ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR
VERKOOP, LEVERING,
INSTALLATIE EN SERVICE VAN
GASENGINEERING GHP
1.
DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt
verstaan onder:
Gasengineering: GHP Nederland B.V., handelsnaam
Gasengineering GHP,
gevestigd te Montfoort;
Klant;
·iedere
(potentiële)
wederpartij
of
wederpartijen van Leverancier voor de
verkoop, levering, installatie en/of
onderhoud van Producten
Producten:
·alle roerende zaken of delen daarvan
die het onderwerp zijn van een
overeenkomst.
Diensten:
alle door of vanwege Gasengineering uit
te voeren werkzaamheden die het
onderwerp zijn van een overeenkomst.
Overeenkomst: iedere
overeenkomst
die
tussen
Gasengineering en Klant tot stand komt,
elke wijziging daarvan of aanvulling daarop,
alsmede alle (rechts)handelingen ter
voorbereiding en ter uitvoering van die
overeenkomst;
Order:
iedere
opdracht
van
Klant
aan
Gasengineering.
2.
TOEPASSELIJKHEID
2.1 TOEPASSELIJKHEID VAN DOOR DE KLANT
GEHANTEERDE ALGEMENE VOORWAARDEN
WORDT HIERBIJ UITDRUKKELIJK VAN DE HAND
GEWEZEN.
2.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts door
schriftelijke overeenkomst tussen Leverancier en de
Klant worden afgeweken.
2.3

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing
op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gasengineering
als (potentiële) verkoper of leverancier van
Producten optreedt.

3.

AANBIEDINGEN,
TOTSTANDKOMING
VAN
OVEREENKOMSTEN EN OPGAVEN
3.1 Een
aanbieding
of
(prijs)opgave
bindt
Gasengineering niet en geldt slechts als een
uitnodiging tot het plaatsen van een order.
3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en
voor zover Gasengineering een order schriftelijk
aanvaardt of door Gasengineering uitvoering aan
een order wordt gegeven.
3.3 Voor zover de Producten bestemd zijn voor (gebruik
in) het buitenland of speciaal gebruik, zal Klant
Gasengineering bij de order een afschrift van de in
dat geval aan de Producten te stellen vereisten (al
dan niet gebaseerd op buitenlandse wetgeving) ter
hand stellen.
3.4 Alle opgaven door Gasengineering van getallen,
maten, gewichten en/of andere aanduidingen van
de Producten en/of Diensten zijn met zorg gedaan.
Gasengineering kan er echter niet voor instaan dat
zich ter geen afwijkingen zullen voordoen.
Getoonde of verstrekte tekeningen of modellen zijn
slechts aanduidingen van de betreffende Producten
en/of Diensten.
3.5 Wanneer de afgeleverde Producten en/of Diensten
zodanig
afwijken
van
de
opgaven
van
Gasengineering of van de tekeningen of modellen
dat Klant niet meer in redelijkheid tot afname
daarvan kan worden verplicht, heeft Klant het recht
de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor
zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.
3.6 Alle roerende zaken waarop een intellectueel
eigendomsrecht rust, welke aan de Klant door
(bemiddeling van) Gasengineering ter beschikking
zijn gesteld, zullen onderworpen blijven aan het
intellectueel eigendomsrecht van de oorspronkelijke
eigenaar. De Klant verbindt zich alle informatie en
knowhow
die
hem
door
(middel
van)
Gasengineering
ter beschikking zijn gesteld
vertrouwelijk te behandelen en alle intellectuele
eigendomsrechten te respecteren. De Klant is
verplicht aan Gasengineering
op zijn eerste
verzoek terug te geven alle documenten en andere
gegevensdragers waarop werken of informatie
voorkomen die door intellectuele eigendomsrechten
zijn beschermd, zoals bedoeld in de vorige zin, in

zoverre deze niet noodzakelijk zijn met betrekking
tot de uitvoering van de betrokken overeenkomst.
4.

WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN
Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in
een overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden
slechts indien zij schriftelijk door Gasengineering zijn
vastgelegd, en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

5.
PRIJZEN
5.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief
omzetbelasting.
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen
ten laste van Klant de kosten van afladen, in- en
uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle overige
heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter
van de Producten en het vervoer daarvan.
5.2 De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het
sluiten van de overeenkomst door Gasengineering
geldende omstandigheden, zoals ondermeer
valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, inen uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en
belastingen
die
direct
of
indirect
van
Gasengineering worden geheven c.q. door derden
ten laste van Gasengineering worden gebracht.
Indien deze omstandigheden na het sluiten van de
overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen,
heeft Gasengineering het recht de daaruit
voortvloeiende kosten aan Klant door te berekenen.
6.
BETALING
6.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen
Zal betaling als volgt plaatsvinden:
– 60% uiterlijk 5 dagen voor aflevering;
– 30% binnen 14 dagen na levering
–10% binnen 14 dagen na inbedrijfstelling
Klant zal de haar in rekening gebrachte bedragen,
effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen
14 dagen na factuurdatum aan Gasengineering
betalen. Alle betalingen zullen, ter keuze van
Gasengineering, op een door haar aan te wijzen
giro- of bankrekening worden afgedaan.
6.2 Alle aan klant in rekening gebrachte bedragen
moeten zonder korting of inhouding worden
voldaan. Klant is niet bevoegd tot verrekening. Klant
heeft
verder niet
het
recht
om enige
betalingsverplichting jegens Gasengineering op te
schorten.
6.3 Indien enig moment bij Gasengineering gerede
twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van
Klant, heeft Gasengineering het recht, alvorens
(verder) te presteren, van Klant te eisen dat
vooruitbetaling van de koopsom plaatsvindt of dat
deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de
bedragen die Gasengineering, al dan niet
opeisbaar, op grond van de overeenkomst van
Klant heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter
beoordeling van Gasengineering.
6.4 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn
is Klant in verzuim, in dat geval zijn alle
vorderingen, uit welken hoofde ook, van
Gasengineering op klant onmiddellijk opeisbaar.

7.3 Indien en zolang Gasengineering eigenaar van de
Producten is, zal Klant Gasengineering onmiddellijk
op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (driegen te) worden genomen of anderszins
aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van)
de Producten. Bovendien zal Klant Gasengineering
op het eerste verzoek van Gasengineering mededelen waar de Producten, waarvan Gasengineering eigenaar is, zich bevinden.
7.4 Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of
faillissement zal Klant onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator
wijzen op de (eigendoms)rechten van Gasengineering. Klant staat er voor in dat een beslag op de
Producten onverwijld wordt opgeheven.
7.5 Klant verbindt zich hierbij, zodra Gasengineering de
wens daartoe te kennen geeft, op afgeleverde Producten die door betaling eigendom van Klant zijn
geworden en zich nog in handen van Klant bevinden, een eerste pandrecht als bedoeld in art. 3:237
BW te vestigen ten gunste van Gasengineering, tot
meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan
de in art. 3:92 lid 2 BW genoemde, die Gasengineering dan uit welken hoofde dan ook jegens Klant
mocht hebben.
8.
AFLEVERINGSTERMIJN
8.1 Een door Gasengineering opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten
van de overeenkomst door Gasengineering geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van
prestaties van derden, op de door die derden aan
Gasengineering verstrekte gegevens. Deze afleveringstermijn zal door Gasengineering zoveel mogelijk in acht worden genomen.
8.2 Indien Gasengineering voor de uitvoering van de
overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Klant moeten worden verstrekt,
kan de leveringstermijn nooit eerder ingaan dan op
de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Gasengineering.
8.3 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft
Klant geen recht op enige schadevergoeding ter.
Klant heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding
van de overeenkomst ~ tenzij de overschrijding van
de afleveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat.
Klant is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden voor zover dat strikt noodzakelijk is.
8.4 Gasengineering heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.
9.
AFLEVERING EN RISICO
9.1 De aflevering van de producten, de bepalingen omtrent de kosten van aflevering en de overgang van
het risico geschieden volgens de voorwaarde “franco inclusief rechten” (DDP) met dien verstande dat:
aflevering en risico-overgang plaatsvinden op het
moment dat de goederen op de afgesproken plaats
van bestemming zijn gearriveerd;

-

6.5 Klant is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle
bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de
betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een
vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat
moment in Nederland geldende wettelijke rente.
6.6 Indien Klant jegens Gasengineering in verzuim is, is
hij verplicht Gasengineering de buitengerechtelijke
en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De
door Klant te vergoeden buitengerechtelijke kosten
bedragen tenminste 20% van het onbetaald
gebleven bedrag, met een minimum van € 2.300,=
te vermeerderen met de daarover verschuldigde
omzetbelasting.
6.7 Indien Gasengineering, nadat Klant in verzuim is,
betalingsherinneringen of andere verzoeken tot
betaling aan Klant richt, doet dit niet af aan het
bepaalde in de leden 4, 5 en 6 van dit artikel.
7.
EIGENDOMSVOORBEHOUD
7.1 De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Klant
nadat deze al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst aan Gasengineering verschuldigd is of zal
worden, volledig heeft voldaan.
7.2 Voordat de eigendom van de producten op Klant
overgegaan is, is Klant niet gerechtigd de Producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden
of anderszins te bewaren.

9.2

het afladen van de Producten onder verantwoordelijkheid en voor risico van Klant geschiedt. De van
tijd tot tijd geldende Incoterms van de Internationale
Kamer van Koophandel te Parijs zijn op de aflevering van toepassing. Gasengineering zal Klant zo
spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genoemd
tijdstip en plaats van aflevering, en Klant zal Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1
werkdag na deze kennisgeving, afnemen.
Neemt Klant de Producten en/of Diensten niet of niet
tijdig af, dan zal hij zonder in gebrekenstelling in verzuim zijn. Gasengineering is in dat geval gerechtigd de
Producten voor rekening en risico van Klant op te
slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Klant
blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten
(bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter
in een voorkomend geval vermindert met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.

10. OVERMACHT
10.1 Indien Gasengineering door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen
jegens Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die
verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
10.2 Indien de overmachttoestand 2 maanden duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
10.3 In geval van overmacht heeft Klant in principe geen
recht op enige (schade)vergoeding.
10.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van
Gasengineering onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens
Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Gasengineering kan worden verlangd,
ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten
van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie
en/of verwerking door Gasengineering of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of
door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige overheidswege te verkrijgen vergunning.
10.5. Gasengineering zal klant zo spoedig mogelijk van een
(dreigende) overmachttoestand op de hoogte stellen.
11. INSPECTIE EN KLACHTEN
11.1 Klant is verplicht de Producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door zichzelf of door een in zijn
opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren en hiervan onmiddellijk een schriftelijk verslag op te (doen) maken. Klachten moeten uiterlijk binnen 1 werkdag na aankomst van de Producten schriftelijk per email en per brief aan Gasengineering worden gemeld, onder bijsluiting van het inspectieverslag.
11.2 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in lid 1 gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd
en waarop de garantiebepalingen als vermeld in 12.1.
van toepassing zijn, moeten onmiddellijk, doch uiterlijk
2 weken na het opstarten van Producten schriftelijk per
email en per brief aan Gasengineering worden gemeld.
11.3 Na het constateren van enig gebrek is/zijn Klant en/of
in zijn opdracht handelende derden verplicht om het
gebruik, de bewerking, en/of installatie van de betreffende Producten onmiddellijk te staken en voorts al het
redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.
11.4 Klant zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Gasengineering in de gelegenheid te stellen een onderzoek in
te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, [de bewerking, verwerking] en/of installatie.
11.5 Indien Klant geen medewerking verleent of anderszins
onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet
in behandeling genomen en heeft Klant geen aanspraken ter zake.
11.6 Het staat Klant niet vrij de Producten te retourneren,
voordat Gasengineering daarmee heeft ingestemd.
Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retournering voor
Gasengineering.
11.7 Indien Klant tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een Product, is de daaruit voor Gasengineering voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in
12.6 omschreven verplichtingen, met inachtneming
van de overige bepalingen van artikel 12.
12 GARANTIE
12.1 Leverancier verstrekt de volgende garantie:
– voor de duur van vierentwintig (24) maanden na Aflevering. Echter na verloop van de eerste zes (6)
maanden zullen arbeidskosten en voorrijkosten in rekening worden gebracht voor reparatie of vervanging;
– deze garantie zal alleen van toepassing zijn op alle
Producten die nieuw waren bij Aflevering.
12.2 De garantieverplichting bedoeld in lid 1 zal vervallen indien één of meer van de volgende omstandigheden
zich zouden voordoen:
– het gebrek het gevolg is van onjuist gebruik of
onjuist onderhoud;
– er werden werkzaamheden aan de Producten
verricht door de Klant of derde partijen zonder
schriftelijke toestemming van Leverancier;
– de Klant in gebreke is gebleven in de nakoming
van enige verplichting uit de overeenkomst (daarbij

inbegrepen zijn (betaling)verplichting) en hij niet
alsnog binnen een redelijke termijn als gesteld in een
aanmaning aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
12.3 De Producten die redelijkerwijs in aanmerking komen
voor reparatie of vervanging ter keuze van Leverancier, zullen op verzoek van de Leverancier door de
Klant aan Leverancier worden teruggegeven.
12.4 Reparatie en/of vervanging van een deel van het Product zal nimmer de garantie voor het geheel verlengen.
12.5 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen,
zal Leverancier verplicht zijn, zijn garantieverplichtingen als vermeld in dit artikel alleen binnen Nederland
na te komen.
12.6Indien Gasengineering Producten aan Klant aflevert die
Gasengineering van diens toeleveranciers heeft verkregen, is Gasengineering nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van klant gehouden dan
waarop Gasengineering ten opzichte van diens toeleverancier aanspraak kan maken.
13 AANSPRAKELIJKHEID
13.1 De in dit artikel opgenomen bepalingen doen geen
afbreuk aan aansprakelijkheid op grond van Nederlands dwingend recht.
13.2 Ongeacht de rechtsgrond waarop een vordering is
gebaseerd, is Leverancier slechts aansprakelijk
voor vergoeding van schade tot het bedrag voldaan
door de Klant met betrekking tot de Producten die
de schade hebben veroorzaakt.
13.3 Ongeacht de rechtsgrond waarop een vordering is
gebaseerd, is Leverancier nimmer aansprakelijk
voor indirecte/gevolgschade, waaronder - maar niet
beperkt tot - gederfde winst, geleden verliezen, gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade
als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden,
schade als gevolg van het overschrijden van de leveringstermijn, schade door productie en/ of bedrijfsonderbrekingen of -stagnatie. In zoverre deze
risico's verzekerbaar zijn, zal de Klant verplicht zijn
deze verzekering op eigen kosten af te sluiten.
13.4 Leverancier mag bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelen en is te allen tijde gerechtigd aansprakelijkheidsbeperkingen van die
derden jegens de Klant in te roepen.
13.5 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van
ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten die bij
de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken,
behoudens voor schade veroorzaakt door opzet of
bewuste roekeloosheid van Leverancier en/of zijn
bedrijfsleiding.
13.6 Leverancier bedingt alle wettelijke en contractuele
rechten, die hij ter afwering van zijn eigen aansprakelijkheid kan inroepen, mede ten behoeve van al
degenen - waaronder zowel ondergeschikten als
niet-ondergeschikten zijn begrepen - die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken en
voor wie hij volgens de wet aansprakelijk is.
13.7 De Klant vrijwaart Leverancier tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot de Producten, indien de Klant de Producten zelf heeft samengesteld, bewerkt, of voltooid op welke wijze dan ook.
Dergelijke aanspraken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, onder meer vorderingen, kosten, juridische kosten en aansprakelijkheden, die gebaseerd
zijn op of voortvloeien uit artikel 6:162 of 6:185-193
Burgerlijk Wetboek (productaansprakelijkheid) of
soortgelijke wettelijke bepalingen in de wetten van
elke andere jurisdictie.
13.8 Leverancier zal niet aansprakelijk zijn voor:
– inbreuk op octrooien, vergunningen of andere
rechten van derden als gevolg van het gebruik van
materiaal dat door of namens de Klant is verstrekt;
– schade of verlies door welke oorzaak ook van
(grond)stoffen, halfproducten, modellen, gereedschappen of andere zaken die door de Klant ter beschikking zijn gesteld.
13.9 Indien Leverancier hulp en bijstand biedt - van welke aard dan ook - bij de installatie, zonder daartoe
opdracht te hebben verkregen, zal dit plaatsvinden
voor risico van de Klant.
14. INTELLECTUELE EIGENDOM
14.1 Klant verkrijgt geen recht van intellectuele eigendom
met betrekking tot de Producten.
14.2 Het is Klant niet toegestaan op de Producten of de verpakking daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de Producten of
enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.
14.3 Gasengineering verklaart naar haar beste weten dat
de Producten geen inbreuk maken op in Nederland
geldende intellectuele eigendomsrechten van derden.
In geval van aanspraken van derden ter zake van een
inbreuk op dergelijke rechten, kan Gasengineering
zondig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, danwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
ontbinden. Klant heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de

overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden
verlangd.
14.4 Klant zal Gasengineering onmiddellijk in kennis stellen
van enige aanspraak van een derde ter van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten. In geval van een dergelijk aanspraak is alleen Gasengineering bevoegd daartegen
mede namens Klant verweer te voeren of tegen die
derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die
derde een minnelijke regeling te treffen. Klant zal zich
van al zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in
redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Klant Gasengineering zijn medewerking verlenen.
OVERIGE VERPLICHTINGEN VAN KLANT
15.1 Klant zal aan Gasengineering alle voor de uitvoering
van Gasengineering s werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in
voor de juistheid en volledigheid daarvan.
15.2 Klant draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg
staat aan het halen van bepaalde overeengekomen
termijnen, waaronder begrepen afleverings-, afnameen installatietijdstippen.
15.3 Na aflevering van de Producten is Klant verplicht tot inspectie met conform de toepasselijke wet- en regelgeving die ziet op het installeren van nieuwe installaties.
Alle kosten die voortvloeien uit het niet nakomen van
deze verplichtingen door de Klant, zijn voor rekening
van de Klant.
16. VERZUIM/ONTBINDING
16.1 Bij verzuim van Klant of in één van de in lid 2 van dit
artikel genoemde gevallen zijn alle vorderingen van
Gasengineering op Klant, uit welke hoofde ook, onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Gasengineering bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke overeenkomst en/of tot het gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige overeenkomst. Het voorgaande doet
niet af aan de overige rechten van Gasengineering op
grond van de wet of de overeenkomst.
16.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van)
Klant, zullen alle overeenkomsten van rechtswege zijn
ontbonden, tenzij Gasengineering binnen een redelijke
tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de overeenkomst te verlangen. In dat laatste geval is Gasengineering zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat nakoming door Klant voldoende zeker is gesteld.
16.3 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in
lid van dit artikel alle vorderingen van Gasengineering
op Klant onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is
Gasengineering gerechtigd de betreffende Producten
terug te nemen. In verband daarmee zullen Gasengineering en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de
terreinen en gebouwen van Klant te betreden teneinde
de Producten in bezit te nemen. Klant is verplicht de
nodige maatregelen te nemen teneinde Gasengineering in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.
17.

OVERDRACHT
VAN
RECHTEN
EN
VERPLICHTINGEN
Het is Gasengineering toegestaan de uit enige overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te
dragen. Klant is hiertoe slechts bevoegd met voorafgaande schriftelijke toestemming van Gasengineering.

18. TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
18.1 Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomst,
is Nederlands recht van toepassing.
18.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980
(CISG) is uitgesloten.
18.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de
overeenkomst of deze Voorwaarden zullen, voor zover
niet anders door de wet dwingend voorgeschreven,
zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde
rechter te Utrecht, met dien verstande dat Gasengineering het recht heeft vorderingen, alsdan niet gelijktijdig, tegen Klant aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

