
 

 

 

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden 

 

van A.S.M. Stad aan ’t Haringvliet (“ASM”), gevestigd en kantoorhoudende te (3243 LH) Stad aan ’t 

Haringvliet, gemeente Goeree-Overflakkee, aan de Tilsedijk 2 

 

 

Artikel 1: Toepasselijkheid  

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ASM gedane aanvragen en aanbiedingen, 

verstrekte offertes, gesloten overeenkomsten, opdrachten, voor zover van deze algemene voorwaarden 

niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.  

1.2. Gebruiker van deze algemene voorwaarden is ASM. De wederpartij van ASM wordt aangeduid als 

wederpartij of opdrachtgever. 

1.3. Indien een of meer bepaling(en) van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, geldigheid 

zou(den) missen, dan wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten en blijven de 

overige voorwaarden hun gelding onverkort behouden. Partijen zullen in onderling overleg voorzien in een 

regeling ter vervanging van de ongeldige bepaling, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van 

de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. 

1.4. Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze algemene voorwaarden binden ASM 

enkel en alleen indien deze afwijkingen en/of aanvullingen uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk 

tussen ASM en opdrachtgever zijn overeengekomen. De eventueel overeengekomen afwijkingen en/of 

aanvullingen hebben slechts betrekking op de betreffende overeenkomst. 

1.5. De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij ASM deze algemene 

voorwaarden uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk heeft aanvaard. Opdrachtnemer aanvaardt de 

gelding van de algemene voorwaarden van ASM.  

1.6. Opdrachtgever staat ASM toe voor de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever gebruik te 

maken van derden, niet zijnde werknemers. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op door 

derden – in het kader van de uitvoering van op ASM rustende verplichtingen uit hoofde van de 

overeenkomst – verrichte (rechts)handelingen.  

 

Artikel 2: Aanbiedingen  

2.1. Alle aanbiedingen van ASM zijn vrijblijvend. ASM heeft het recht zijn aanbieding te herroepen tot twee 

werkdagen nadat de aanvaarding hem heeft bereikt.  

2.2. Als opdrachtgever aan ASM informatie verstrekt, mag ASM uitgaan van de juistheid en volledigheid 

hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. 

2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief omzetbelasting en andere 

heffingen of belastingen van overheidswege. De prijzen zijn verder exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, 

opslag- en transportkosten alsmede kosten voor laden, lossen en medewerking verlenen aan 

douaneformaliteiten. 

2.4. Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd: aanneemsom of 

regie. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waartegen het 

werk wordt verricht. Bij de prijsvormingsmethode regie doet ASM een nauwkeurige opgave van de 

prijsfactoren (onder andere eenheidsprijzen per uur van de te verrichten arbeid en van de benodigde 

materialen)



 

 

2.5. De van de aanbieding deel uitmakende informatie, zoals tekeningen, technische omschrijvingen, 

ontwerpen en berekeningen, die door ASM of in zijn opdracht zijn vervaardigd, zijn en blijven eigendom van 

ASM.  

2.6. De door of uit naam van ASM aan opdrachtgever verstrekte informatie, zoals aanbiedingen, 

ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, van welke aard en in welke vorm dan ook, is vertrouwelijk en 

wordt niet door opdrachtgever gebruikt voor enig ander doel dan ter uitvoering van de overeenkomst en 

zal niet door opdrachtgever aan derden openbaar worden gemaakt of worden vermenigvuldigd. Bij 

schending hiervan is opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 25.000,-- verschuldigd, onverminderd 

het recht van ASM op schadevergoeding op grond van de wet. Opdrachtgever is gehouden de genoemde 

verkregen informatie op eerste verzoek, binnen een door ASM gestelde termijn, naar keuze van ASM, te 

retourneren of te vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan ASM een onmiddellijk 

opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag, onverminderd het recht van ASM op schadevergoeding 

op grond van de wet. 

 

Artikel 3: Uitvoering van het werk 

3.1. De werkzaamheden worden door ASM verricht binnen de normale werktijden van ASM, tenzij anders 

overeengekomen.  

3.2. Als opdrachtgever aan ASM informatie verstrekt, mag ASM bij de uitvoering van de overeenkomst 

uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan. Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt 

door onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, de gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het 

wordt verricht, gebreken in materialen of hulpmiddelen die door opdrachtgever ter beschikking worden 

gesteld en onjuistheden in de door of namens hem verstrekte gegevens. 

3.3. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van ASM die niet direct 

betrekking hebben op de opdracht.  

3.4. Opdrachtgever zorgt ervoor dat ASM tijdig beschikt over alle (technische) informatie en gegevens die 

nodig zijn om ASM in de gelegenheid te stellen zijn werkzaamheden overeenkomstig de overeenkomst met 

opdrachtgever uit te voeren. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze 

informatie en gegevens. 

3.5. Opdrachtgever vrijwaart ASM voor elke aanspraak met betrekking tot het gebruik van door of namens 

opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, merken, monsters, 

modellen en dergelijke. Opdrachtgever zal alle door ASM te lijden schade, waaronder volledig gemaakte 

kosten voor verweer tegen deze aanspraken, vergoeden. 

3.6. Opdrachtgever draagt er – voor zover nodig – zorg voor dat ASM tijdig beschikt over alle vergunningen, 

ontheffingen, beschikking en toestemmingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst 

en het overeengekomen werk. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van ASM een afschrift van de 

hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te zenden. 

3.7. Opdrachtgever zorgt er tijdig voor dat ASM kosteloos kan beschikken over en tijdige toegang verkrijgt 

tot het terrein, de gebouwen en de locatie waarop de afgesproken werkzaamheden dienen te worden 

verricht. Opdrachtgever draagt voor de uitvoering van de werkzaamheden door ASM voor schone, veilige 

en gezonde omstandigheden. Opdrachtgever is verplicht ASM tijdig te waarschuwen voor eventuele 

gevaarlijke situaties. 

3.8. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat ASM zijn werkzaamheden ongestoord en op het 

overeengekomen tijdstip kan verrichten, zonder dat de uitvoering van het werk vertraging ondervindt. 

Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor rekening 

en risico van opdrachtgever komt, dan dient opdrachtgever de daaruit voor ASM voortvloeiende schade en 

kosten te vergoeden. 

3.9. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade aan en diefstal of verlies van zaken van 

ASM, opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk 

gebruikt materieel, die zich bevinden op of nabij de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op 

een andere overeengekomen plaats.  

3.10. Onverminderd het bepaalde in lid 3.9 van dit artikel, is opdrachtgever gehouden zich adequaat te 

verzekeren tegen de in dat lid genoemde risico’s. Opdrachtgever dient daarnaast te zorgen voor 

verzekering van het werkrisico van te gebruiken materieel. Opdrachtgever dient ASM op eerste verzoek een 

kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er sprake 



 

 

is van schade, is opdrachtgever verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere 

behandeling en afwikkeling. 

3.11. Tijdens de uitvoering van het werk zal ASM de op dat moment geldende voorschriften en wet- en 

regelgeving in acht nemen. Een verhoging van de prijs als gevolg van wijziging van deze voorschriften en 

wet- en regelgeving mag door ASM zonder overleg met of toestemming van opdrachtgever in rekening 

worden gebracht. 

3.12. Opdrachtgever verschaft ASM de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten 

behoeve van de voor het werk benodigde voorzieningen, zoals gas, water, elektriciteit en internet. De 

kosten van deze voorzieningen zijn voor rekening van opdrachtgever. 

3.13. ASM heeft het recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst en de uitvoering van het werk 

te allen tijde geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Partijen zullen alsdan over en weer meewerken aan een 

gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het werk op het moment van oplevering in 

onvoltooide staat. Bij een voortijdige beëindiging van de overeenkomst en de uitvoering van het werk is 

ASM geen schade of kosten aan opdrachtgever verschuldigd. Indien opdrachtgever de overeenkomst en de 

uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk voortijdig wenst te beëindigen, dan is opdrachtgever de door 

ASM aan het werk bestede loon- en materiaalkosten, de door beëindiging ontstane kosten, alsook de 

gederfde winst die ASM over het gehele werk zou hebben genoten. 

3.14. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom kan opdrachtgever nadat de overeenkomst tot stand is 

gekomen meerwerk aan ASM opdragen. Het meerwerk wordt bij de opdracht schriftelijk vastgelegd, 

behoudens omstandigheden. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van ASM op 

meerwerk onverlet. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk als: a. er sprake is van 

een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek; b. de door opdrachtgever verstrekte informatie 

niet overeenstemt met de werkelijkheid; c. geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken. Meerwerk 

wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk 

wordt verricht. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk op eerste verzoek van ASM te 

voldoen. 

3.15. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen: a. als opdrachtgever, waaronder 

begrepen leidinggevenden en ondergeschikten, het werk heeft goedgekeurd; b. als het werk door 

opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt 

dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; c. als de opdrachtgever, waaronder begrepen leidinggevenden en 

ondergeschikten, de werkbon van ASM voor akkoord heeft ondertekend; d. als ASM schriftelijk aan 

opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen twee dagen na de 

dag van de mededeling schriftelijk en gemotiveerd kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet is goedgekeurd 

3.16. Indien opdrachtgever het werk niet goedkeurt, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen 

schriftelijk kenbaar te maken aan ASM. Opdrachtgever dient ASM in de gelegenheid te stellen het werk 

alsnog op te leveren. 

 

Artikel 4: Levertijd  

4.1. Een door partijen overeengekomen levertijd of opleverdatum is indicatief en geldt niet als een fatale 

termijn, tenzij anders overeengekomen. Bij niet tijdige levering of uitvoering van de overeenkomst dient 

opdrachtgever ASM schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te geven om alsnog aan 

zijn verplichtingen te kunnen voldoen.  

4.2. Elke aansprakelijkheid van ASM voor overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode is 

uitgesloten. Een eventuele overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft opdrachtgever in 

geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart ASM 

voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode. 

4.3. Opdrachtgever is in een voorkomend geval aansprakelijk voor alle kosten die ASM maakt of schade die 

ASM lijdt als gevolg van een vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode die niet aan ASM is te wijten.  

 

Artikel 5: Levering en risico-overgang  

Levering vindt plaats op het moment dat ASM de zaak ter beschikking stelt aan opdrachtgever en aan 

opdrachtgever heeft meegedeeld dat de zaak aan hem ter beschikking staat. Opdrachtgever draagt vanaf 

dat moment het risico van de zaak.  

 

Artikel 6: Prijswijziging  



 

 

ASM mag een stijging van kostprijsbepalende factoren, die is opgetreden na het sluiten van de 

overeenkomst, aan opdrachtgever doorberekenen. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging op eerste 

verzoek van ASM te voldoen.  

 

Artikel 7: Overmacht  

7.1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan ASM niet worden toegerekend, 

indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.  

7.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat ASM en door ASM ingeschakelde 

derden, zoals leveranciers, onderaannemers, transporteurs of andere partijen waarvan ASM en/of 

opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen,  weersomstandigheden, 

natuurgeweld, pandemie, virusuitbraken, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale 

infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of 

informatie, wegblokkades, transportmoeilijkheden, stakingen of werkonderbrekingen en import- of 

handelsbeperkingen.  

7.3. ASM heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk 

is verhinderd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Als de overmachtsituatie is vervallen, 

komt ASM zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.  

7.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke 

overmachtssituatie meer dan drie maanden heeft geduurd, is ASM bevoegd de overeenkomst met 

onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever is in die gevallen bevoegd de 

overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat 

nog niet is nagekomen door ASM.  

7.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of 

ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.  

 

Artikel 8: Klachtplicht  

8.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen 

twee dagen (48 uur) nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, 

schriftelijk bij ASM heeft geklaagd. 

8.2. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen twee dagen kunnen worden waargenomen, zullen onmiddellijk 

na de waarneming schriftelijk en gemotiveerd aan ASM worden meegedeeld, maar uiterlijk veertien dagen 

na levering van de zaken en/of oplevering van de werkzaamheden, bij gebreke waarvan opdrachtgever 

geen beroep meer kan doen op een gebrek in de overeengekomen prestatie.  

8.3. Opdrachtgever moet klachten over de factuur, op straffe van verval van alle rechten, binnen de 

betalingstermijn schriftelijk bij ASM hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan 30 dagen, dient 

opdrachtgever uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk te hebben geklaagd.  

 

Artikel 9: Betaling  

9.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van ASM of op een door ASM aan te wijzen rekening.  

9.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen 30 dagen na factuurdatum. De 

betalingstermijn van de factuur wordt als een fatale termijn aangemerkt, zodat opdrachtgever door 

overschrijding van de betalingstermijn zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim verkeert. 

9.3. Verrekening van gefactureerde bedragen met een door opdrachtnemer gestelde tegenvordering, dan 

wel opschorting van betaling door opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is 

niet toegestaan, tenzij ASM de verschuldigdheid van de tegenvordering uitdrukkelijk en zonder voorbehoud 

heeft erkend, dan wel het bestaan van de tegenvordering in rechte onherroepelijk is vastgesteld. 

9.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever zonder ingebrekestelling een rente 

verschuldigd van 1% per maand over het openstaande factuurbedrag, onverminderd de overige rechten 

van ASM , waaronder begrepen de wettelijke schadeloosstelling. De rente is gelijk aan de wettelijke rente 

als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. 

Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de 

over dat jaar verschuldigde rente.  

9.5. Indien opdrachtgever ook nadat hij door ASM in gebreke is gesteld, nalatig blijft om het openstaande 

bedrag aan ASM te voldoen, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke 

incassokosten en de werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke 



 

 

incassokosten wordt vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 500,-- 

excl. BTW. De werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten bestaan onder meer uit alle kosten van de 

advocaten, deskundigen, deurwaarders, griffierecht, vertalers en getuigen.  

9.6. In het geval opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, dan blijft ASM eigenaar 

van de nog niet verwerkte materialen, totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

9.7. Indien opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is ASM gerechtigd de door hem te 

verrichten werkzaamheden op te schorten.  

 

Artikel 10: Zekerheden  

10.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van 

ASM, naar diens oordeel, voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet 

binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. ASM heeft in dat geval het recht de 

overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.  

10.2. ASM blijft eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever: a. niet heeft voldaan aan zijn 

verplichtingen uit enige overeenkomst met ASM; b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van 

bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.  

10.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn 

normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.  

10.4. Nadat ASM zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. 

Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen.  

10.5. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst door ASM aan hem zijn geleverd, aan 

zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als 

opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.  

10.6. ASM heeft op alle zaken die hij van opdrachtgever uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen 

en voor alle vorderingen die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen een pandrecht en een 

retentierecht.  

 

Art. 11: Garantie 

11.1. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van de door ASM verrichte werkzaamheden en/of de door ASM 

geleverde zaken dienen uitdrukkelijk te worden overeengekomen. Indien dit niet het geval is, staat ASM 

niet in voor de deugdelijkheid en geschiktheid van de door ASM verrichte werkzaamheden en/of geleverde 

zaken.  

11.2. ASM verstrekt aan opdrachtgever geen enkele garantie met betrekking tot de door hem bewerkte  

en/of geleverde zaken, mede doordat de werkzaamheden van ASM en de door hem geleverde zaken in de 

meeste gevallen betrekking hebben op oude en gebruikte zaken van opdrachtgever, waarvan ASM de 

technische staat, levensduur, etc. niet kent. ASM garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben 

gegarandeerd of er voor in te staan dat de door ASM bewerkte zaak geschikt is voor het doel waarvoor 

opdrachtgever de zaak wenst te gebruiken.  

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid  

12.1. Iedere aansprakelijkheid van ASM voor schade geleden door opdrachtgever dan wel een derde als 

gevolg van de door ASM verrichte werkzaamheden is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet en/of bewuste 

roekeloosheid.  

12.2. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van ASM beperkt tot het bedrag van de uitkering onder de 

toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering. Indien de verzekeraar van ASM om welke reden dan ook niet 

uitkeert of als de betreffende aansprakelijkheidsverzekering geen dekking verschaft, dan is de 

aansprakelijkheid van ASM in alle gevallen beperkt tot het factuurbedrag met betrekking tot de 

uitgevoerde werkzaamheden, waarbij de aansprakelijkheid van ASM niet meer bedraagt dan € 5.000,-- per 

gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.  

12.3. ASM is niet aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade en opzichtschade in welke vorm dan ook. 

Onder gevolgschade wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan gederfde winst, omzetderving, 

productieverlies, stagnatieschade, verminderde goodwill, boetes, transportkosten en reis- en 

verblijfkosten. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering 

van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de 

nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt.  



 

 

12.4. ASM is niet gehouden tot het vergoeden van schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd 

materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.  

12.5 ASM is nimmer aansprakelijk voor directe, indirecte en/of gevolgschade als gevolg van 

werkzaamheden en/of geleverde zaken met betrekking tot gebruikte zaken van opdrachtgever.  

12.6. Opdrachtgever vrijwaart ASM voor alle aanspraken van derden, waaronder maar niet sluitend 

vanwege productaansprakelijkheid, als gevolg van een gebrek in een product of een zaak dat door 

opdrachtgever aan een derde is geleverd en of waaraan ASM werkzaamheden heeft verricht of waarvan de 

door ASM geleverde producten of materialen onderdeel uit maken. Opdrachtgever is gehouden alle voor 

ASM in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden. 

12.7. ASM is niet aansprakelijk voor schade van derden als gevolg van de uitgevoerde werkzaamheden op 

grond van de overeenkomst met opdrachtgever.  

12.8. Opdrachtgever vrijwaart ASM voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen 

van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk. 

12.9. Indien opdrachtgever enige op hem rustende verplichting niet nakomt, is opdrachtgever verplicht 

ASM volledig schadeloos te stellen voor de door ASM als gevolg van deze niet-nakoming geleden schade, 

inclusief winstderving. 

 

Artikel 13: Industriële en intellectuele eigendomsrechten 

13.1. ASM behoudt zich eventuele rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot 

de door ASM geleverde diensten en uitgevoerde werken, uitdrukkelijk voor.  

13.2. Bij de uitvoering van de overeenkomst draagt ASM geen intellectuele eigendomsrechten over aan 

opdrachtgever.  

13.3. ASM is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt als gevolg van een inbreuk op 

intellectuele eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart ASM voor elke aanspraak van derden 

met betrekking tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.  

 

Artikel 14: Overdracht van rechten of verplichtingen  

Opdrachtgever kan rechten of verplichtingen uit hoofde van enig artikel uit deze algemene voorwaarden of 

de onderliggende overeenkomst(en) niet overdragen of verpanden, behoudens voorafgaande schriftelijke 

toestemming van ASM. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.  

 

Artikel 15: Opzeggen of annuleren van de overeenkomst  

15.1. Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst op te zeggen of te annuleren, tenzij ASM daarmee 

instemt. Bij instemming van ASM, is opdrachtgever aan ASM een direct opeisbare vergoeding verschuldigd 

ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de besparingen die voor ASM uit de beëindiging 

voortvloeien. De vergoeding bedraagt minimaal 25% van de overeengekomen prijs.  

15.2. Wanneer de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door ASM te maken kosten (regiebasis), wordt 

de vergoeding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel begroot op de som van de kosten, arbeidsuren en 

winst, die ASM naar verwachting over de gehele opdracht zou hebben gemaakt.  

 

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

16.1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.  

16.2. De rechtbank Rotterdam is uitsluitend bevoegd om van eventuele geschillen tussen ASM en 

opdrachtgever kennis te nemen.  

 

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam op 19-11-2020 onder 

nummer 24321120 

 


