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ALGEMENE VOORWAARDEN  
 
 
van:  GIELISSEN TECHNISCHE BEDRIJVEN B.V., gevestigd te Veldhoven. 
 
 
Artikel 1 Definities 
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij 
uitdrukkelijk anders is aangegeven: 
 
Gielissen : Gielissen Technische Bedrijven B.V., de Gielissen van de 
  algemene voorwaarden, verkoper; 
Opdrachtgever :  de wederpartij van Gielissen, koper;  
Overeenkomst :  de overeenkomst tussen Gielissen en opdrachtgever; 
Het werk :  het totaal van de tussen de Gielissen en de opdrachtgever. 
 
Artikel 2 Algemeen 
2.1 In het hierna volgende wordt verstaan onder Gielissen: L.J. Gielissen Technische Bedrijven B.V. 

 
2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Gielissen en alle overeenkomsten, door 

Gielissen met de opdrachtgever gesloten, voor zover partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn 
overeengekomen. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van de levering- en betalingsvoorwaarden 
door het enkele feit van zijn opdracht, ook wanneer de voorwaarden van de opdrachtgever anders zouden 
luiden. De toepasselijkheid van de voorwaarden van Gielissen kan alleen worden uitgesloten door 
uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en Gielissen. 
 

2.3 Deze voorwaarden gelden eveneens, indien Gielissen een gedeelte of het geheel van het werk waarvoor zij van 
opdrachtgever opdracht heeft gekregen, laat uitvoeren door derden. 

 
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, 

blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Gielissen en opdrachtgever 
zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het 
doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. 

 
Artikel 3 Aanbiedingen en prijzen 
3.1 Alle aanbiedingen die Gielissen aan de opdrachtgever doet, zijn bindend voor één week, tenzij schriftelijk 

anders overeengekomen wordt. Voor alle aanbiedingen geldt dat de berekening van de door Gielissen afgeven 
prijs gebaseerd is op de verwachting, dat de voor de prijs bepalende prijs- en loonfactoren, dezelfde blijven als 
ten tijde van de aanbieding, of – indien de prijs is bepaald zonder voorafgaande aanbieding – als ten tijde van 
het tot stand komen van de overeenkomst. Indien de aanbieding c.q. na het sluiten van de overeenkomst in 
deze prijs- en loonfactoren wijziging optreedt, is Gielissen gerechtigd de prijs te verhogen met de verhoging, 
welke prijs- en loonfactoren hebben ondergaan, ook al was deze verhoging reeds ten tijde van de aanbieding te 
voorzien. Onder prijs- en loonfactoren worden in dit artikel verstaan alle factoren, welke in de ruimste zin van 
invloed zijn op de prijs.  
Indien: 

a. het werk op last van de opdrachtgever buiten de normale werktijden moet worden uitgevoerd; 
b. het werk is aangenomen op basis van nacalculatie; 
c. door een niet voorzienbare afwijzing van de chemische samenstelling der vervuiling de 

reinigingsduur uitloopt boven de normale duur; 
d. er anderszins sprake is van wijziging van omstandigheden. 
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3.2 Alle door Gielissen opgegeven prijzen zijn exclusief emballage, transportkosten, omzetbelasting en overige 
mogelijke heffingen en belastingen, welke alle voor rekening komen van de opdrachtgever – tenzij schriftelijk 
anders overeengekomen. Transport geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever. Bij orders 
beneden de €250,00 netto, worden € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht. 
 

3.3 Indien en voor zover in de bedongen prijs elektrische aansluitingen zijn begrepen, zal zulks in de aanbieding 
worden bevestigd en gepreciseerd. Indien de elektrische installatie voor die aansluiting niet voldoet aan de ter 
zake van kracht zijnde voorschriften, zal daarin alsnog dienen te worden voorzien. Zo laatstbedoelde 
voorzieningen op verzoek van de opdrachtgever door Gielissen worden getroffen, zullen de daarmee gemoeide 
kosten afzonderlijk in rekening worden gebracht. 
 

Artikel 4 
4.1 Overeenkomsten komen eerst tot stand, nadat Gielissen de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Mondelinge 

afspraken, ook indien deze betrekking hebben op wijzigingen of annulering van de overeenkomst, binden 
Gielissen niet dan nadat en voor zover zij door Gielissen schriftelijk bevestigd zijn. 

 
4.2 Indien opdrachtgever de overeenkomst namens of voor rekening van een andere natuurlijk persoon sluit, 

verklaart hij - door ondertekening van het contract - daartoe bevoegd te zijn. Opdrachtgever is naast deze 
andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende 
verplichtingen; 

 
4.3 Levertijden in offertes van Gielissen zijn indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding geen recht op 

ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; 
 

4.4 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in euro's exclusief BTW en andere heffingen van 
overheidswege, alsmede exclusief laad- en transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; 
 

4.5 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Gielissen daaraan niet gebonden. De 
overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gielissen anders 
aangeeft; 
 

4.6 Gielissen behoudt zich het recht voor om orders zonder opgaaf van redenen te weigeren; 
 
4.7 Gielissen behoudt zich het recht voor om zaken niet zonder vooruitbetaling ter beschikking te stellen; 
 
4.8 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gielissen niet tot nakoming van een deel van het in de aanbieding of 

offerte vermelde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs; 
 

4.9 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten; 
 

Artikel 5 Tekeningen e.d. 
5.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gewichtsopgaven, ramingen, maten, kleuren enz. welke door Gielissen zijn 

gemaakt en/of gegeven, gelden slechts bij benadering, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen. 
 

5.2 Tekeningen, berekeningen, schema’s, systemen, methoden en andere gegevens blijven eigendom van Gielissen 
en zullen niet door de opdrachtgever aan derden worden bekend gemaakt, noch gekopieerd zonder 
schriftelijke toestemming van Gielissen. Deze bescheiden dienen onmiddellijk aan Gielissen te worden 
geretourneerd indien geen opdracht aan Gielissen wordt gegund. Indien de opdrachtgever of een ander zorg 
draagt voor opgave c.q. levering van tekening, afbeelding, gewichtsopgaven, ramingen, maten en kleuren, is 
deze ook aansprakelijk voor de schade die door foutieve of onzorgvuldige opgave wordt veroorzaakt. 
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Artikel 6 Afwijkingen 
In geval van levering van soortgoederen worden de navolgende afwijkingen in aantal toegestaan: minder dan 20 stuks 
– 2 stuks, 20 tot 100 stuks – 5%, 100 tot 1000 stuks – 3%, meer dan 1000 stuks – 2%. 
 
6.1 In geval van levering van drooggeperstevuurvaste-materialen worden afwijkingen van de afmetingen 

toegestaan tot 1%. Afmetingen tot aan 150 mm mogen een afwijking vertonen van maximaal 2 mm. Een 
doorbuiging van 1% van de lengte van de koordemaat wordt toegestaan. 
 

Artikel 7 Omvang van het werk 
7.1 Het werk wordt uitgevoerd overeenkomstig de in het bestek respectievelijk in de door Gielissen in overleg met 

de opdrachtgever vastgestelde opdrachtbevestiging breder omschreven werkzaamheden. Tot het werk 
behoren de arbeidsprestaties van alle bij het werk betrokken werknemers van Gielissen, alsmede de voor een 
behoorlijke uitvoering van het werk noodzakelijke bouwstoffen. 

 
7.2 Water en elektra zullen door de opdrachtgever ter plaatse waar het werk wordt uitgevoerd kosteloos 

beschikbaar worden gesteld. 
 
7.3 Indien de opdrachtgever bouwstoffen in welke vorm dan ook beschikbaar stelt, dienen deze tijdig in goede 

staat ter plaatse aanwezig te zijn. Tenzij anders overeengekomen, is gemelde beschikbaarstelling kosteloos, 
terwijl het risico, verbonden aan het gebruik van die bouwstoffen geheel voor rekening van de opdrachtgever 
blijft. Indien er werkzaamheden moeten worden verricht, welke niet tot de aan Gielissen verstrekte opdracht 
behoren, dient de opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat deze werkzaamheden zo tijdig zijn verricht, dat het 
door Gielissen te verrichten werk geen vertraging ondervindt. 

 
7.4 Alle inlichtingen en aanwijzingen, welke voor het correct uitvoeren van het werk van belang zijn, dienen 

minimaal een week voor de aanvang van de opgedragen werkzaamheden aan Gielissen ter beschikking te 
worden gesteld. 

 
7.5 De opdrachtgever dient de technische installaties, waaraan de opgedragen werkzaamheden moeten worden 

uitgevoerd, zodanig voor het uitvoeren der werkzaamheden beschikbaar te stellen, dat met de uitvoering van 
het werk onverwijld kan worden aangevangen, zonder dat dit extra gevaar voor de werknemers van Gielissen 
met zich meebrengt. 

 
7.6 Wanneer in overleg met de opdrachtgever besloten wordt om technische installaties of delen daarvan 

chemisch of door middel van HD water te reinigen, is Gielissen uitsluitend gehouden tot verwijdering van de 
verontreiniging, waarop de opgedragen werkzaamheden van toepassing zijn. Het hierbij ontstaan van lekkages 
en alle daaruit voortspruitende gevolgen zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

 
7.7 Ingeval van ongeval of verwonding aan de werknemers van Gielissen overkomen, is de opdrachtgever verplicht 

alle mogelijke hulp en bijstand te verlenen. 
 
7.8 Indien de opgedragen werkzaamheden van zodanige tijdsduur zijn, dat apparatuur en bouwstoffen gedurende 

deze tijd bij de opdrachtgever verblijven, is de opdrachtgever desgevraagd verplicht en deugdelijk afsluitbare 
opslagruimte beschikbaar te stellen, tijdens de duur van deze opslag is het risico van de opgeslagen goederen 
geheel voor rekening van de opdrachtgever. 

 
7.9 Indien wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege hogere eisen aan het werk stellen dan in 

de overeenkomst is bepaald, zullen wijzigingen van het werk, welke nodig zijn om aan die eisen te voldoen, 
worden verrekend als meerwerk. 
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7.10 De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies 
en werkwijze, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, 
alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen. 

 
7.11 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat er voor de aanvoer van materialen en/of machines en/of 

voertuigen een behoorlijke toegangsweg aanwezig is. 
 
7.12 Indien de opdrachtgever zich niet houdt aan de in dit artikel genoemde voorwaarden is hij aansprakelijk voor 

alle schade die daaruit voortvloeit. 
 
7.13 Niet tot het werk of de verantwoording van Gielissen behoren, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders 

vermeld: 
 

 Voor landinstallaties: grond, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, beton-, timmer-, stucadoors-, 
schilder-, en stofferingswerk of andere bijkomende werken van welke aard ook. 

 

 Voor scheepsinstallaties: doorvoeringen door dekken en schotten e.d. zowel wat betreft de levering 
van de daarvoor benodigde materialen, als de daarvoor te verrichten werkzaamheden, zoals brand-, 
boor-, tap-, breek-, las-, klink-, timmer- en schilderwerk en andere bijkomende werken. 

 

 De meerdere hulp voor het versjouwen van die delen, welke niet door twee man, die Gielissen ter 
beschikking stelt, te behandelen zijn, alsmede de hiertoe te bezigen hijs- en hefwerktuigen en takels. 

 

 Het tot stand brengen van de gemetselde aansluiting(en) van ketel(s) aan de schoorste(e)n(en). 
 

 het tot stand brengen van de luchtgekoelde vloer(en) onder de ketel(s). 
 

 het tot stand brengen van waterdichte doorvoeringen door daken en muren voor overloop en 
ontluchtingsbuizen, ventilatiekokers, alsmede mantelbuizen onder en in vloeren. 

 

 het graven en dichten van het gat voor, alsmede de verankering van ondergronds aan te brengen 
lank(s). 

 

 het leveren en aanbrengen van beton invoegers. 
 

 het tot stand brengen van de aansluiting van de installatie aan de electrische-, gas- of 
waterleidingnetten, alsmede de aansluiting aan afvoerleidingen. 

 

 de kosten verbonden aan de aansluiting op een distributienet. 
 

 het leveren en monteren van de schakel- en beveiligingsapparaten en elektrische leidingen voor 
door Gielissen te leveren elektromotoren en andere elektrische toestellen, met uitzondering van de 
bij de elektromotoren behorende aanloop- en regelweerstanden, welke wel tot het werk behoren. 

 

 het in bedrijf houden van de installatie(s) of gedeelten daarvan ten gerieve van de opdrachtgever 
(b.v. het droogstoken van het gebouw). 

 

 de levering van brandstoffen en hulpmaterialen zoals gas, water, elektriciteit, perslucht, etc. nodig 
voor beproeving, resp. isoleren en in bedrijfstellen. 
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 werkzaamheden nodig om onderdelen van de installatie(s), welke op het werk vuil of beschadigd zijn 
geworden, weer in goede staat te brengen, tenzij de verontreiniging of de beschadiging door het 
personeel van Gielissen is geschied. 

 

 die vergoeding van het verschuldigde wegens precariorechten. 
 

 het leveren van revisietekeningen. 
 

 het geven van onderricht in het bedienen en onderhouden van installaties aan het personeel van de 
opdrachtgever. 

 
7.14 Opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, op verzoek van Gielissen, opslagruimte voor 

materieel en materialen ter beschikking te stellen; 
 

7.15 Opdrachtgever vrijwaart Gielissen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering 
van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is. 

 
Artikel 8 De oplevering en levering 
8.1 De oplevering van het werk door Gielissen wordt als overdrachtscontrole beschouwd, zodat de opdracht gever 

te allen tijde Gielissen zal vrijwaren voor gebreken en storingen ontstaan na de overdracht contole. De 
overdrachtscontrole geschiedt zo spoedig mogelijk na de dag, waarop het werk naar het oordeel van Gielissen 
is voltooid. Het tijdstip van de overdrachtscontrole zal tijdig d.w.z. twee dagen tevoren, aan de opdrachtgever 
worden medegedeeld. 

 
8.2 Mocht buiten schuld van Gielissen enig onderdeel, zonder hetwelk de installatie toch behoorlijk kan 

functioneren, niet tegelijk met de overigens gereed gekomen installatie geleverd kunnen worden, dan wordt de 
oplevering hierdoor niet opgeschort.  
De bij oplevering vervallende betalingstermijn zal echter in dat geval worden verminderd met de prijs van het 
nog niet geleverde. 

 
8.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt de levering plaats “af fabriek”. Het risico van de goederen 

gaat op de opdrachtgever over bij het verlaten van de fabriek of de magazijnen van Gielissen.  
 
8.4 Gielissen zal trachten de levertijd zo nauwkeurig mogelijk in acht te nemen. Overschrijding van de levertijd 

door welke oorzaak ook, geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, noch recht op deze grond 
ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever Gielissen 
schriftelijk in gebreke te stellen; 

 
Artikel 9 Reclames 
9.1 Reclames ter zake van tekortkomingen of gebreken aan het werk of goederen, dienen schriftelijk bij Gielissen 

te worden ingediend binnen acht dagen na de overdrachtscontrole c.q. levering. Indien niet tijdig wordt 
gereclameerd, is Gielissen na het verstrijken van bedoelde termijn niet meer aansprakelijk voor 
tekortkomingen of gebreken van het werk of voor enige gevolgschade. 

 
9.2 Indien de opdrachtgever wel tijdig en terecht reclameert, is Gielissen verplicht de geleverde kwaliteit te 

verbeteren respectievelijk de geleverde kwantiteit aan te vullen. Gielissen zal ter zake van eventuele gebreken 
van het werk of haar gevolgen nimmer tot enige schadevergoeding hoe ook genaamd jegens de opdrachtgever 
zijn gehouden.  

 
9.3  Opdrachtgever blijft echter verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte zaken; 
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Artikel 10 Risico 
10.1 Zodra de installatie of onderdelen daarvan, alsmede werktuigen, gereedschappen of materialen zijn 

overgebracht naar het perceel, de fabriek of het terrein van de opdrachtgever of naar een door deze 
aangewezen plaats, draagt de opdrachtgever het risico van verlies of beschadiging der goederen door welke 
oorzaak ook ontstaan, alsmede het risico van alle schade, welke door die goederen mocht worden veroorzaakt.  

 
10.2 Ingeval de installatie of een gedeelte daarvan door of op verzoek van de opdrachtgever voor de definitieve 

oplevering in gebruik wordt genomen, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. 
 
10.3 Indien de opdrachtgever weigert bestelde goederen of opgedragen diensten af te nemen, zal hij verplicht zijn 

aan Gielissen alle door de weigering ontstane schade te vergoeden, onverminderd het recht van Gielissen om 
nakoming van de overeenkomst te vorderen. 

 
Artikel 11 Betaling 
11.1 Tenzij anders schriftelijke overeengekomen zullen alle betalingen geschieden ofwel contant bij aflevering, 

ofwel na ontvangst van de door Gielissen te sturen factuur binnen 30 dagen na dagtekening van deze factuur, 
Zonder schriftelijke toestemming van Gielissen mag de opdrachtgever geen compensatie toepassen. 

 
11.2 Bij niet of niet-tijdige betaling is de opdrachtgever zonder dat ingebrekestelling vereist is, een vertragingsrente 

verschuldigd van 1,5% van het verschuldigde voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmee de 
betalingstermijn is overschreden, te berekenen vanaf de dag dat de betaling had moeten geschieden tot die 
der algehele voldoening. 

 
11.3 Al de kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke Gielissen dient te maken wegens niet-

nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, zullen ten laste van de opdrachtgever komen. Bij niet-
tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke kosten bij vorderingen tot €2.500,00 – 15% met een minimum van 
€25,00, - bij vorderingen tussen €2.500,00 en €5.000,00 - 12½ % en bij vorderingen van €5.000,00, - en hoger 
10% van de vordering bedragen. Gielissen behoudt zich hierbij uitdrukkelijk het recht voor om leveringen en / 
of te leveren diensten aan de opdrachtgever op te schorten, ofwel de hieraan ten grondslag liggende 
overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, met behoud van het recht om schadevergoeding te 
vorderen indien de opdrachtgever in gebreke is. 

 
11.4 Bij onenigheid tussen partijen omtrent de hoogte of oorzaak van een vordering van Gielissen op de 

opdrachtgever, zullen de gegevens uit de administratie van Gielissen hieromtrent als sluitend bewijs gelden.  
 
11.5 Alle betalingen zullen eerst strekken tot voldoening van kosten, schaden en interesten en pas daarna tot 

voldoening van de verschuldigde koopsom. Compensatie van onderlinge schulden en vorderingen wordt te 
allen tijde uitgesloten. 

 
11.6 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet 

Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van opdrachtgever zijn de 
vorderingen van Gielissen op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar; 
 

11.7 Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd op verzoek van de opdrachtgever, of doordat deze zijn 
verplichtingen niet tijdig nakomt dan wel Gielissen niet tijdig in staat stelt het werk gereed te maken, of de 
daartoe benodigde werkzaamheden te verrichten, zal Gielissen gerechtigd zijn betaling van de nog niet voldane 
termijnen te vorderen op de tijdstippen, waarop deze termijnen bij normale uitvoering van de opdracht 
opeisbaar zouden zijn geworden. 
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Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud 
12.1 Geleverde goederen blijven het uitsluitend eigendom van Gielissen, totdat de opdrachtgever alle vorderingen 

van Gielissen, inclusief eventuele vertragingsrente en bijkomende kosten heeft voldaan. Tot dat moment is de 
opdrachtgever niet gerechtigd de goederen te vervreemden. 

12.2 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop 
willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Gielissen zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te 
stellen; 

12.3 Voor het geval dat Gielissen zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft 
opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Gielissen of door deze aan te 
wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gielissen zich bevinden en die zaken 
mede terug te nemen.   

 
 
Artikel 13 Solvabiliteit 
Indien Gielissen gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever een overeenkomst, gesloten tussen 
partijen, niet of niet geheel zal nakomen dan is Gielissen gerechtigd vooruitbetaling of – naar het oordeel van 
Gielissen – voldoende zekerheidstelling te vragen alvorens tot verdere nakoming van de overeenkomst over te gaan. 
Indien de opdrachtgever hieraan niet voldoet, heeft Gielissen aan haar verplichtingen voldaan door goederen en / of 
diensten tegen gelijktijdige betaling door de opdrachtgever aan te bieden. 
 
Artikel 14 Overmacht 
14.1 Gielissen zal in geen geval aansprakelijk zijn voor niet of niet-tijdige nakoming van een overeenkomst ten 

gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt ondermeer verstaan: Elke omstandigheid waarmee Gielissen 
ten tijde van het aangaan der overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale 
uitvoering der overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden verlangd zoals: oorlog of oorlogsgevaar, 
onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, 
staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen, 
uitsluitingen, ziekte personeel, bedrijfsbezetting, werkstakingen, zowel in het bedrijf van Gielissen, als in 
bedrijven van welke zij haar goederen en / of diensten betrekt, ten tijde van de koopovereenkomst ingevoerde 
wettelijke bepalingen, gebrek aan vervoersmiddelen, breuk aan machines of gereedschappen of andere 
storingen in het bedrijf van Gielissen of in die bedrijven waarvan zij haar goederen en / of diensten betrekt, 
beperkende overheids- of publieksrechtelijke maatregelen van welke aard dan ook, beperkingen of 
belemmeringen van productie en / of aanvoer van goederen, grondstoffen en diensten, alsmede elke 
belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Gielissen afhankelijk is, zoals de niet of niet- 
tijdige levering van goederen en diensten door derden, die door Gielissen zijn ingeschakeld. In geval van 
overmacht heeft Gielissen het recht om te harer keuze of de termijn van aflevering te wijzigen of de 
overeenkomst of een gedeelte daarvan te annuleren, zonder gehouden te zijn tot het betalen van 
schadevergoeding.  

 
14.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst 

opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de 
overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij; 

 
14.3 Voor zoveel Gielissen ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de 

overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen 
gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gielissen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te 
komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een 
afzonderlijke overeenkomst. 
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Artikel 15 Ontbinding 
15.1 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, welke voor hem uit enige 

met Gielissen gesloten overeenkomst voortvloeien, als mede in geval van faillissement of surseance van 
betaling van de opdrachtgever of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf wordt hij geacht van rechtswege 
in gebreke te zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist. Gielissen zal alsdan gerechtigd zijn 
de tussen haar en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten voorzover deze nog niet zijn uitgevoerd, 
zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en van de opdrachtgever betaling te vorderen van de reeds 
verrichte werkzaamheden en leveranties, alsmede vergoeding van schaden, kosten en interesten, veroorzaakt 
door de wanprestaties van de opdrachtgever en de ontbinding der overeenkomst, daaronder begrepen de door 
Gielissen gederfde winst. 

 
15.2 Gielissen behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.  
 
Artikel 16 Aansprakelijkheid 
16.1 Bij onderhoudswerkzaamheden aanvaardt Gielissen geen enkele aansprakelijkheid voor storingen en / of 

andere calamiteiten of voor enige mogelijk gevolgschade. 
 
16.2 Bij verkoop en / of installering van machinerieën e.d. met al hun toebehoren, geeft Gielissen dezelfde garantie 

als degene die de materialen fabriceert. Dit geldt alleen indien de opdrachtgever de goederen c.q. installaties 
volgens de voorschriften installeert en in gebruik neemt. Indien de goederen c.q. installaties voor andere 
doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze bedoeld zijn, is Gielissen niet aansprakelijk voor enige schade. 
Indien de opdrachtgever aanspraak meent te hebben op bovengenoemde garantie, zal hij moeten aantonen 
dat hij de goederen c.q. installaties volgens de voorschriften heeft geïnstalleerd en in gebruik genomen en dat 
hij ze niet heeft gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn.  

 
16.3 De opdrachtgever vrijwaart Gielissen tegen alle afspraken van derden ter zake van te lijden schade.  
 
16.4 Indien Gielissen op verzoek van de opdrachtgever personeel ter beschikking stelt, adviezen verstrekt of 

diensten verleent, zal Gielissen en haar personeel in geen geval aansprakelijk zijn voor schade die daaruit 
mocht voortvloeien, de opdrachtgever zal Gielissen alsmede haar personeel vrijwaren dienaangaande. 

 
Artikel 17 Toepasselijk recht 
Op alle overeenkomsten tussen Gielissen en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens 
Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
Artikel 18 Geschillen 
18.1 Alle geschillen welke bij de uitvoering van of in verband met een overeenkomst mochten ontstaan, zullen 

worden beslecht door een bindend advies van drie onpartijdige deskundigen. Ieder der partijen zal een 
deskundige aanwijzen, waarna deze twee een derde zullen aanwijzen. 

 
18.2 Gielissen is bevoegd in afwijking van het hierboven bepaalde – indien het geschil nog niet aan bindend advies is 

onderworpen – het geschil aanhangig te maken bij de ter zake van het geschil bevoegde rechter te Eindhoven, 
Niettemin is Gielissen gerechtigd het geschil voor te leggen aan de wet bevoegde rechter.   

  
 


