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ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

 

Artikel 1 – Definities 

 

De volgende in de Algemene Voorwaarden met een hoofdletter aangeduide begrippen 

hebben de navolgende betekenis: 

 

Algemene  

Voorwaarden deze algemene voorwaarden 

 

Huur de huur van het Materieel en/of het uitlenen van Personeel 

uit hoofde van de Overeenkomst 

 

Jansen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Gebr. Jansen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende 

te (5106 ND) Dongen aan het adres Vaartweg 22 en 

geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

63643863 

 

Locatie de plaats waar het Materieel gebruikt zal worden en/of waar 

het Personeel werkzaamheden zal uitvoeren 

 

Materieel het materieel en/of het materiaal dat Jansen uit hoofde van 

de Overeenkomst ter beschikking stelt  

 

Opslagplaats de plaats waar Jansen het Materieel heeft opgeslagen 

 

Overeenkomst de afzonderlijke overeenkomst tussen Jansen en haar 

Wederpartij 

 

Partij Jansen of de Wederpartij 

 

Partijen Jansen en de Wederpartij 
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Personeel de werknemers, ondergeschikten en hulppersonen die 

Jansen aan de Wederpartij ter beschikking stelt en/of zal 

stellen 

 

Prijs de prijs voor de Huur zoals bepaald in de Overeenkomst 

 

Transport het vervoer van het Materieel tussen de Opslagplaats en de 

Locatie, hieronder begrepen het inladen, uitladen en 

mobiliseren van het Materieel 

 

Wederpartij  iedere natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die van 

Jansen een aanbieding of offerte ontvangt en/of die met 

Jansen een overeenkomst sluit 

 

Werk de constructie en/of de andere activiteiten van de 

Wederpartij, ten aanzien waarvan de Wederpartij het 

Materieel en/of het Personeel van Jansen huurt. 

 

Werkdag een dag waarop banken geopend zijn in Nederland 

 

Artikel 2 – Algemeen 

 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en 

overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door Jansen, in het bijzonder (dus 

niet uitsluitend) met betrekking tot het ter beschikking stellen van Materieel en/of 

Personeel en Transport. De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op 

aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten. 

 

2.2 Jansen wijst uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van de Wederpartij van de hand 

in het geval de Wederpartij bij de aanvaarding van een aanbieding naar haar eigen 

algemene voorwaarden zou hebben verwezen. 

 

2.3 De Wederpartij met wie eerder onder de onderhavige voorwaarden een overeenkomst 

werd gesloten, wordt geacht bij later gesloten overeenkomsten met de toepasselijkheid 

van deze Algemene Voorwaarden akkoord te zijn gegaan. 

 



3 maart 2016 

 

 4 

2.4 De Wederpartij kan zich slechts dan op aanvullende of van deze voorwaarden 

afwijkende voorwaarden beroepen, indien deze door Jansen schriftelijk zijn bevestigd. 

 

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst 

 

3.1 Alle aanbiedingen van Jansen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders 

is overeengekomen. 

 

3.2 Een overeenkomst met Jansen komt pas tot stand indien deze overeenkomst 

uitdrukkelijk schriftelijk aan de Wederpartij is bevestigd, dan wel indien een order 

feitelijk wordt uitgevoerd door Jansen. 

 

3.3 De bevestiging wordt geacht juist te zijn, tenzij binnen vijf (5) dagen na datum 

bevestiging schriftelijke bezwaren daartegen door de Wederpartij zijn ingediend en 

door Jansen zijn ontvangen. 

 

Artikel 4 – Prijs 

 

4.1 De Prijs wordt berekend naar de tarieven en voorwaarden geldend op de datum 

waarop de Huur aanvangt. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen in 

offertes uitgedrukt in Euro, exclusief verschuldigde BTW, invoerrechten en andere 

van overheidswege opgelegde belastingen en exclusief de kosten van Transport en 

verzekering, voor zover Transport door Jansen is overeengekomen.  

 

4.2 De Prijs omvat uitsluitend de vergoeding voor de Huur zoals specifiek genoemd in de 

Overeenkomst. De tarieven voor Transport worden afzonderlijk vermeld. 

 

4.3 Indien de kostprijs van een of meer onderdelen van de Prijs, waarop Jansen geen 

invloed heeft, na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst aanmerkelijk 

wordt verhoogd, is Jansen gerechtigd de Prijs dienovereenkomstig te verhogen. Als 

aanmerkelijke verhoging van de kostprijs heeft te gelden een verhoging van ten minste 

3 % (drie procent). 

 

4.4 De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op de (extra) kosten voor 

aanpassingen, aanvullingen en/of verlengingen. 
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Artikel 5 – Betaling 

 

5.1 De Wederpartij dient te betalen binnen de betalingstermijn zoals vermeld in de 

Overeenkomst of, indien hierin geen betalingstermijn is vermeld, binnen dertig (30) 

dagen na de factuurdatum. 

 

5.2 Het is de Wederpartij niet toegestaan zijn betalingsverplichtingen op welke grond dan 

ook op te schorten dan wel te verrekenen. De betaling moet worden verricht zonder 

enige aftrek, verrekening of inhouding van welke aard ook. 

 

5.3 Betalingen van de Wederpartij aan Jansen zullen nimmer afhankelijk zijn van het 

ontvangen door de Wederpartij van betalingen van derden. 

 

5.4 Indien de betaling niet uiterlijk binnen de termijn uit artikel 5.1 door Jansen is 

ontvangen, is de Wederpartij in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. 

De Wederpartij zal aan Jansen een rente verschuldigd zijn van 1,5% (anderhalf 

procent) per maand dat de Wederpartij in verzuim is over de niet tijdig betaalde 

bedragen. Voor de berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele 

maand. 

 

5.5 De door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van 

alle verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de opeisbare facturen die 

het langst open staan. 

 

5.6 Bij niet-tijdige betaling komen alle incassokosten voor rekening van de Wederpartij. 

De buitengerechtelijke incassokosten met inbegrip van de administratiekosten worden 

door Partijen gesteld op ten minste 15% (vijftien procent) van de hoofdvordering met 

een minimum van EUR 150 (honderdvijftig euro). 

 

5.7 Jansen is zonder verdere waarschuwing gerechtigd om haar verplichtingen uit de 

Overeenkomst op te schorten dan wel na schriftelijke mededeling de Overeenkomst te 

beëindigen, indien dertig (30) dagen zijn verstreken nadat enige factuur aan de 

Wederpartij opeisbaar is geworden en door haar geen betaling heeft plaatsgevonden. 

 

5.8 Indien de Wederpartij niet tijdig heeft betaald, is Jansen te allen tijde bevoegd om 

zekerheid te verlangen voor de betaling van facturen. 
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Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst 

 

6.1 Het is Jansen te allen tijde toegestaan om de Huur en/of het Transport geheel of 

gedeeltelijk te laten uitvoeren door derden. 

 

6.2 Indien voormelde derden en/of Personeel mochten worden aangesproken ter zake van 

werkzaamheden of diensten waartoe zij door Jansen uit hoofde van de Overeenkomst 

werden gebruikt, kunnen zij zich op alle bedingen in de Algemene Voorwaarden 

betreffende uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid, geschillen en toepasselijk 

recht beroepen. 

 

6.3 Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders overeengekomen zullen alle tijden 

en/of perioden met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst uitsluitend een 

schatting en derhalve niet bindend zijn voor Jansen. 

 

6.4 Indien wel een tijd en/of periode uitdrukkelijk in de Overeenkomst als bindend is 

overeengekomen, dan zal deze pas aanvangen nadat de Wederpartij al haar 

verplichtingen is nagekomen. Voorts zal een dergelijke tijd of periode zijn opgeschort 

zolang de Wederpartij haar verplichtingen niet nakomt. Voor iedere tijd of periode dat 

de verplichtingen van Jansen zijn opgeschort wegens niet nakoming van de 

verplichtingen door de Wederpartij, zal de tijd en/of periode als bedoeld in dit 

artikellid worden verlengd met een gelijke tijd of periode. 

 

6.5 In geen geval is Jansen verplicht uitvoering te geven aan een Overeenkomst, indien dit 

naar het redelijke oordeel van Jansen onveilig is dan wel gevaar oplevert voor 

personen of goederen. 

 

Artikel 7 – Algemene verplichtingen van Partijen 

 

7.1 Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst zal de Wederpartij zorg dragen en 

verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen van alle vergunningen, licenties, 

wegafzettingen en andere goedkeuringen die vereist zijn voor het Werk en de Locatie. 

 

7.2 Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst zal de Wederpartij zorg dragen en 

verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen van alle vergunningen, licenties en andere 

goedkeuringen, die vereist zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden met het 
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Materieel en/of gebruik van het Personeel. 

 

7.3 De Wederpartij dient te zorgen dat de Locatie goed toegankelijk is, dat het Materieel 

behoorlijk en veilig kan worden gemobiliseerd en dat het Werk en de Huur kunnen 

aanvangen op de overeengekomen datum zonder onderbreking of belemmering.  

 

7.4 De Wederpartij dient te zorgen dat de werkomstandigheden op de Locatie, in het 

bijzonder met betrekking tot veiligheid en gezondheid, goed en volledig in 

overeenstemming zijn met de voor het Werk vereiste maatstaven en plaatselijke 

regelgeving. 

 

7.5 De Partijen zullen handelen in overeenstemming met alle wetten, regelingen, besluiten 

en/of andere vereisten en instructies van overheden en andere autoriteiten. 

 

7.6 De Partijen zullen elkaar kosteloos alle informatie verstrekken die redelijkerwijs nodig 

is in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, zoals relevante technische 

documentatie. 

 

7.7 De Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van door haar aan Jansen ter 

beschikking gestelde gegevens. Jansen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor 

de onjuistheid of onvolledigheid van de door de Wederpartij ter beschikking gestelde 

gegevens. 

 

Artikel 8  – Materieel 

 

8.1 Dit artikel is slechts van toepassing in geval van Huur van Materieel. 

 

8.2 Het Materieel mag slechts worden gebruikt op de Locatie en alleen in 

overeenstemming met de specificaties en capaciteiten van het Materieel. Geen ander 

gebruik is toegestaan. 

 

8.3 De Wederpartij erkent dat het Materieel in eigendom toebehoort aan en te allen tijde 

zal blijven toebehoren aan Jansen en/of de leveranciers van Jansen. 

 

8.4 Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst zal mobilisatie en demobilisatie van het 

Materieel door Jansen plaatsvinden op kosten van de Wederpartij. 
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8.5 Bij aflevering zal het Materieel goed functionerend, goed onderhouden, in goede staat 

en vrij van gebreken zijn. 

 

8.6 De Wederpartij dient de staat van het Materieel onmiddellijk bij ontvangst te 

controleren. De Wederpartij dient Jansen de eerst volgende Werkdag na ontvangst van 

het Materieel schriftelijk in kennis te stellen indien het Materieel niet voldoet aan de 

eisen genoemd in artikel 8.5, bij gebreke waarvan de Wederpartij geacht zal worden 

het Materieel te hebben ontvangen in de staat zoals genoemd in artikel 8.5. 

 

8.7 Jansen zal te allen tijde gerechtigd zijn het Materieel te inspecteren. De Wederpartij 

dient Jansen op haar verzoek hiertoe volledige medewerking te verlenen. 

 

8.8 De Wederpartij is niet gerechtigd om het Materieel te vervreemden, te bezwaren, in 

huur of in onderhuur te verstrekken en/of op andere wijze aan derden ter beschikking 

te stellen. 

 

8.9 De Wederpartij is verplicht om het Materieel zorgvuldig te gebruiken en om het 

Materieel goed te onderhouden. De Wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk 

jegens Jansen voor alle gebreken en/of schade aan het Materieel die gedurende de 

Huur zijn ontstaan of daarvan het gevolg is. 

 

8.10 De Wederpartij is verplicht zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende 

aansprakelijkheidsverzekering voor alle schade aan het Materieel dat gedurende de 

Huur is ontstaan of daarvan het gevolg is. 

 

8.11 Indien de Wederpartij zelf personeel ter beschikking stelt voor de bediening van het 

Materieel, zal de Wederpartij ervoor zorgen dat het personeel, dat zij opdracht geeft 

en/of inhuurt om het Materieel te bedienen, over de deskundigheid, de kwalificaties en 

de (wettelijke) vereisten beschikt om de werkzaamheden met het Materieel te 

verrichten. De Wederpartij is volledig verantwoordelijk voor het personeel dat zij zelf 

ter beschikking stelt voor de bediening van het Materieel. 

 

8.12 Jansen behoudt zich het recht voor het Materieel te vervangen voor equivalent 

Materieel. 

 

8.13 Indien noodzakelijk zal Jansen gedurende de Huur zorg dragen voor reparatie van het 

Materieel. Het is de Wederpartij niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke 
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schriftelijke toestemming van Jansen, zelf zodanige reparaties te (doen) verrichten. 

Indien reparatie nodig is ten gevolge van handelen of nalaten, waaronder begrepen 

verkeerd gebruik, door of namens de Wederpartij, zijn de kosten, waaronder begrepen 

(maar niet beperkt tot) de kosten van arbeid, materialen, reiskosten en transportkosten, 

voor rekening van de Wederpartij.  

 

8.14 De Wederpartij dient het Materieel gereinigd, schadevrij, compleet en in goede staat 

aan Jansen te retourneren bij de Opslagplaats op de dag dat de Huur eindigt en 

uiterlijk binnen vier (4) uren na afloop van de Huur. Indien dit redelijkerwijs niet 

mogelijk is, kan Jansen na een verzoek daartoe van de Wederpartij een later moment 

bepalen. Echter, Jansen is nimmer gehouden een dergelijk verzoek te honoreren. 

 

Artikel 9 – Personeel 

 

9.1 Dit artikel is slechts van toepassing in het geval van het door Jansen uitlenen van 

Personeel. 

 

9.2 De Wederpartij zal volledig verantwoordelijk en aansprakelijk zijn en de Wederpartij 

vrijwaart Jansen volledig voor alle consequenties, schade, kosten en verlies die 

voortvloeien uit enig handelen of nalaten van het Personeel gedurende de Huur, tenzij 

in rechte komt vast te staan dat sprake is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid 

van het Personeel. 

 

9.3 Het Personeel dient te worden beschouwd als ingeleend personeel. Jansen draagt 

hierbij, voor de periode waarvoor de uitlening van het Personeel is overeengekomen, 

de bevoegdheid tot het geven van opdrachten en instructies aan het Personeel over aan 

de Wederpartij, die toezicht op het Personeel zal houden en als feitelijk beoordelaar 

van het Personeel zal fungeren voor zover zij bij de Wederpartij werkzaam zijn. 

 

9.4 De vergoeding voor de uitlening van het Personeel is samengesteld uit: 

a. de salariskosten van het uitgeleende Personeel over de daadwerkelijk door 

het personeel gewerkte uren, inclusief de werkgeverslasten;  

b. de reis- en verblijfkosten door het uitgeleende Personeel gemaakt ten 

behoeve van de werkzaamheden bij de Wederpartij; 

c. de pensioenvoorziening van het uitgeleende Personeel naar rato over de 

daadwerkelijk door het uitgeleende Personeel gewerkte uren;  
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d. omzetbelasting. 

 

9.5 De Wederpartij dient te betalen conform het bepaalde in artikel 5.1 van deze algemene 

voorwaarden.  

 

9.6 De Wederpartij verplicht zich jegens Jansen om gedurende de Huur de verplichtingen 

die Jansen heeft uit hoofde van de arbeidsovereenkomst met het uitgeleende Personeel 

correct en tijdig na te komen, ook in geval van arbeidsongeschiktheid, een en ander 

met uitzondering van de verplichting van Jansen aan het Personeel tot betaling van 

tussen hen overeengekomen bruto salaris, reis- en verblijfkosten en 

pensioenvoorziening.   

 

9.7 De Wederpartij zal volledig zorg dragen en verantwoordelijk zijn voor een veilige 

werkomgeving voor het Personeel en het naleven van de 

(arbeidsomstandigheden)wetgeving gedurende het Werk en/of de Huur. De 

wederpartij zal handelen in overeenstemming met alle regels, regelingen, 

voorschriften en maatregelen met betrekking tot veiligheid, milieu, gezondheid en 

werkomstandigheden.  

 

9.8 De Wederpartij vrijwaart Jansen tegen aanspraken uit hoofde van boek 7, titel 10 BW, 

op grond van artikel 6:170 BW (aansprakelijkheid voor ondergeschikten), artikel 

6:171 BW (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten) en artikel 6:162 BW 

(onrechtmatige daad), voor zover die aanspraken gebaseerd zijn op handelen en/of 

nalaten van het uitgeleende Personeel tijdens de uitvoering van het Werk. Indien 

Jansen desondanks aansprakelijk wordt gesteld, en Jansen in dat kader een 

schadevergoeding moet betalen, heeft Jansen voor het gehele alsdan te betalen bedrag 

een regresrecht op de Wederpartij. 

 

9.9 De Wederpartij dient zich in alle gevallen van uitlening van het Personeel adequaat en 

minimaal voor EUR 2.500.000 te verzekeren tegen voornoemde 

aansprakelijkheidsrisico’s jegens zowel Jansen als derden in de meest ruime zin, 

voortvloeiende uit vorderingen, eisen, acties en procedures die worden gepretendeerd 

of ingesteld tegen Jansen en/of het Personeel ter zake van enig(e) gebeurtenis, verlies, 

kosten, boetes of schade waarvoor de Wederpartij volgens deze algemene 

voorwaarden verantwoordelijk is. De verzekering dient in ieder geval dekking te 

bieden tegen bedrijfsongevallen en schade toegebracht aan derden of het ingeleende 
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Personeel zelf. 

 

Artikel 10 – Annulering en wijziging 

 

10.1 In het geval van afroepen, annuleringen en andere wijzigingen ten aanzien van de 

uitvoering van de Overeenkomst, dient Jansen hiervan uiterlijk 24 uren vóór aanvang 

van de werkzaamheden door de Wederpartij op de hoogte te zijn gebracht. 

 

10.2 Indien Jansen niet tijdig op de hoogte is gebracht van een wijziging, indien een 

wijziging niet valt binnen de normale bedrijfsuitoefening van Jansen en/of indien een 

wijziging vertraging kan opleveren voor andere overeenkomsten die Jansen heeft 

gesloten, zal Jansen niet gehouden zijn aan deze wijziging te voldoen. 

 

10.3 Indien Jansen niet tijdig op de hoogte is gebracht van een annulering als bedoeld in 

artikel 10.1 is de Wederpartij de gehele overeengekomen vergoeding verschuldigd, 

exclusief reiskosten. 

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid  

 

Algemene aansprakelijkheidsregeling 

11.1 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 11.8 tot en met 11.11 over de 

aansprakelijkheid met betrekking tot het Personeel, geldt de navolgende algemene 

aansprakelijkheidsregeling. 

 

11.2 Voor zover Jansen aansprakelijk is op grond van deze Algemene Voorwaarden en/of 

de Overeenkomst is Jansen enkel aansprakelijk voor gebeurtenissen, schade, kosten 

en/of verlies die direct zijn veroorzaakt door enig handelen of nalaten van Jansen of 

door Jansen ingeschakelde derden. Voor indirecte schade, waaronder begrepen 

gevolgschade, is Jansen nimmer aansprakelijk. 

 

11.3 Jansen is in geen geval aansprakelijk voor schade die valt of behoort te vallen onder 

de dekking van verzekering(en) van de Wederpartij. 

 

11.4 Eventuele aansprakelijkheid van Jansen voor enige directe schade is in ieder geval, 

per gebeurtenis, beperkt tot 50% van de Prijs.  
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11.5 De in dit artikel 11 opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien 

en voor zover de directe schade het gevolg is van opzet of bewuste roekloosheid aan 

de zijde van Jansen. 

 

11.6 De Wederpartij vrijwaart Jansen voor alle schade waarvoor de Wederpartij op grond 

van de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden zelf aansprakelijk is. Voorts zal de 

Wederpartij Jansen schadeloos stellen ter zake van alle kosten voortvloeiend uit 

claims van derden ten aanzien van dergelijke schade. 

 

11.7 Jansen heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade 

van de Wederpartij ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van 

Jansen maatregelen te treffen die eventuele schade kunnen voorkomen dan wel 

beperken. 

 

Aansprakelijkheidsregeling ter zake het Personeel 

11.8 Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming van de 

algemene normen van redelijkheid en billijkheid, is Jansen niet gehouden tot enige 

vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, geleden door het 

Personeel of aan zaken dan wel personen bij of van de Wederpartij of een derde, 

welke schade is ontstaan als gevolg van: 

a. de terbeschikkingstelling van het Personeel door Jansen aan de Wederpartij, 

ook wanneer mocht blijken dat het Personeel niet blijkt te voldoen aan de 

door de Wederpartij aan het Personeel gestelde eisen; 

b. eenzijdige beëindiging van de werkzaamheden bij de Wederpartij door het 

Personeel; 

c. toedoen of nalaten van het Personeel, de Wederpartij zelf of een derde 

waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door het Personeel. 

 

11.9 Eventuele aansprakelijkheid van Jansen voor enige directe schade is in ieder geval, 

per gebeurtenis, beperkt tot 50% van dat deel van de Prijs dat betrekking heeft op het 

Personeel.  

 

11.10 De Wederpartij is verplicht zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende 

aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als aangeduid in 

artikel 11.8. 
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11.11 De Wederpartij vrijwaart Jansen voor eventuele vorderingen van het Personeel of 

derden, tot vergoeding van schade als aangeduid in artikel 11.8 geleden door het 

Personeel of derden. 

 

Artikel 12 – Overmacht 

 

12.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die niet door Partijen kunnen 

worden beïnvloed, die plaatsvinden buiten de schuld of nalatigheid van Partijen, die 

niet kunnen worden vermeden door het nemen van redelijke maatregelen en die 

tijdelijk of blijvend de uitvoering van enige verplichting uit de Overeenkomst 

(betalingsverplichtingen uitgezonderd) verhinderen. 

 

12.2 In het geval dat de uitvoering van verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk is 

verhinderd als gevolg van overmacht, zal dit slechts tot gevolg hebben dat de 

uitvoering van verplichtingen (betalingsverplichtingen uitgezonderd) wordt uitgesteld. 

Een dergelijk geval geldt niet als reden om de Overeenkomst niet na te komen. 

 

12.3 In het geval dat de uitvoering van verplichtingen uit de Overeenkomst blijvend 

verhinderd is door overmacht of hierdoor tijdelijk is verhinderd gedurende een periode 

die (naar verwachting) langer zal duren dan zestig (60) dagen, dan is iedere Partij 

gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een 

beëindigingstermijn van tien (10) dagen. Een aanzegging tot beëindiging kan pas 

worden gedaan als de overmachtsituatie ten minste dertig (30) aaneengesloten dagen 

heeft voortgeduurd. 

 

Artikel 13 – Verjaring en verval van rechten 

 

Elke vordering jegens Jansen uit hoofde van deze Overeenkomst verjaart door het 

enkele verloop van (twaalf) 12 maanden. 

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht 

 

De rechtsverhouding tussen Jansen en de Wederpartij wordt beheerst door Nederlands 

recht. 
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Artikel 15 – Geschillen 

 

Alle geschillen die ontstaan in verband met de Overeenkomst en/of de Algemene 

Voorwaarden zullen aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank in het 

arrondissement waarin Jansen haar vestigingsplaats heeft. 

 

Artikel 16 – Slotbepalingen 

 

16.1 Voor zover de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk 

anders bepalen, heeft geen van de Partijen het recht om rechten of verplichtingen uit 

deze Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden aan een derde over te dragen 

zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere 

Partij. 

 

16.2 Mocht één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk 

ongeldig zijn of worden, dan wordt daardoor de werkzaamheid van de overige 

bepalingen niet geraakt. Partijen zullen een dergelijke ongeldige bepaling vervangen 

door een wel geldige bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met de zin, het doel 

en de strekking van de ongeldige bepaling. 

 

16.3 De titels van de artikelen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend bestemd 

ter indeling en zijn niet van invloed op de interpretatie van de betreffende bepalingen. 


