiepremies, voor zover partijen zijn overeengekomen dat deze in de prijs zijn 
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begrepen. Bij verhoging van deze tarieven, zomede bij eventueel nieuw in te voeren belasting 

op de invoer of omzet, of in geval van een prijsverhoging door haar leveranciers, kan Koper 

het verschil tussen de oude en de nieuwe prijzen zowel als het gehele bedrag van de nieuwe 

prijzen in rekening worden gebracht. 

2.5 Borgh is bevoegd gedurende de uitvoering van de Overeenkomst de overeengekomen prijs te 

verhogen indien blijkt dat de oorspronkelijk verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate 

onvoldoende is ingeschat bij het overeenkomen van de prijs, en dit niet toe te rekenen is aan 

Borgh, dat in redelijkheid van Borgh niet kan worden verwacht dat zij de Overeenkomst 

uitvoert tegen die oorspronkelijk overeengekomen prijs. Borgh zal Koper van het voornemen 

tot verhoging van de prijs in kennis stellen. 

3 OVEREENKOMST 

3.1 Tenzij de Overeenkomst ziet op Advieswerkzaamheden van de zijde van Borgh, komt deze  

tot stand op het moment dat de eerste van de volgende gebeurtenissen zich voordoet: 

a. een papieren order door beide partijen wordt getekend; 

b. een orderbevestiging door Borgh wordt verstuurd; 

c. een schriftelijke overeenkomst door beide partijen wordt getekend. 

Indien sub a t/m c zich niet voordoen en de Overeenkomst mondeling tot stand komt, is Borgh 

bevoegd de Overeenkomst binnen drie maanden na de mondelinge overeenstemming op te 

zeggen.   

3.2 De Overeenkomst die ziet op Advieswerkzaamheden van de zijde van Borgh komt tot stand 

op het moment dat een schriftelijke overeenkomst door beide partijen wordt getekend. 

3.3 Na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte (aanvullende) afspraken, wijzigingen 

of toezeggingen binden Borgh slechts indien partijen die schriftelijk zijn overeengekomen.  

3.4 Borgh behoudt zich het recht voor om het (constructie)ontwerp van het Product zonder 

voorafgaand bericht te wijzigen, mits een dergelijke wijziging niet de overeengekomen functie 

van het Product aantast.  

3.5 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering 

daarvan noodzakelijk is om deze geheel of gedeeltelijk te wijzigen of aan te vullen, zullen 

partijen daarover tijdig in onderhandeling treden en trachten om in onderling overleg de 

Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.  

3.6 Borgh is gerechtigd haar verplichtingen jegens Koper op grond van de Overeenkomst geheel 

of gedeeltelijk uit te besteden. Deze opdrachten aan derden worden door of namens Koper 

verstrekt, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. In het geval dat 

in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst onderdelen worden uitbesteed aan 

derden op grond van voorwaarden die strikter zijn dan deze algemene leveringsvoorwaarden, 

waaronder eveneens, maar niet uitsluitend aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen 

worden bedoeld, kan Borgh aan Koper voor wat betreft dit uitbestede gedeelte diezelfde, 

striktere voorwaarden tegenwerpen. 
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4 LEVERING 

4.1 Borgh verzorgt in beginsel het transport van de Producten, tenzij anders overeengekomen. 

Opslag, laden, transport, uit- en invoer en lossen van de Producten komen voor rekening en 

risico van Koper, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen of artikel 

7:11 BW van toepassing is. Borgh bepaalt de wijze van vervoer. 

4.2 Indien Koper enig Product weigert in ontvangst te nemen, heeft Borgh het recht eventuele 

door Koper aan Borgh ter zake van het Product vooruitbetaalde bedragen onder zich te 

houden ter verrekening met een door Koper te betalen vergoeding, welke Koper aan  Borgh 

op grond van de Overeenkomst en/of de weigering tot in ontvangstneming verschuldigd 

mocht zijn. 

4.3 Opgegeven levertijden gelden altijd als te zijn gedaan bij benadering en nimmer als een fatale 

termijn. Indien partijen geen levertijd zijn overeengekomen, dient Koper Borgh schriftelijk een 

termijn te vergunnen van minimaal één maand om alsnog te presteren, alvorens zich te 

kunnen beroepen op overschrijding van de levertijd. Borgh probeert een opgegeven levertijd 

zoveel mogelijk na te komen, doch overschrijding daarvan kan nimmer tot aansprakelijkheid 

leiden, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Borgh of haar 

leidinggevende ondergeschikten, noch heeft Koper het recht de bestelling te annuleren, de 

Overeenkomst te ontbinden of op te zeggen dan wel de ontvangst van de Producten te 

weigeren. 

4.4 Het Product dat ter beschikking van Koper staat, maar niet wordt afgenomen, zal voor 

rekening en risico van Koper worden opgeslagen. Ook andere uit de niet-afneming 

voortvloeiende kosten komen voor rekening van Koper. 

4.5 Koper zorgt in het geval van vervanging van het Product voor eigen rekening en risico ervoor 

dat het betreffende Product weer in het bezit van Borgh wordt gesteld. Tot en met het moment 

dat het betreffende Product weer in het bezit van Borgh is gesteld, draagt Koper het risico van 

dit Product. 

4.6 Borgh is te allen tijde gerechtigd aan de Koper niet te leveren c.q. niet verder te leveren, 

indien niet tot haar genoegen zekerheid is gesteld voor hetgeen Koper ter zake van de 

Overeenkomst dan wel andere aangegane overeenkomst(en) en/of de uitvoering daarvan aan 

Borgh verschuldigd mocht zijn of worden, in geval Borgh ter zake zekerheidstelling verlangt. 

4.7 Bij overlijden, faillissement van, dan wel aanvrage van surseance van betaling door Koper, 

alsmede in geval van gehele of gedeeltelijke inbeslagneming van zijn goederen of staking dan 

wel opheffing van zijn bedrijf, alsmede indien Koper enige uit de Overeenkomst dan wel uit 

andere met hem aangegane overeenkomst(en) voor hem voortvloeiende verplichting niet 

nakomt en/of in strijd daarmee handelt, dan wel indien Borgh zich gedurende een 

aangesloten periode van één maand in een overmachtssituatie bevindt, wordt al hetgeen 

Koper aan Borgh verschuldigd mocht zijn en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist 

opeisbaar, en is Borgh gerechtigd eveneens zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, de 

Overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd, op te schorten of te  op te zeggen, één en 

ander onverminderd het recht op schadevergoeding. 
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4.8 De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de Koper. Indien niet binnen een 

redelijke termijn, doch uiterlijk de tweede kalenderdag na die van ontvangst is geprotesteerd, 

worden de hoeveelheden, zoals vermeld op de vrachtbrief, afleveringsbonnen of facturen 

geacht juist te zijn. 

5 GARANTIE 

5.1 Borgh staat gedurende een periode van zes maanden na levering van het Product garant 

voor de deugdelijkheid van het Product wat betreft het normale gebruik waarvoor het Product 

bestemd is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.  

5.2 De garantie ziet enkel op de ten tijde van de oplevering niet-waarneembare gebreken. 

Bovendien kan Koper enkel een beroep op de garantie doen, indien hij bewijst dat de 

gebreken uitsluitend of overwegend zijn ontstaan als direct gevolg van een onjuistheid in de 

door Borgh toegepaste constructie dan wel als gevolg van een gebrekkige afwerking of 

gebruik van slecht materiaal, en de gevallen genoemd in het derde lid zich niet voordoen.  

5.3 Borgh geeft geen enkele garantie op gebreken die optreden in, dan wel geheel of gedeeltelijk 

het gevolg zijn van: 

a. normale slijtage; 

b. onkundig gebruik waaronder onder meer, maar niet uitsluitend wordt verstaan, de niet-

inachtneming van installatie- en/of onderhoudsvoorschriften; 

c. niet of incorrect uitgevoerd onderhoud; 

d. incorrect uitgevoerde installatie; 

e. ander dan het voorziene normale gebruik van het Product; 

f. gebruik en/of bewaring van het Product in een niet daarvoor geschikt klimaat 

(bijvoorbeeld een zilte omgeving); 

g. het bewerken van het Product met een niet daarvoor geschikte substantie; 

h. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de 

toegepaste materialen; 

i. de materialen, de zaken, de werkwijzen en de constructies, voor zover die op 

uitdrukkelijke instructie van of in overleg met Koper zijn toegepast, alsmede van door of 

namens Koper (ter bewerking) aangeleverde materialen en zaken; 

j. door een derde aan Borgh geleverde onderdelen van het Product, voor zover die derde 

geen garantie aan Borgh heeft verstrekt of de door de derde verstrekte garantie is 

verstreken. 

5.4 De bevoegdheid van Koper om een beroep op enige garantie te doen, vervalt indien Koper 

tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst en/of Koper of 

een derde in opdracht van Koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Borgh 

tot wijziging, aanpassing of bewerking van het Product overgaat. 

5.5 Bij levering van een ondeugdelijk Product heeft Borgh de keuze om: 

a. het Product te herstellen; 

b. het Product te vervangen; of 
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c. Koper het ten opzichte van het gebrek evenredige deel van de factuurwaarde van het 

Product te crediteren. 

5.6 Alle kosten die uitgaan boven de enkele verplichtingen als bedoeld in a t/m c van het vorige 

lid, waaronder wordt begrepen, maar niet gelimiteerd tot transport- en invoerkosten, 

omzetbelasting, arbeidskosten, kosten van demontage en montage/installatie (bijvoorbeeld in 

het geval het Product reeds ver-/bewerkt is), zijn voor rekening van Koper. 

5.7 Koper dient aan Borgh volledige medewerking te verlenen indien Borgh werkzaamheden 

verricht om aan haar garantieverplichtingen op grond van dit artikel te voldoen. 

5.8 Koper kan geen beroep meer doen op een gebrek in het Product indien hij niet binnen drie  

kalenderdagen, nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken 

Borgh van het gebrek schriftelijk op de hoogte heeft gesteld en het betrokken (onderdeel van) 

het Product binnen zeven kalenderdagen vrachtvrij wordt verstuurd naar Borgh voor zover 

Borgh dit wenst. 

5.9 Op (de onderdelen van) het product welke is (zijn) aangebracht ter vervanging van het 

ondeugdelijke is dit artikel van toepassing gedurende de periode dat de garantietermijn 

genoemd in het eerste lid ten aanzien van het oorspronkelijk geleverde Product nog niet is 

verlopen. 

5.10 Wanneer Borgh ter voldoening aan haar garantieverplichtingen (onderdelen van) Producten 

vervangt, heeft Borgh het recht Koper te verzoeken de oude, vervangen onderdelen en/of 

Producten kosteloos in eigendom over te dragen aan Borgh. 

6 AANSPRAKELIJKHEID 

6.1 De aansprakelijkheid van Borgh uit enige hoofde is beperkt tot haar garantieverplichtingen 

zoals omschreven in artikel 5. 

6.2 Indien een verder reikende aansprakelijkheid wordt aangenomen, geldt het volgende: 

a. voor directe schade is Borgh maximaal aansprakelijk tot het bedrag of de bedragen die 

door de verzekeraar van Borgh in het toepasselijke geval wordt uitgekeerd en indien 

geen uitkering plaatsvindt de factuurwaarde van het Product dat of de 

Advieswerkzaamheden die de gevorderde schade heeft veroorzaakt. 

b. voor andere schade dan directe schade, waaronder gevolgschade, schade door 

stilstand of vertraging in het bedrijf van Koper als gevolg van enig gebrek aan een 

geleverd Product of te late levering, is de aansprakelijkheid van Borgh uitdrukkelijk 

uitgesloten en voor zover een verder reikende aansprakelijkheid wordt aangenomen 

beperkt tot het bedrag of de bedragen die door de verzekeraar van Borgh in het 

toepasselijke geval wordt uitgekeerd en indien geen uitkering plaatsvindt de 

factuurwaarde van het Product dat of de Advieswerkzaamheden die de gevorderde 

schade heeft veroorzaakt.  

De in dit artikel genoemde beperkingen en uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Borgh 

gelden niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Borgh of diens 

leidinggevende ondergeschikten. 
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6.3 Koper kan geen beroep meer doen op een gebrek in het Product indien hij niet binnen drie 

kalenderdagen, nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken 

Borgh van het gebrek schriftelijk op de hoogte heeft gesteld en het betrokken (onderdeel van) 

het Product binnen zeven kalenderdagen vrachtvrij wordt verstuurd naar Borgh, voor zover 

Borgh dit wenst. 

6.4 Iedere vordering die Koper tegen Borgh kan instellen, vervalt door het enkele tijdsverloop van 

zes maanden nadat Koper ten aanzien van het betreffende gebrek heeft geprotesteerd, tenzij 

ter zake voordien een rechtsvordering tegen Borgh aanhangig is gemaakt. 

6.5 De aansprakelijkheid van Borgh voor hulppersonen op grond van onder meer, maar 

uitdrukkelijk niet beperkt tot, artikel 6:76 BW is uitgesloten, waaronder eveneens de 

aansprakelijkheid van onderaannemers in de zin van artikel 7:751 BW wordt begrepen. 

Onverminderd het voorgaande, gelden de in dit artikel opgenomen beperkingen en 

uitsluitingen alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd 

in de overeenkomst mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Borgh zich bij de 

uitvoering van de overeenkomst bedient. Dit is een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 

BW. De toepassing van artikel 6:254 lid 1 BW is uitdrukkelijk uitgesloten. 

6.6 De montage en/of de installatie van het Product, evenals het geven van een eventuele nadere 

toelichting al dan niet ter plaatse op het gebruik van het Product is geen onderdeel van de 

Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Indien Borgh bij de 

montage en/of installatie wel hulp en bijstand van welke aard ook verleent dan wel genoemde 

toelichting geeft, geschiedt dat voor risico van Koper. 

6.7 Koper vrijwaart Borgh, haar personeel en eventueel door Borgh in het kader van de uitvoering 

van haar verplichtingen onder de Overeenkomst ingeschakelde derden voor alle 

aansprakelijkheid welke op hen jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot 

geleverde Producten of verrichte Advieswerkzaamheden, behoudens in geval van opzet of 

bewuste roekeloosheid van Borgh. Onder het voorgaande wordt onder meer, maar 

uitdrukkelijk niet uitsluitend, het geval verstaan dat een derde Borgh aanspreekt op grond van 

productaansprakelijkheid wegens een gebrek in een product dat door Koper aan derden is 

geleverd en dat (mede) bestond uit door Borgh geleverde Producten dan wel tot stand is 

gekomen met behulp van de Advieswerkzaamheden van Borgh. 

7 LEVERINGSTIJDEN 

7.1 Niet tijdige levering geeft Koper niet het recht de koop te annuleren of schadevergoeding te 

eisen. 

8 BETALING 

8.1 De Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Koper op grond 

van door Borgh in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt. 

8.2 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen in de Overeenkomst, vindt betaling plaats op een 

door Borgh aangewezen rekening in de valuta zoals aangegeven op de factuur. 
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8.3 Bij betaling binnen acht kalenderdagen na factuurdatum kan Borgh een nader te bepalen 

betalingskorting toestaan. Verder dient betaling zonder toepassing van enige korting en van 

enige verrekening plaats te vinden binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum. Borgh behoudt 

zich het recht voor onmiddellijke betaling te vorderen. Indien betaling binnen 30 

kalenderdagen na factuurdatum nog niet is geschied, vervallen alle eventuele 

overeengekomen kortingen. Alsdan verkeert Koper van rechtswege in uitdrukkelijk verzuim en 

gebreke, zonder dat daartoe een sommatie, dan wel ingebrekestelling vereist zal zijn. In 

zodanig geval is de totale vordering van Borgh, ook die met betrekking tot nog niet vervallen 

facturen, terstond en ineens opeisbaar. 

8.4 De volledige vordering van Borgh onder de Overeenkomst is eveneens onmiddellijk en 

volledig opeisbaar indien: 

a. Koper in staat van faillissement wordt verklaard, een aanvraag tot faillissement van 

Koper is ingediend of Koper een verzoek tot (voorlopige) surséance van betaling indient 

of dit voor hem wordt ingediend, dan wel hem (voorlopige) surséance van betaling wordt 

verleend;  

b. beslag op activa van Koper wordt gelegd; 

c. Koper in de nakoming van enige verplichting jegens Borgh tekortschiet; 

d. Koper overgaat tot staking of overdracht van zijn onderneming of een substantieel 

gedeelte daarvan. Hieronder wordt tevens begrepen het geval Koper zijn onderneming 

inbrengt in een op te richten of bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging 

van de doelstelling van zijn onderneming. 

8.5 Bestellingen kunnen naar de keuze van Borgh ineens of gedeeltelijk worden uitgevoerd. Bij 

gedeeltelijke levering is Koper gehouden de daarop betrekking hebbende facturen volgens de 

geldende betalingsvoorwaarden te voldoen. 

8.6 Koper is vanaf de vervaldatum van enige factuur het wettelijke rentepercentage conform art. 

6:119a BW verschuldigd, welke opeisbaar zal zijn zonder dat enige ingebrekestelling is 

vereist. 

8.7 Alle kosten van invordering vanwege wanbetaling, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, 

komen ten laste van Koper. De buitengerechtelijke incassokosten bij het uit handen geven 

van de vordering belopen 15% van het ter incasso gegeven bedrag, zulks zonder een 

maximum en met een minimum van € 40,00. Uit het enkele feit, dat Borgh zich verzekert van 

de hulp van een derde om tot incasso te geraken, blijkt de hoogte van en de gehoudenheid 

van Koper tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Ingeval in het kader van 

incassomaatregelen het faillissement van Koper wordt aangevraagd is deze eveneens de in 

het desbetreffende Arrondissement gebruikelijke kosten van een faillissementsaanvraag 

verschuldigd. 

8.8 Indien Koper één of meer van zijn verplichtingen jegens Borgh niet nakomt, in staat van 

faillissement wordt verklaard, aan hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, 

overgaat tot liquidatie van zijn zaken, of indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag 
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genomen wordt, heeft Borgh het recht de Overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte 

daarvan, als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn 

vereist.  

8.9 Borgh reikt de factuur voor Producten en/of Advieswerkzaamheden uit in digitale vorm in een 

formaat naar keuze van Borgh. 

8.10 Koper is niet gerechtigd over te gaan tot enige verrekening met dan wel opschorting van zijn 

betalingsverplichting. 

9 EIGENDOMSVOORBEHOUD 

9.1 Borgh houdt zich de eigendom van een geleverd Product voor, dit eigendomsvoorbehoud 

betreft: 

a. indien het Product zich in Nederland bevindt, een eigendomsvoorbehoud waarbij de 

eigendom van het Product pas overgaat op Koper, indien al hetgeen Koper aan Borgh 

verschuldigd is uit welke overeenkomst dan ook met inbegrip van rente en kosten, 

volledig aan Borgh is voldaan;  

b. indien het Product zich buiten Nederland bevindt, een eigendomsvoorbehoud waarbij de 

eigendom van het Product pas overgaat op Koper, indien al hetgeen Koper uit hoofde 

van de Overeenkomst verschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan 

Borgh is voldaan. 

9.2 Zolang het eigendomsvoorbehoud van Borgh op een Product rust, is Koper niet bevoegd om 

deze zaak te vervreemden  noch te bezwaren. 

9.3 Zolang de eigendom van het door Borgh geleverde Product nog niet is overgegaan op Koper, 

zal Borgh gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot dit Product. 

9.4 In het geval dat derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde 

Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Borgh zo 

snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.  

9.5 Koper is verplicht de Producten terstond op eerste aanmaning franco aan Borgh te 

retourneren, of -ter keuze van Borgh- Borgh toe te staan dat zij zelf de Producten terugneemt 

of doet terugnemen, waar zij zich ook bevinden, alles voor rekening van Koper. Koper zal 

volledige medewerking verlenen aan de terugname, met inbegrip van de daartoe eventueel 

benodigde demontage. Koper geeft in het kader van de genoemde terugname reeds nu 

onvoorwaardelijk en niet herroepbare toestemming aan Borgh of door Borgh aan te wijzen 

derden om al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich bevinden. 

9.6 Indien en zodra Borgh door vermenging, bestanddeelvorming, natrekking of vervorming van 

het geleverde Product geen beroep op haar eigendomsvoorbehoud (meer) kan doen, is Koper 

op eerste verzoek daartoe van Borgh gehouden om de nieuw gevormde zaken aan Borgh te 

verpanden en de vorderingen die Koper uit de doorverkoop van die nieuw gevormde zaken 

heeft verkregen dan wel zal verkrijgen (bij voorbaat) aan Borgh te verpanden óf een op eerste 

verzoek afroepbare onherroepelijke bankgarantie bij een te goeder naam en faam bekend 
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staande Nederlandse bancaire instelling te verstrekken ter hoogte van de openstaande 

vorderingen van Borgh op Koper, zulks ter keuze van Borgh. 

10 VERLOOP OVEREENKOMST 

10.1 De Overeenkomst heeft in beginsel de looptijd zoals die is bepaald in de Overeenkomst. 

Indien de Overeenkomst kwalificeert als een duurovereenkomst en in de Overeenkomst de 

looptijd niet is bepaald, is de Overeenkomst voor onbepaalde tijd tussen partijen aangegaan. 

Alle bepalingen in de Overeenkomst of deze algemene leveringsvoorwaarden die naar hun 

inhoud bedoeld zijn om ook na afloop van de Overeenkomst werking tussen partijen te 

hebben, blijven hun gelding tussen partijen ook na de looptijd van de Overeenkomst 

behouden. 

10.2 Indien Borgh de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan uitvoeren door overmacht, is 

Borgh gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij tot enige 

schadevergoeding gehouden is de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op 

te schorten dan wel geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Onder overmacht voor Borgh 

verstaan partijen in de Overeenkomst: overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW, met dien 

verstande dat tevens onder overmacht wordt verstaan: extreme weersomstandigheden, 

aardbevingen en de gevolgen daarvan, brand, een epidemie, pandemie of andere civiele 

noodsituatie (zoals, maar daartoe uitdrukkelijk niet gelimiteerd, COVID-19 of enige mutatie 

daarvan), oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, verlies of diefstal van werkmateriaal, het verloren 

gaan van materialen, stakingen, wegblokkades, werkonderbrekingen, import- of 

handelsbeperkingen, andere overheidsmaatregelen die de werkzaamheden van Borgh 

belemmeren, andere storingen in het bedrijf van Borgh of haar 

leverancierstransportmoeilijkheden en (al dan niet toerekenbare) tekortkomingen in de 

nakoming door leveranciers en/of onderaannemers van Borgh. 

10.3 Op eerste verzoek van Borgh dient Koper (naar het oordeel van Borgh) adequate zekerheid te 

stellen voor zijn verplichtingen onder de Overeenkomst. Onder adequate zekerheid verstaat 

Borgh in ieder geval, maar uitdrukkelijk niet uitsluitend, een op eerste verzoek afroepbare 

onherroepelijke bankgarantie bij een te goeder naam en faam bekend staande Nederlandse 

bancaire instelling. In het geval dat Koper tekortschiet in de nakoming van deze verplichting is 

hij onmiddellijk in verzuim en heeft Borgh de bevoegdheid om de Overeenkomst te ontbinden, 

dan wel haar verplichtingen jegens Koper op te schorten. 

10.4 Onverminderd haar overige rechten en bevoegdheden is Borgh bevoegd tot (gedeeltelijke) 

ontbinding indien zich omstandigheden voordoen die volgens Borgh van dien aard zijn dat 

(gedeeltelijk) nakoming, dan wel de instandhouding van (een deel van) de Overeenkomst 

onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van Borgh kan 

worden gevergd. 

10.5 Naast hetgeen in deze algemene leveringsvoorwaarden beschreven, is Koper enkel bevoegd 

de Overeenkomst te ontbinden, indien Borgh tekortschiet in de nakoming van een wezenlijke 

verplichting, die niet na een schriftelijke ingebrekestelling en een daarin gestelde redelijke 

termijn tot herstel, is hersteld. 
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10.6 Zowel in het geval van opschorting van haar verplichtingen door Borgh als van ontbinding of 

opzegging van de Overeenkomst door een partij, is Borgh gerechtigd terstond betaling te 

verlangen van de ter uitvoering van de Overeenkomst door haar ingekochte, gereserveerde, 

in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere 

zaken en van het deel van de verplichtingen van de Overeenkomst dat Borgh al heeft 

uitgevoerd, dat alles voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. 

Borgh heeft recht op de volledig overeengekomen prijs, indien de omstandigheden die tot het 

einde van de Overeenkomst hebben geleid aan Koper zijn toe te rekenen. Tevens heeft 

Borgh recht op volledige schadevergoeding, maar zij is zelf niet tot betaling van enige 

schadevergoeding gehouden. 

10.7 Indien Borgh overgaat tot opschorting is zij bevoegd om de ter uitvoering van de 

Overeenkomst door haar ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde 

grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van Koper te 

doen opslaan.  

10.8 Indien één van de partijen overgaat tot ontbinding of de Overeenkomst als ontbonden 

beschouwd moet worden in de zin van artikel 8.8 ontstaan er geen verbintenissen tot 

ongedaanmaking van de reeds door hen ontvangen prestaties. De op dat moment tussen 

partijen nog openstaande betalingsverplichtingen worden vanaf de dag van ontbinding direct 

opeisbaar. 

11 VERPLICHTINGEN KOPER 

11.1 Koper is verantwoordelijk voor alle tekeningen, berekeningen en ontwerpen die hij voor het 

uitvoeren van de Overeenkomst aan Borgh ter beschikking stelt. Koper vrijwaart Borgh voor 

alle aanspraken van derden met betrekking tot de door hem ter beschikking gestelde 

tekeningen, berekeningen en ontwerpen. 

12 RECLAMES 

12.1 Eventuele reclames dienen op straffe van verval binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk 

binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk aan Borgh kenbaar te 

worden gemaakt. 

12.2 Reclames schorten de betalingsverplichting van Koper niet op. Borgh neemt slechts 

Producten terug indien daarover tevoren overleg is gepleegd en Borgh dan schriftelijke 

toestemming tot terugzenden heeft verleend. Indien zonder voorafgaande toestemming toch 

Producten ter creditering of ter vervanging worden toegezonden, zal Borgh deze na aankomst 

ongefrankeerd aan de afzender retourneren. 

12.3 Verzending van retourgoederen dient altijd franco te geschieden, en kan slechts plaatsvinden 

indien de te retourneren Producten volkomen nieuw en nog in onbeschadigde originele 

verpakking zijn en op het moment van terugzending nog in het artikelpakket van Borgh 

voorkomen. Niet standaardartikelen kunnen nooit worden geretourneerd. 
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13 MEERWERK 

13.1 Borgh heeft recht op betaling van aan haar opgedragen meerwerk naast de prijs als 

overeengekomen voor de Producten en/of Advieswerkzaamheden. Onder meerwerk verstaan 

partijen al hetgeen dat door Borgh in overleg met Koper tijdens de uitvoering van de 

Overeenkomst buiten hetgeen in de Overeenkomst is overeengekomen, presteert. 

13.2 De kosten van meerwerk worden berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende 

factoren op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Artikel 2 is van overeenkomstige 

toepassing. 

13.3 Borgh is bevoegd om het door haar verrichte meerwerk afzonderlijk van andere vergoedingen 

in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag haar bekend is. 

13.4 De bepalingen van de Overeenkomst en deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van 

toepassing op al het meerwerk dat Borgh verricht. 

14 INTELLECTUELE EIGENDOM 

14.1 De door Borgh uitgebrachte aanbieding, de door haar vervaardigde of verstrekte tekeningen, 

ontwerpen, berekeningen, adviezen programmatuur, beschrijvingen, modellen, 

gereedschappen, mallen e.d. blijven eigendom van Borgh, ook indien daarvoor kosten in 

rekening zijn gebracht bij Koper.  

14.2 De intellectuele eigendom op de fabricage- en constructiemethoden van Borgh, op haar 

producten en andere intellectuele eigendomsrechten die rusten op door Borgh aan Koper 

verstrekte stukken, gegevens en ander materiaal blijven van Borgh, ook indien daarvoor 

kosten in rekening zijn gebracht bij de Koper.  

14.3 Alle rechten van intellectuele eigendomsrechten op de op grond van de Overeenkomst 

ontwikkelde of aan Koper ter beschikking gestelde Producten rusten uitsluitend bij Borgh, 

haar licentiegevers of haar toeleveranciers. 

14.4 Voor zover hetgeen genoemd in lid 1 t/m 3 tot stand is gekomen in samenwerking met Koper 

zal Koper alle handelingen verrichten die noodzakelijk zijn om de (intellectuele) eigendom 

daarvan over te dragen aan Borgh. Hetzelfde geldt in het geval hetgeen genoemd in lid 1 t/m 

3 bij de totstandkoming volledig in eigendom van Koper is. 

14.5 Een schriftelijke en uitdrukkelijk overeengekomen overdracht van (een deel van) de 

intellectuele eigendomsrechten aan Koper tast nimmer het recht van Borgh aan om ten 

behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan 

die welke ten behoeve van Koper zijn of worden gedaan. 

14.6 Koper staat er voor in dat de in de hier voorgaande leden benoemde informatie, behalve voor 

de uitvoering van de Overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van Borgh 

wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekendgemaakt of gebruikt. 

14.7 Na het eindigen van de Overeenkomst zal Koper de in dit artikel benoemde informatie die zij 

of een derde uit handen van Koper in bezit heeft, behoudens die informatie die Koper nog 
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nodig heeft voor het verdere gebruik van het Product, vernietigen of retourneren aan 

verkopen, zulks ter keuze van Borgh. 

15 AFWIJKINGEN 

15.1 In gevallen waarin op sommige punten van deze algemene leveringsvoorwaarden werd 

afgeweken, blijven de overige gelden, ook zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeld. 

15.2 Afwijkingen van deze algemene leveringsvoorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk 

tussen partijen zijn overeengekomen. 

16 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

16.1 Op de Overeenkomst, deze algemene leveringsvoorwaarden en/of de uitvoering daarvan is 

het Nederlands recht toepasselijk. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt 

uitdrukkelijk uitgesloten. 

16.2 Alle geschillen die voorvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst of de algemene 

leveringsvoorwaarden zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-

Nederland, locatie Utrecht. 

17 SLOTBEPALING 

17.1 Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst of de algemene leveringsvoorwaarden 

in strijd mochten zijn of komen met bepalingen vastgesteld of vast te stellen door enige 

daartoe bevoegde regeringsinstanties, dan worden deze laatste bepalingen geacht in de 

plaats te zijn getreden van zodanige bepaling. 

17.2 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de 

uitvoering van de Overeenkomst van elkaar verkrijgen en waarvan zij het vertrouwelijke 

karakter kennen of redelijkerwijs behoren te kennen, met dien verstande dat schending van 

deze bepaling ten gevolge van een plicht volgend uit een wettelijke bepaling of een 

rechterlijke uitspraak geen aanleiding geeft tot een vordering tot schadevergoeding of 

ontbinding ten behoeve van de andere partij.  

 

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT 

18 DIENSTEN 

18.1 Enkel indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, is onderdeel van de 

Overeenkomst het door Borgh adviseren over en berekenen van het aantal benodigde 

Producten (hierna: de 'Advieswerkzaamheden').  

18.2 Borgh zal zich naar beste kunnen inspannen de Advieswerkzaamheden met zorg uit te 

voeren. Borgh voert de Advieswerkzaamheden uit op basis van een inspanningsverbintenis.  

18.3 Borgh is gerechtigd de ingezette perso(o)n(en) bij de Advieswerkzaamheden te vervangen 

door een andere persoon of andere personen met dezelfde of vergelijkbare kwalificaties. 
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18.4 Indien Borgh de Advieswerkzaamheden verricht op basis van door Koper aan te leveren 

gegevens, dan zullen deze gegevens overeenkomstig de door Borgh te stellen voorwaarden 

door Koper worden geprepareerd en voor rekening en risico van Koper aangeleverd. Koper 

staat ervoor in dat alle door hem aan Borgh ter uitvoering van de Advieswerkzaamheden 

verstrekte materialen, gegevens, informatie, procedures en instructies steeds juist en volledig 

zijn. 

18.5 Koper is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en/of de juiste werking van het opgeleverde. 

18.6 In het geval dat schade ontstaat en/of kosten worden gemaakt doordat aan de leden 4 en 5 

van de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, komt dan wel komen 

die voor rekening van Koper. 

19 OPLEVERING 

19.1 De Advieswerkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd op het moment dat één van de 

onderstaande gebeurtenissen plaatsvindt, uitgegaan wordt van de eerst voordoende 

gebeurtenis: 

a. Koper heeft de (resultaten van de) Advieswerkzaamheden goedgekeurd; 

b. het resultaat van de Advieswerkzaamheden is door Koper in gebruik genomen doordat 

hij bijvoorbeeld, zonder andere gevallen te willen uitsluiten, een bestelling plaatst naar 

aanleiding van de Advieswerkzaamheden; 

c. aan Koper is schriftelijk meegedeeld dat de Advieswerkzaamheden zijn voltooid, maar 

Koper verzaakt om de (resultaten van de) Advieswerkzaamheden binnen veertien (14) 

kalenderdagen na dagtekening van deze mededeling goed te keuren of met een 

schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten af te keuren. 

19.2 Koper aanvaardt de (resultaten van de) Advieswerkzaamheden in de staat waarin deze zich 

bevinden op het moment dat aan Koper schriftelijk is meegedeeld dat de 

Advieswerkzaamheden zijn voltooid (“as is”), met alle zichtbare en onzichtbare gebreken. 

19.3 Bij afkeuring van de (resultaten van de) Advieswerkzaamheden dient Koper dit onverwijld 

schriftelijk en gemotiveerd aan Borgh mee te delen. Borgh dient de gelegenheid te krijgen om 

de (resultaten van de) Advieswerkzaamheden te herstellen of opnieuw op te leveren. 

19.4 Koper vrijwaart Borgh voor alle aanspraken van derden in verband met schade aan producten 

welke is veroorzaakt door gebruik van de (resultaten van de) Advieswerkzaamheden door 

Koper. 

19.5 Onverminderd de garantieverplichtingen van Borgh zal de acceptatie van de (resultaten van 

de) Advieswerkzaamheden op grond van dit artikel elke vordering van Koper ter zake van een 

tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst door Borgh uitsluiten, tenzij er aan de 

zijde van Borgh sprake is van een tekortkoming ten gevolge van opzet of bewuste 

roekeloosheid van ondergeschikte leidinggevenden van Borgh. 
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20 AANWIJZINGEN 

20.1 Borgh is niet gehouden gevolg te geven aan aanwijzingen van Koper in de zin van artikel 

7:402 lid 1 BW, tenzij een aanwijzing naar de inschatting van Borgh tijdig is verleend en 

verantwoord is.  

20.2 Borgh is bevoegd naast de overeengekomen prijs voor de Overeenkomst kosten in rekening 

te brengen bij Koper, indien Borgh besluit gevolg te geven aan een aanwijzing en dit tot 

gevolg heeft dat Borgh niet in de prijs berekende kosten maakt. 


