
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN REUZENRAD BOUW LAMBERINK BV 
 
Van:  Reuzenrad Bouw Lamberink BV 
 Graauwedijk 4A 
 9625 PC Overschild 
  
 
Artikel 1.  Algemeen 
 
1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, prijsopgave, offerte en op 

de koopovereenkomst tussen de contractant, verder te noemen: ‘Reuzenrad Bouw 
Lamberink BV’ en haar wederpartij, verder te noemen: ‘Klant’. De te sluiten 

koopovereenkomst wordt hierna benoemd als: ‘Overeenkomst”.  

 
1.2  Reuzenrad Bouw Lamberink BV is te allen tijden bevoegd om tussentijds veranderingen 

aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Klanten zijn gebonden aan deze 
veranderingen in de algemene voorwaarden vanaf de dag van wijziging en zullen daarvan 

in kennis worden gesteld. De klant is alleen bevoegd om de overeenkomst te beëindigen 

vanaf de datum dat de aanpassingen van de algemene voorwaarden zijn gedaan en alleen 
als deze aanpassingen een werkelijke verslechtering voor de positie van de klant met zich 
brengen. 

 
1.3 Bijkomende of afwijkende condities zijn alleen geldig als deze door Reuzenrad Bouw 

Lamberink BV schriftelijk worden geaccepteerd. Deze algemene voorwaarden prevaleren 
boven de algemene voorwaarden van de klant indien Reuzenrad Bouw Lamberink BV de 
toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een verwijzing door de klant 
naar eigen algemene voorwaarden wordt door Reuzenrad Bouw Lamberink BV niet 
aanvaard. 

 
Artikel 2. Prijsopgave en orderbevestigingen  
 
2.1 Tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven in de prijsopgave of in de door Reuzenrad Bouw 

Lamberink BV verstrekte informatie, zijn de prijzen en de offertes vrijblijvend. De prijzen en 
specificaties daarvan zijn vrijblijvend, zodat Reuzenrad Bouw Lamberink BV de 
mogelijkheid heeft om de prijzen en offertes in te trekken tot tien werkdagen na het 
ontvangen van de acceptatie van de offerte door de klant. Alle prijsopgaves kunnen worden 
herroepen, ook al vermelden deze een termijn voor acceptatie. 

 
2.2 Als er geen overeenkomst tot stand komt tussen Reuzenrad Bouw Lamberink BV en de 

klant, nadat de klant een prijsopgave heeft opgevraagd aan Reuzenrad Bouw Lamberink 
BV, dan mag Reuzenrad Bouw Lamberink BV alle kosten die zijn gemaakt voor het 
opstellen van de offerte verhalen op de klant. Indien een prijsopgave / offerte wordt 
geweigerd door de klant, is de klant verplicht alle ontwerpen, plaatjes, tekeningen binnen 
14 dagen na weigering van de prijsopgave/ offerte te retourneren aan Reuzenrad Bouw 
Lamberink BV. 

 
2.3 Behoudens het genoemde in 2.1 is Reuzenrad Bouw Lamberink BV alleen gehouden tot 

het aannemen van een order na acceptatie daarvan door de klant, indien en nadat dit 
schriftelijk bevestigd is door het managementteam of door een bevoegde 
vertegenwoordiger van Reuzenrad Bouw Lamberink BV of nadat Reuzenrad Bouw 
Lamberink BV gestart is met de uitvoering van de order. Hetzelfde geldt voor alle 
naderhand toegevoegde orders en/of wijziging van bestaande orders. 

 
2.4 Alle informatie opgenomen in de catalogi, plaatjes, tekeningen, metingen en gewicht 

specificaties van Reuzenrad Bouw Lamberink BV zijn niet bindend. Reuzenrad Bouw 



 

 

Lamberink BV mag ervoor kiezen om van deze informatie af te wijken als zij dit passend 
acht voor de uitvoering van de order. 

 
 
 
 
Artikel 3. Prijzen 
 
3.1 Alle prijzen overeengekomen met de klant zijn gebaseerd op de kosten van het materiaal 

en de loonkosten zoals deze van kracht zijn in de eerste offerte. Deze prijzen zijn exclusief 
BTW.  

 
3.2 Als Reuzenrad Bouw Lamberink BV oploopt tegen hogere kosten voor de uitvoering van 

deze overeenkomst, veroorzaakt door een prijsstijging van bepaalde factoren zoals 
inkoopprijzen, transportkosten, verzekeringskosten, lonen, belastingen, sociale lasten e.d. 
nadat de Overeenkomst is gesloten of veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden na 
de gesloten Overeenkomst, is Reuzenrad Bouw Lamberink BV bevoegd om deze hogere 
kosten met verwijzing naar artikel 7 van deze algemene voorwaarden door te berekenen 
aan de klant. Dit geldt zelfs als Reuzenrad Bouw Lamberink BV deze kostenverhoging 
mogelijkerwijs had kunnen voorzien bij de totstandkoming van deze Overeenkomst. 

 
3.3 Tenzij duidelijk anders overeengekomen, zijn de transportkosten van onderdelen geleverd 

door Reuzenrad Bouw Lamberink BV en het plaatsen, installeren, opbouwen van de 
onderdelen niet inbegrepen bij de prijsopgave van Reuzenrad Bouw Lamberink BV. Deze 
kosten worden apart doorberekend aan de klant, op basis van de standaardprijzen die 
Reuzenrad Bouw Lamberink  BV hanteert. 

 
Artikel 4. Verpakking en bijkomend werk 
 
4.1 Verpakkingen zijn niet inbegrepen bij de prijs en worden apart in rekening gebracht als 

kostprijs. De verpakkingen worden niet teruggenomen. 
 
4.2 Meerwerk is onder meer: 
 
 a op speciaal verzoek van de klant; 
 

b verbeteringen of wijzigingen van een ontwerp, aangeleverd door de klant, welke 
afwijkt van de overeengekomen offerte en order. 

 
 c afwijkingen van de geschatte hoeveelheden of details met extra kosten tot gevolg. 
 

De kosten van het meerwerk verzorgd door Reuzenrad Bouw Lamberink BV, en daarmee 
verband houdende administratieve werkzaamheden, worden apart berekend aan de klant 
door Reuzenrad Bouw Lamberink BV.   

 
4.3 Kosten voor meerwerk omvatten ook de kosten van het laden en lossen, en transport van 

grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschap en andere items, welke Reuzenrad 
Bouw Lamberink BV ter beschikking stelt aan de klant. 

 
4.4 Reuzenrad Bouw Lamberink BV is niet gehouden om meerwerk uit te voeren en kan van de 

klant eisen dat daarvoor een aparte schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 
 
4.5 De kosten van monteren / in werking stellen van producten van Reuzenrad Bouw 

Lamberink BV zijn alleen dan inbegrepen in de prijs indien dit nadrukkelijk in de 
Overeenkomst van Reuzenrad Bouw Lamberink BV en de klant is vermeld.  



 

 

De andere bepalingen van dit artikelnummer blijven van toepassing, tenzij nadrukkelijk 
anders vermeld in de schriftelijke Overeenkomst tussen Reuzenrad Bouw Lamberink BV en 
de klant. 

 
 
 
 
 
Artikel 5. Leveringstermijn en uitvoering van de Overeenkomst. 
 
5.1  Aflevering zal plaatsvinden vanaf Reuzenrad Bouw Lamberink BV in Overschild, 

Nederland. De klant heeft een aankoopverplichting, als Reuzenrad Bouw Lamberink BV 
volgens de Overeenkomst de levering van producten aanbiedt aan de klant, en de klant om 
welke reden dan ook de levering niet meer wil accepteren. Vanaf dat moment gaat het 
risico van verlies, vernieling en beschadiging, van deze producten over op de klant. Alle 
kosten die Reuzenrad Bouw Lamberink BV maakt op grond van de order, waaronder die 
van transport en opslag e.d. komen voor rekening van de de klant. Als de klant zijn 
aankoopverplichting niet nakomt, zullen de claims van deze kosten alsook de 
overeengekomen aankoopprijs onmiddellijk opeisbaar zijn, zelfs als anders is 
overeengekomen. 

  
5.2 Alle termijnen overeengekomen met Reuzenrad Bouw Lamberink BV voor de uitvoering 

van de overeenkomst moeten worden gezien als streefdatum. Deze termijnen vangen aan 
na de datum van totstandkoming van de overeenkomst, tenzij de klant, met het oog op de 
uitvoering van de overeenkomst, nog de benodigde informatie, tekeningen, machtigingen 
e.d, moet aanleveren of eerst een aanbetaling moet doen na het sluiten van de 
overeenkomst. In dat geval vangt de termijn aan als Reuzenrad Bouw Lamberink BV alle 
benodigde informatie en/of betalingen heeft ontvangen. 

 
5.3 Als Reuzenrad Bouw Lamberink BV toerekenbaar tekort schiet in de uitvoering van de 

overeenkomst en nakoming niet permanent onmogelijk is, zal de klant Reuzenrad Bouw 
Lamberink BV in de gelegenheid stellen en tot drie keer aanmanen om haar verplichtingen 
alsnog na te komen. De klant zal Reuzenrad Bouw Lamberink BV daarbij een redelijke 
termijn voor nakoming stellen. Indien Reuzenrad Bouw Lamberink BV na het verstrijken 
van de streefdatum en na drie keer schriftelijk te zijn aangemaand door de klant nog steeds 
de op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen, is Reuzenrad Bouw Lamberink BV 
toerekenbaar in verzuim. 

 
5.4 De streefdatum wordt geacht te zijn gehaald, zelfs indien er aan het einde van de 

overeengekomen termijn nog steeds sprake is van een enkele tekortkoming welke het 
gebruik niet verhindert. Dit doet geen afbreuk aan het recht van de klant om dit te moeten 
goedkeuren dan wel de betaling op te schorten. 

 
5.5 Als levering op basis van afroep is overeengekomen, moet de klant de levering van 

onderdelen afnemen binnen de afgesproken termijn. Als er geen termijn is afgesproken 
moet de klant de aflevering van onderdelen binnen een maand na het sluiten van de 
Overeenkomst afnemen. Als de klant de levering niet afneemt, zelfs niet nadat hem 
daarvoor schriftelijk een termijn is gesteld, is Reuzenrad Bouw Lamberink BV bevoegd om 
de relevante Overeenkomst integraal te beëindigen, zulks zonder verplicht te zijn tot 
betaling van enige schadevergoeding aan de klant en onverminderd het recht van 
Reuzenrad Bouw Lamberink BV op schadevergoeding dan wel enig ander wettelijk recht. 

 
5.6 De klant accepteert dat de activiteiten of prestaties als bedoeld in de artikelen 4.2 en 4.3 

van de algemene voorwaarden gevolgen kunnen hebben voor de in art. 5.2 genoemde 
streefdatum. 

 
Artikel 6. Overmacht 



 

 

 
6.1 Ingeval van overmacht is Reuzenrad Bouw Lamberink BV niet gehouden te voldoen aan 

verplichtingen uit de Overeenkomst. Overmacht omvat onder meer een niet toerekenbare 
tekortkoming van door Reuzenrad Bouw Lamberink BV ingehuurde derde partijen, 
personeel, en alle andere situaties waarin het Reuzenrad Bouw Lamberink BV niet mogelijk 
is om een gecontroleerde uitvoering van werkzaamheden te doen.  
Situaties van overmacht zijn oorlog of vergelijkbare situaties, rellen, stakingen, blokkades, 
boycots, ziektes, weersomstandigheden, brand of storing in de toevoer van elektriciteit, 
gas, water, transportbelemmeringen en overheidsmaatregelen. 

 
6.2 Als zich een van de omstandigheden genoemd in art. 6.1 van deze algemene voorwaarden 

voordoet, zal Reuzenrad Bouw Lamberink BV dit per omgaande melden aan de klant. Als 
de omstandigheden zo zijn dat Reuzenrad Bouw Lamberink BV tijdelijk wordt belemmerd in 
het nakomen van de op haar rustende verplichtingen, is Reuzenrad Bouw Lamberink BV 
niet in verzuim maar bevoegd om haar verplichtingen op te schorten. Als Reuzenrad Bouw 
Lamberink BV door de omstandigheden genoemd in art. 6.1 permanent de op haar 
rustende verplichtingen niet meer kan nakomen resp. tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert 
tot nakoming langer durend dan 6 maanden, mogen beide partijen de Overeenkomst 

beëindigen in zoverre deze al niet geëindigd is. 

 
6.3 In geval van art. 6.2 van deze algemene voorwaarden mogen de partijen geen 

schadevergoeding eisen voor schade veroorzaakt door de beëindiging. Indien Reuzenrad 

Bouw Lamberink BV zijn verplichtingen reeds gedeeltelijk is nagekomen, heeft Reuzenrad 
Bouw Lamberink BV recht op een gedeelte van de afgesproken prijs, naar rato van de 
reeds uitgevoerde werkzaamheden en op vergoeding van de reeds gemaakte kosten. 

 
Artikel 7. Betalingen 
 
7.1 Betalingen worden gedaan in Euro’s, en worden overgemaakt op de IBAN-bankrekening 

van Reuzenrad Bouw Lamberink BV, dan wel op andere wijze als aangegeven door 
Reuzenrad Bouw Lamberink BV. De betalingstermijn is 14 (veertien) kalenderdagen na  
dagtekening van de factuur. De factuur zal aan de klant worden verstuurd na of tijdens de 
uitvoering van de Overeenkomst, een en ander overeenkomstig het bepaalde in art. 7.2 
van deze algemene voorwaarden. 

 
7.2 De klant stemt ermee in dat: 

a. Reuzenrad Bouw Lamberink BV een aanbetaling/voorschot mag eisen en/of 
contante betaling bij aflevering. 

 
b. hij op eerste verzoek van Reuzenrad Bouw Lamberink BV zo spoedig mogelijk op 

deugdelijke wijze zekerheid stelt voor de betaling. 
 

c. Reuzenrad Bouw Lamberink BV naar eigen goeddunken mag bepalen of de klant 
voldoende zekerheid heeft gesteld; 

 
7.3 Ingeval van te late betaling en/of de weigering om zekerheid te stellen als bedoeld in art. 

7.2 van deze algemene voorwaarden, is Reuzenrad Bouw Lamberink BV bevoegd om de 

uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst te beëindigen zonder 

dat afbreuk wordt gedaan aan het recht van Reuzenrad Bouw Lamberink op compensatie 
en het  recht van terugvordering van de door Reuzenrad Bouw Lamberink BV geleverde 
producten als bedoeld in artikel 10.1. van deze algemene voorwaarden. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
7.4 Tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, zal de afgesproken prijs in de 

navolgende termijnen worden voldaan: 
 a 20% van de afgesproken prijs bij het plaatsen van de order; 
 
 b 30% van de afgesproken prijs bij aanvang van de bouwactiviteiten door Reuzenrad 
  Bouw Lamberink BV; 
 

c 40% van de afgesproken prijs halverwege de bouwactiviteiten door Reuzenrad 
Bouw Lamberink BV; 

 
d 10% van de afgesproken prijs bij aflevering van de order. 

 
  
7.5 Als door toedoen van de klant, de uitvoering van de Overeenkomst niet binnen de 

overeengekomen termijnen kan geschieden, zal dit niet leiden tot uitstel van de 
betalingsverplichting van de klant. De klant blijft verplicht om de betaling te voldoen op de 
overeengekomen tijdstippen. 

 
7.6 De overeengekomen betalingstermijnen zijn bindend voor de klant. Bij gebreke van tijdige 

betaling, na het verstrijken van de overeengekomen termijn, is de klant van rechtswege in 
verzuim, zonder dat de klant in gebreke hoeft te worden gesteld. Vanaf de dag van verzuim 
tot de dag van algehele betaling is de klant 1% rente per maand verschuldigd over de 
achterstallige termijnen. Een deel van een maand is gelijk te stellen aan een volle maand. 

 
7.7 Tegenvorderingen van de klant mogen niet worden verrekend met de vorderingen van 

Reuzenrad Bouw Lamberink BV, tenzij deze tegenvorderingen uitdrukkelijk en schriftelijk 
zijn erkend door Reuzenrad Bouw Lamberink BV dan wel in rechte zijn vastgesteld.  

 
7.8 Betalingen worden niet opgeschort op grond van tekortkomingen in een andere 

(deel)levering of andere (sub) activiteiten. 
 
7.9 Ingeval van beslaglegging, surseance van betaling, of faillissement van de klant, zijn de 

vorderingen van Reuzenrad Bouw Lamberink BV op de klant direct opeisbaar. 
 

7.10 Kosten van maatregelen –in dan wel buiten rechte- die Reuzenrad Bouw Lamberink BV 

moet nemen in verband met het niet nakomen van verplichtingen door de klant jegens 
Reuzenrad Bouw Lamberink BV komen geheel voor rekening van de klant.  

 
7.11 Als de klant in gebreke is met tijdige betaling van de facturen van Reuzenrad Bouw 

Lamberink BV, is de klant buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan Reuzenrad Bouw 
Lamberink BV op grond van het bepaalde in art. 6:96 lid 2c juncto lid 4 BW. De hoogte van 
de buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het bepaalde in het Besluit 
vergoeding voor Buitengerechtelijke incassokosten. 

 
7.12 Reuzenrad Bouw Lamberink BV hoeft alle onderdelen / producten die bij Reuzenrad Bouw 

Lamberink BV liggen voor bewerking of reparatie niet terug te geven aan de klant zolang de 
klant zijn openstaande facturen bij Reuzenrad Bouw Lamberink BV niet volledig heeft 
voldaan. 

 
Artikel 8. Montage en Installatie 
 



 

 

8.1 Alle geleverde materialen worden alleen geïnstalleerd door Reuzenrad Bouw Lamberink BV  

als dit van tevoren schriftelijk is vastgelegd door beide partijen en schriftelijk bij het plaatsen 
van de order. Het personeel dat de leiding heeft over de montage / installatie zal alleen 
materiaal installeren dat is geleverd door Reuzenrad Bouw Lamberink BV en welke in de 
order is omschreven. Reuzenrad Bouw Lamberink BV is niet aansprakelijk voor enige 
installatiewerkzaamheden die niet in de order staan omschreven. 

 
8.2 De volgende activiteiten worden niet beschouwd als installatiewerkzaamheden: 

a grondwerk, sloopwerk, fundering, cementeren, timmerwerk, dan wel andere 
constructiewerkzaamheden van welke aard dan ook, noch de kosten van 
verbindingen met de hoofdleidingen van het riool, water, gas of het stroomnetwerk; 

 
b mogelijke extra hulp, benodigd voor het verwijderen van deze onderdelen, die niet 

door Reuzenrad Bouw Lamberink BV kunnen worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt 
voor hijswerkzaamheden, takelwerk, bedoeld voor het verwijderen van grote 
objecten; 

 
 c het opzetten van stellingen/steigers;  
 

d het leveren en installeren van schakelaars en veiligheidsbenodigheden, bedrading 
voor elektra voor elektrische motors, en andere elektrische benodigdheden te 
gebruiken door Reuzenrad Bouw Lamberink BV, met uitzondering van start- en 
controleweerstanden  die deel uitmaken van deze elektrische motors en/of 
elektrische benodigdheden. Gas, water, elektriciteit, perslucht e.d, dient ter plaatse 
aanwezig te zijn voor het testen, en opbouwen van de producten; 

 
 e voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van schade aan materialen op de   
  werkplek; 
 
 f extra kosten voor het verwijderen van obstakels, gevaarlijke bouwmaterialen en/of 
  chemisch afval.   
 
8.3 Tenzij anders is afgesproken dient de klant zorg te dragen voor een juiste en tijdige 

uitvoering van alle installaties, faciliteiten en condities die noodzakelijk zijn voor de 
installatie van het materiaal en voor een juiste bewerking van het gemonteerde materiaal.  

 
8.4  De klant zal ervoor zorgdragen dat Reuzenrad Bouw Lamberink BV de werkzaamheden  op 

normale werktijden zonder onderbrekingen kan uitvoeren en eventueel ook, in goed overleg 
met de klant, indien noodzakelijk, buiten de normale werktijden. De klant zal Reuzenrad 
Bouw Lamberink BV een geschikte plaats bieden om hun activiteiten uit te voeren.  

 
8.5 Als de montagewerkzaamheden niet normaal kunnen worden uitgevoerd of dat er sprake is 
 van onderbrekingen, of vertragingen door wat voor een reden dan ook buiten de schuld van 
 Reuzenrad Bouw Lamberink BV, dan is Reuzenrad Bouw Lamberink bevoegd om  
 bijkomende kosten als gevolg van deze ongemakken door te berekenen aan de klant. 
 
Artikel 9. Goedkeuring, tekortkomingen, garanties 
  

9.1 Na aflevering of na beëindiging van de werkzaamheden is de klant verplicht om direct en 

minutieus te controleren of de door Reuzenrad Bouw Lamberink BV geleverde producten 
naar behoren en compleet zijn afgeleverd.   

 
9.2 Eventuele klachten met betrekking tot fouten of tekortkomingen dienen door de klant 

binnen 15 werkdagen na aflevering of na het beëindigen van werkzaamheden schriftelijk te 

worden gemeld, waarbij nauwkeurig moet worden omschreven wat de aard en de reden 
van de klacht is. Er is alleen sprake van een fout of tekortkoming als objectief kan worden 



 

 

aangetoond dat de producten en het werk, geleverd door Reuzenrad Bouw Lamberink BV, 
niet overeenkomen met de order/Overeenkomst.  

 
9.3 Als er geen klachten zijn gemeld binnen de in art. 9.2, van deze algemene voorwaarden 

genoemde termijn, worden de producten en  werkzaamheden als geaccepteerd beschouwd 
en goedgekeurd, met dien verstande dat er geen vorderingen meer kunnen worden 
ingesteld op grond van enige tekortkomingen die hadden kunnen worden ontdekt door een 
deskundig of nauwkeurig onderzoek. 

 
9.4 Tekortkomingen gemeld binnen de in art. 9.2 genoemde termijn, die kunnen worden  

toegerekend aan Reuzenrad  Bouw Lamberink BV en enige verborgen gebreken- zijnde de 
gebreken die redelijkerwijs niet door een deskundig en nauwkeurig onderzoek hadden 
kunnen worden ontdekt binnen de in art. 9.1. genoemde termijn en die aan het licht zijn 
gekomen binnen 3 maanden na aflevering van de producten of het eindigen van 
werkzaamheden en die schriftelijk zijn gemeld bij Reuzenrad Bouw Lamberink BV binnen 
twintig kalenderdagen na ontdekking- worden alleen kosteloos hersteld in het land van 
bestemming van de door Reuzenrad Bouw Lamberink BV geleverde producten-  naar eigen 
goeddunken van Reuzenrad Bouw Lamberink BV en voor zover het binnen haar macht ligt 
om deze te vervangen of repareren.  

 
9.5 Producten, of onderdelen daarvan, die zijn vervangen door Reuzenrad Bouw Lamberink BV 

blijven bezit van Reuzenrad Bouw Lamberink BV. De transportkosten van deze onderdelen 
en de verplaatsings- en, montage - demontagekosten komen voor rekening en risico van 
de klant. Reis- en verblijfkosten van personeel van Reuzenrad Bouw Lamberink BV zijn 
voor rekening van de klant. 

 
9.6 Beëindiging van de Overeenkomst door de klant op grond van een tekortkoming is alleen 

mogelijk als het een tekortkoming betreft als genoemd in art. 9.1 en 9.2 van deze algemene 
voorwaarden en Reuzenrad Bouw Lamberink verzuimt om deze tekortkomingen binnen 
een redelijke termijn te herstellen, rekening houdend met alle omstandigheden, en 
instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet langer verlangd kan worden van 
de klant. 

 
9.7 Uitgesloten van de garantie zijn fouten die voortkomen uit slijtage, onjuist gebruik, 

achterstallig/slecht onderhoud, defecte installatie, of die fouten die het gevolg zijn van 
uitzonderlijke omstandigheden die niet aan Reuzenrad Bouw Lamberink BV kunnen 
worden toegerekend als stroomstoringen, chemische aantasting in het ruimste zin van het 
woord, of overbelading. Ook zijn uitgesloten fouten die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt 
worden door naleving van de wettelijke eisen met betrekking tot de aard en de kwaliteit van 
de materialen gebruikt door Reuzenrad Bouw Lamberink BV. Fouten die zich voordoen bij  
elektrische motoren die niet voorzien zijn van veiligheidsbescherming of van de 
voorgeschreven juiste voltage, vallen buiten de garantie. 

 
9.8 Fouten aan onderdelen geleverd door Reuzenrad Bouw Lamberink BV, welke, met 

toestemming van de klant zijn geproduceerd op een andere manier dan gebruikelijk bij 
Reuzenrad Bouw Lamberink BV bij de productie van deze onderdelen, met andere 
woorden anders dan het prototype, evenals fouten aan onderdelen geleverd door 
Reuzenrad Bouw Lamberink BV waarbij tijdens het productieproces op verzoek van de 
klant details/tekeningen zijn veranderd, of fouten in onderdelen/producten die in zijn geheel 
of gedeeltelijk  gebaseerd zijn op details/tekeningen aangeleverd door de klant, welke niet 
vooraf schriftelijk zijn goedgekeurd door Reuzenrad Bouw Lamberink BV, vallen niet onder 
de garantieverplichtingen van Reuzenrad Bouw Lamberink BV.    

 
9.9 Reuzenrad Bouw Lamberink BV zal inspecties, het verstrekken van adviezen en 

vergelijkbare activiteiten naar beste en geweten uitvoeren. Er worden geen garanties 
gegeven met betrekking tot deze activiteiten. 

 



 

 

9.10 De klant moet Reuzenrad Bouw Lamberink BV te alle tijden in de gelegenheid stellen om 
fouten / tekortkomingen te herstellen. Met betrekking tot deze activiteiten zijn de bepalingen 
van artikel 8 van deze algemene voorwaarden van toepassing. 

 
 
 
9.11 De garanties van artikel 9 zijn alleen van kracht als de klant aan al op hem rustende 

verplichtingen jegens Reuzenrad Bouw Lamberink BV heeft voldaan. De klant is niet 
gerechtigd om zijn verplichtingen jegens Reuzenrad Bouw Lamberink BV op te schorten, 
op de enkele grond dat Reuzenrad Bouw Lamberink BV niet of niet geheel voldoet aan de 
op haar rustende garantieverplichtingen. 

 
9.12 Als Reuzenrad Bouw Lamberink BV onderdelen gebruikt die beschikbaar zijn gemaakt voor 

Reuzenrad Bouw Lamberink BV of aan Reuzenrad Bouw Lamberink BV zijn geleverd door 
derden tijdens het uitvoeren van de order van de klant, zijn de garantievoorzieningen 
beschreven in dit artikel alleen van toepassing voor zover Reuzenrad Bouw Lamberink BV 
een beroep kan doen op garantiebepalingen gebaseerd op bestaande overeenkomsten 
met deze derde partijen. 

 
Artikel 10.  Risico en overdracht van eigendom 
 
10.1 Reuzenrad Bouw Lamberink BV behoudt het eigendom van alle onderdelen, producten, 

door hen geleverde diensten en toekomstige leveringen van producten, voorzieningen en 
diensten totdat alle bestaande en toekomstige vorderingen op de klant op grond van de 
overeenkomst van levering van onderdelen of daarmee verband houdende diensten 
volledig zijn voldaan door de klant. De klant mag de producten die nog steeds eigendom 
zijn van Reuzenrad Bouw Lamberink BV gebruiken voor zijn normale zakelijke activiteiten, 
op voorwaarde dat deze producten niet mogen worden verhuurd of worden bezwaard met 
zakelijke rechten van welke aard dan ook. De klant moet deze producten met de nodige 
zorg behandelen, erkennen als eigendom van Reuzenrad Bouw Lamberink BV, en heeft 
ervoor zorg te dragen dat de producten worden verzekerd tegen het risico van brand, 
explosies, storm, transport, waterschade, diefstal en wettelijke aansprakelijkheid. Op 
Reuzenrad Bouw Lamberink BV’s eerste verzoek moet de klant de relevante polissen zo 
spoedig mogelijk beschikbaar maken voor inzage. 

 
10.2 Beschadiging of verlies van onderdelen/producten bestemd voor de klant, anders dan als 

gevolg van een fout van Reuzenrad Bouw Lamberink BV of anders dan als gevolg van 
opzet of bewuste roekeloosheid van een of  meerdere medewerkers van Reuzenrad Bouw 
Lamberink BV, komt voor risico van de klant vanaf het moment dat deze 
onderdelen/producten de fabriek verlaten dan wel bij het verlaten van het overeengekomen 
afleveradres, wegens een reden die niet kan worden toegerekend aan Reuzenrad Bouw 
Lamberink BV. 

 
Artikel 11. Intellectuele eigendom. 
 
11.1 Tenzij anders overeengekomen, behoudt Reuzenrad Bouw Lamberink BV het eigendom 

van de copyrights, alsook de andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op 

ontwerpen, sketches, plaatjes, tekeningen, modellen, programma’s, prijsopgaves verstrekt 
door Reuzenrad Bouw Lamberink BV aan de klant, al dan niet op basis van de 
Overeenkomst. Deze documenten blijven eigendom van Reuzenrad Bouw Lamberink BV 
en mogen absoluut niet worden gekopieerd, of getoond aan derden, of op enigerlei andere 
wijze worden gebruikt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Reuzenrad Bouw 
Lamberink BV, ongeacht of daarmee verband houdende kosten in rekening zijn gebracht bij 
de klant. 

 
11.2 Op eerste verzoek van Reuzenrad Bouw Lamberink BV is de klant verplicht om de items 

genoemd in art. 11.1 van deze algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk per 



 

 

aangetekende post te retourneren aan Reuzenrad Bouw Lamberink BV, op straffe van een 
boete van € 1000,00 per dag. Reuzenrad Bouw Lamberink BV hoeft de klant niet in 
gebreke te stellen, voordat Reuzenrad Bouw Lamberink BV deze boete kan vorderen.  
Reuzenrad Bouw Lamberink BV mag naast de boete ook nakoming, schadevergoeding en 

beëindiging eisen van de klant. Indien het gekochte materiaal onderworpen is aan een 

patentgeschil behoudt Reuzenrad Bouw Lamberink BV zich het recht voor om wijzigingen 
aan te brengen aan dat deel van het materiaal dat de inbreuk heeft veroorzaakt.   
Een patentgeschil mag door de klant op geen enkele manier gebruikt worden om 

schadevergoeding te vorderen dan wel annulering of beëindiging van koopovereenkomst. 

 
Artikel 12. Geheimhouding 
 
12.1 Op partijen rust de verplichting om zich er tot het uiterste voor in te spannen dat wordt 

voorkomen dat vertrouwelijke informatie openbaar wordt gemaakt, of in handen komt van 
derden. Dit geldt niet voor publicaties in opdracht van de rechtbank of op grond van enig 
andere wettelijke verplichtingen tot het verstrekken van informatie, dan wel met 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. 

 
12.2 Partijen zijn verplicht hun personeel en door hen ingehuurde derden erop te wijzen dat ook 

zij geheimhouding betrachten met betrekking tot de vertrouwelijke informatie. 
 
Artikel 13. Aansprakelijkheid 
  
13.1  Reuzenrad Bouw Lamberink BV is contractueel noch non-contractueel aansprakelijk voor 

enige schade van de klant, als gevolg van fouten aan de afgeleverde materialen/producten 
op basis van de Overeenkomst, met uitzondering van opzet of bewuste roekeloosheid van 
de zijde van Reuzenrad Bouw Lamberink BV. 

 
13.2 Reuzenrad Bouw Lamberink BV is alleen aansprakelijk voor enige tekortkomingen die aan 

haar kan worden toegerekend met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst, voor 
zover dit nadrukkelijk blijkt uit dit artikel en voor zover zij niet de nodige zorg en 
zorgvuldigheid heeft betracht.  

 
13.3 Voor zover, in weerwil van het bepaalde in artikel 13.1, 13.2, 13.4, en 13.5 van deze 

algemene voorwaarden, Reuzenrad Bouw Lamberink BV toch aansprakelijk mocht zijn, dan 
zal de aansprakelijkheid van  Reuzenrad Bouw Lamberink BV zijn beperkt tot een 
maximum van 50% van de netto factuur, welke Reuzenrad Bouw Lamberink BV heeft 
ontvangen op grond van de Overeenkomst. Reuzenrad Bouw Lamberink BV zal te alle 
tijden ten hoogste aansprakelijk zijn tot een maximum van € 250.000,00 (twee honderd 
vijftig duizend euro).  
In alle bovengenoemde gevallen is de aansprakelijkheid van Reuzenrad Bouw Lamberink 
BV beperkt tot de maximale dekking van de schade gedekt door de 
verzekeringsmaatschappij. 

 
13.4 Reuzenrad Bouw Lamberink BV is in ieder geval niet aansprakelijk voor enige indirecte 

schades van de klant  of van derden, inclusief vervolgschade, verloren winsten, verloren 

omzet, verloren gegevens en immateriële schade. 

 
13.5 Bij het bepalen van de aansprakelijkheid van Reuzenrad Bouw Lamberink BV op grond van 

art. 13.3 van deze algemene voorwaarden, zijn de voorzieningen van art. 9.2, 9.3 en 9.4 
van deze algemene voorwaarden van toepassing.  

 
13.6 Als de klant schadevergoeding vordert van Reuzenrad Bouw Lamberink BV, is Reuzenrad 

Bouw Lamberink BV gerechtigd, maar niet verplicht om onderzoek te doen naar de 
oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor de vergoeding wordt gevorderd.  



 

 

Mocht Reuzenrad Bouw Lamberink BV ervoor kiezen om dit onderzoek te gelasten dan zal 
de klant daaraan zijn volledige medewerking verlenen. Verleent de klant deze volledige 
medewerking niet dan vervalt daarmee zijn recht op schadevergoeding. 

 
13.7 Het is de klant niet toegestaan om Reuzenrad Bouw Lamberink BV vorderingen op te 

leggen die niet erkend zijn door Reuzenrad Bouw Lamberink BV of die zonder wettelijke 
grondslag zijn. 

 
13.8 De klant zal te allen tijden Reuzenrad Bouw Lamberink BV, (juridische) personen die 

betrokken zijn bij Reuzenrad Bouw Lamberink BV, haar personeel en andere derde partijen 
betrokken bij het uitvoeren van de Overeenkomst, vrijwaren van vorderingen door derden 
die op welke wijze dan ook betrokken zijn (geweest) bij het uitgevoerde werk, bij geleverde 
onderdelen of bij werkzaamheden verricht door Reuzenrad Bouw Lamberink BV ten gunste 
van de klant, tenzij de vordering het gevolg is van opzet of grove schuld/nalatigheid van de 
zijde van Reuzenrad Bouw Lamberink BV. 

 
Artikel 14. Toepasselijke voorwaarden / toepasselijk recht / bevoegde rechtbank 
 
14.1 Op deze algemene voorwaarden en alle andere overeenkomsten met Reuzenrad Bouw  
 Lamberink BV is het Nederlandse recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is 
 niet van toepassing op deze Overeenkomst. 
 
14.2 De bepalingen van deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst bepalen samen de 

wettelijke relatie tussen de partijen en dienen als uitsluitend bewijs van de gemaakte 
afspraken.  

 
14.3 Reuzenrad Bouw Lamberink BV mag haar rechten en verplichtingen met betrekking tot 

deze Overeenkomst overdragen aan derden. Als deze overdracht van rechten en 
verplichtingen  van Reuzenrad Bouw Lamberink BV aan derden niet wordt geaccepteerd 
door de klant,  heeft de klant het recht om de overeenkomst te vernietigen binnen vijf (5) 
dagen na ontvangst van de mededeling aan de klant van de genoemde overdracht. 

 
14.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten 

met Reuzenrad Bouw Lamberink BV. Voor zover de klant refereert aan andere (algemene) 
voorwaarden in zijn aanbod of acceptatie, dan wordt de toepasselijkheid van die 
(algemene) voorwaarden bij deze nadrukkelijk afgewezen. 

 
14.5 Alle geschillen die kunnen ontstaan tussen partijen omtrent deze of enig andere 

Overeenkomst dan wel omtrent enige andere activiteiten die samenhangen met deze 
Overeenkomst(en), zullen partijen in goed overleg trachten op te lossen. Lukt dit niet, dan 
wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Noord-Nederland, locatie  
Groningen. Er is sprake van een geschil als een van de partijen dit zo benoemt.  

 
14.6 In afwijking van het bepaalde in artikel 14.5 van deze algemene voorwaarden worden alle           

geschillen, die ontstaan tussen de partijen omtrent deze of enig andere Overeenkomst dan 
wel omtrent enige andere activiteiten die samenhangen met deze Overeenkomst(en), 
ingeval de klant gevestigd is in China of de Verenigde Staten, of als Reuzenrad Bouw 
Lamberink BV zijn producten / services daar bezorgt op grond van de Overeenkomst, met 
uitsluiting van de burgerlijke rechter beslecht door het Nederlandse Arbitrage Instituut 
(NAI). Op grond van het arbitragereglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut zal de 
procedure worden gehouden in de Nederlandse Taal en het arbitragetribunaal zal bestaan 
uit een oneven aantal rechters. Samenvoeging van dit arbitraal beding met enig ander 
arbitraal beding is met verwijzing naar het bepaalde in art. 1046 Rv. uitgesloten. Er is 
sprake van een geschil als een van de partijen dit zo benoemt. 

 


