
Artikel 1: Toepasselijkheid, defi nities
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, op
 alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en 
 op alle overeenkomsten van koop en verkoop van Erik van
 Maasakkers Timmerwerken, gevestigd te Volkel, hierna te 
 noemen “de gebruiker”.
2. De opdrachtgever c.q. de koper zal verder worden aangeduid als
 “de wederpartij”. 
3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen
 op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is 
 die niet handelt in de uitoefening van een beroep of 
 bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met
 de term “de consument”.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden
 verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van 
 communicatie die met het oog op de stand der techniek en de
 in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee
 gelijk kan worden gesteld.
5. Onder “zaken” worden in deze algemene voorwaarden verstaan: 
 alle door de gebruiker te leveren bouwmaterialen en overige
 zaken. Indien een bepaling alleen ziet op bouwmaterialen, 
 wordt laatstgenoemde term gebruikt.
6. Door de gebruiker te vervaardigen c.q. door de wederpartij
 verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten,
 ontwerpen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid 
 als “de bescheiden”. Deze bescheiden kunnen zowel schriftelijk
 als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op 
 cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d..
7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een)
 bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijk-
 heid van de overige bepalingen onverlet.
8. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op 
 uit de overeenkomst voortgekomen deelopdrachten c.q.
 vervolgopdrachten. 
9. Indien de gebruiker deze algemene voorwaarden al meerdere
 keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van
 een bestendige handelsrelatie. De gebruiker hoeft dan de
 algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen
 om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten
 zijn.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten
1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door
 de gebruiker gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien
 deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de
 aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op
 wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de
 overeenkomst eerst tot stand indien de gebruiker
 uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd. 
2. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding
 aan de gebruiker een opdracht verstrekt c.q. een order plaatst, is 
 de gebruiker eerst aan deze opdracht c.q. order
 gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft 
 bevestigd.
3. De gebruiker is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat
 hij deze schriftelijk aan de  wederpartij heeft bevestigd of zodra
 de gebruiker - zonder tegenwerping van de wederpartij -
 met de uitvoering van deze afspraken is begonnen. 

4. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden  
 c.q. de overeenkomst binden de gebruiker eerst nadat deze
 schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, prijzen
1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van de gebruiker zijn vrijblijvend,
 tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een
 aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit 
 aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de
 gebruiker het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na
 ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen
 zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals verzendkosten
 , transportkosten, administratiekosten en declaraties van
 ingeschakelde derden.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot
 levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen
 aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte
 gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn
 dan wel naderhand wijzigen, is de gebruiker gerechtigd de
 in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te
 passen.
5. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor
 nabestellingen of nieuwe opdrachten.
6. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van
 kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in
 brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de
 gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter
 aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
7. De in het vorige lid genoemde monsters en modellen blijven
 eigendom van de gebruiker en dienen op diens eerste verzoek 
 op kosten van de wederpartij aan de gebruiker te worden
 geretourneerd.
8. De gebruiker heeft het recht de kosten verbonden aan de
 aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen,
 mits hij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten
 heeft gewezen.
9.a Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst
 en de uitvoering hiervan voor de gebruiker (kost)prijsverhogende
 omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving,
 valutaschommelingen, prijswijzigingen bij de door de gebruiker
 ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de
 prijzen van de benodigde bouwmaterialen, grondstoffen e.d., is
 de gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs dienover-
 eenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te
 brengen.
b. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van
 de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst
 door middel van een schriftelijke verklaring te
 ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na
 mededeling van de prijswijziging aan de gebruiker heeft laten
 weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid
 mag de gebruiker er vanuit gaan dat de consument met de
 prijswijziging heeft ingestemd.
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Artikel 4: Inschakeling derden
1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist,
 heeft de gebruiker het recht bepaalde leveringen door derden te
 laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van de
 gebruiker. 
2. Ingeval de opdracht met zich meebrengt dat de gebruiker met
 meerdere door de wederpartij aangestelde derden dient samen
 te werken, zal de wederpartij een hoofdverantwoordelijke
 onder hen aanstellen en een onderlinge taakverdeling bepalen.
 Een en ander geschiedt in overleg met en na instemming van de
 gebruiker.

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij
1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat: 
 a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde
  gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffi ngen, 
  beschikkingen e.d.) en bescheiden tijdig op de door de
  gebruiker gewenste wijze aan de gebruiker ter beschikking
  stelt;
 b. eventuele door de wederpartij aan de gebruiker verstrekte
  gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van
  virussen en/of defecten;
 c. de gebruiker op de overeengekomen data en tijden toegang
  krijgt tot de werklocatie. Deze locatie dient te voldoen aan de
  hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
 d. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden c.q.
  leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat de gebruiker
  hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt
  bij de uitvoering van de overeenkomst;
 e. de werklocatie in zodanige staat is dat de gebruiker
  ongehinderd zijn werkzaamheden kan verrichten c.q.
  voortzetten;
 f. de gebruiker tijdig in staat wordt gesteld zorg te dragen voor 
  de aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en
  hulpmiddelen;
 g. de gebruiker op de werklocatie kan beschikken over 
  aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. 
  De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. 
  Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of
  stroomuitval zijn eveneens voor rekening van de wederpartij;
 h. de gebruiker vrije toegang heeft tot toiletten, schaftlokalen of
  kantines op of bij de werklocatie;
 i. op de betreffende locatie voldoende voorzieningen 
  beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval, zoals bouw- en
  chemisch afval;
 j. er op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar 
  gereedschappen, machines, materialen e.d. van de gebruiker
  opgeslagen c.q. opgeborgen kunnen worden zonder dat
  beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden;
 k. op de werklocatie de door de gebruiker en/of diens
  onderaannemers in redelijkheid gewenste overige
  voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen
  kosten zijn verbonden;
 l. de gebruiker vóór aanvang van de werkzaamheden op de
  hoogte wordt gesteld van de ligging van kabels, leidingen e.d. 
  op de werklocatie.
2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte
 gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden juist en volledig zijn
 en vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden die
 voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de
 gegevens.
3. De gebruiker zal de door de wederpartij verstrekte gegevens c.q.
 bescheiden vertrouwelijk behandelen, alleen aan derden 

 verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van
 de overeenkomst en deze gegevens c.q. bescheiden gedurende
 de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan
 en bewaren. De gebruiker is echter nimmer aansprakelijk voor 
 verlies of tenietgaan van deze gegevens of bescheiden, tenzij dit 
 te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de
 gebruiker of diens leidinggevend personeel op directieniveau.
 De wederpartij dient er te allen tijde voor te zorgen dat hij het
 origineel of een kopie behoudt van de aan de gebruiker verstrekte
 gegevens c.q. bescheiden.
4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies c.q. diefstal van en/
 of overige schade aan de gereedschappen, machines, materialen
 e.d. die de gebruiker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
 bij de wederpartij gebruikt c.q. heeft opgeslagen, waaronder
 tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden,
 mankementen e.d. op de werklocatie.
5. De wederpartij staat de gebruiker toe naamsaanduidingen en
 reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.
6. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is
 voldaan, is de gebruiker gerechtigd de uitvoering van de
 overeenkomst op te schorten tot het moment dat de
 wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten
 in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor
 het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen
 die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de
 wederpartij.
7. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de
 gebruiker nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast
 dit het recht van de gebruiker op een later tijdstip alsnog
 nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 6: Levering, (op)leveringstermijnen
1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nimmer
 worden beschouwd als fatale termijnen. Indien de gebruiker de
 overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient
 hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan
 hem nog een redelijke termijn wordt gegund om zijn (op)
 leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
2. De gebruiker is gerechtigd tot levering c.q. uitvoering van de
 werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering c.q.
 deelprestatie afzonderlijk c.q. periodiek kan worden
 gefactureerd.
3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de
 wederpartij op het moment van levering. Onder het moment
 van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het
 moment waarop de te leveren zaken feitelijk ter beschikking
 staan van de wederpartij.
4. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op
 een door de gebruiker te bepalen wijze en voor risico van de
 gebruiker, maar voor rekening van de wederpartij.
5. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de
 wederpartij, niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten
 en/of de bestelde zaken c.q. bescheiden aan de wederpartij te
 leveren, is de gebruiker gerechtigd de zaken c.q. bescheiden en/
 of de bouwmaterialen die voor de uitvoering van de overeen-
 komst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de 
 wederpartij op te slaan. Tenzij de gebruiker uitdrukkelijk
  schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de 
 wederpartij de gebruiker binnen 1 maand na kennisgeving van
 de opslag in staat te stellen de werkzaamheden alsnog te
 verrichten en/of de bouwmaterialen, zaken of bescheiden alsnog
  te leveren.
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6. Indien de wederpartij na verloop van de in lid 5 van dit artikel
 vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te 
 voldoen, is hij per direct in verzuim. De gebruiker heeft dan
 het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder 
 rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring 
 geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de bouwmaterialen
 en/of zaken aan derden te verkopen alsmede de reeds
 vervaardigde bescheiden te vernietigen. Een en ander, zonder 
 dat hieruit voor de gebruiker een verplichting tot vergoeding 
 van schade, kosten en rente voortvloeit.
7. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij tot 
 vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade,
 winstderving of andere schade onverlet.
8. Indien de overeengekomen opleveringstermijn is uitgedrukt in
 werkdagen, wordt hieronder verstaan: kalenderdagen met
 uitzondering van weekenden en erkende nationale feestdagen. 
9. Werkdagen respectievelijk halve werkdagen waarop - als gevolg
 van omstandigheden die niet aan de gebruiker te wijten zijn -
 gedurende minimaal 5 uren respectievelijk 2 uren door de
 gebruiker niet kan worden gewerkt worden als onwerkbaar
 beschouwd. De hieruit voortvloeiende gevolgen, zoals een 
 vertraging in de oplevering of kosten voor het verrichten
 van extra werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij.
10. Als de oplevering van het werk dient te geschieden op een dag
 die niet een werkdag is zoals omschreven in lid 8 van dit artikel,
 geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen
 dag van oplevering.

Artikel 7: Voortgang, uitvoering overeenkomst
1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk c.q. de
 overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
 a. de gebruiker niet tijdig alle noodzakelijke gegevens c.q. 
  bescheiden van de wederpartij heeft ontvangen;
 b. de gebruiker niet tijdig de eventueel overeengekomen
  (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
 c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening
  en risico van de wederpartij komen; heeft de gebruiker recht
  op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn
  als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is hij 
  gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals
  eventuele wachturen, bij de wederpartij in rekening te
  brengen.
2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, is de
 gebruiker gerechtigd de uitvoering van de onderdelen die tot 
 een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij
 de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. 
 De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening
 van de wederpartij. 
3. De gebruiker zal zich inspannen de overeengekomen 
 werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor
 overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit
 redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering
 van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet 
 worden bespoedigd, is de gebruiker gerechtigd de hiermee
 gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te
 brengen bij de wederpartij.
4. De gebruiker is verplicht het werk goed, deugdelijk en naar de
 bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De gebruiker
 dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan
 personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt en
 in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en
 aanwijzingen zoveel mogelijk op te volgen.

5. De gebruiker is verplicht de wederpartij te wijzen op
 onvolkomenheden, fouten e.d. in door of namens de wederpartij
 voorgeschreven c.q. gegeven constructies, werkwijzen,
 bescheiden, orders en aanwijzingen. De gebruiker dient de
 wederpartij daarnaast te wijzen op gebreken in
 door de wederpartij ter beschik king gestelde of voorgeschreven
 bouwmaterialen en hulpmidde len. Een en ander voor zover
 voornoemde onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant
 zijn voor de prestatie van de gebruiker en hij hiermee bekend is
 of kan zijn.
6. De gebruiker wordt geacht bekend te zijn met de voor de
 uitvoering van de overeenkomst  relevante wettelijke
 voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover
 deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van
 deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn 
 voor rekening van de wederpartij.
7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de
 werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene
 omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen
 worden uitgevoerd, zal de gebruiker met de wederpartij in
 overleg treden over wijziging van de overeenkomst. De gebruiker
 zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de
 wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de
 overeengekomen (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering
 van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is
 geworden heeft de gebruiker in ieder geval recht op volledige
 vergoeding van de reeds door hem verrichte werkzaamheden 
 en leveringen.
8. De wederpartij zal iedere conceptversie van door de gebruiker te
 vervaardigen bescheiden steeds zorgvuldig controleren en zo 
 spoedig mogelijk zijn reactie aan de gebruiker kenbaar
 maken. Indien nodig, wordt het concept door de gebruiker
 aangepast en nogmaals aan de wederpartij ter goedkeuring
 voorgelegd. De gebruiker is gerechtigd om te verlangen dat de
 defi nitieve versie van de vervaardigde bescheiden per pagina
 voor akkoord wordt geparafeerd door de wederpartij of dat de
 wederpartij een schriftelijke akkoordverklaring van de defi nitieve
 versie ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde
 bescheiden pas gebruiken, nadat de gebruiker de geparafeerde 
 defi nitieve versie of de schriftelijke akkoordverklaring heeft 
 ontvangen.
9. Ingeval de gebruiker in reeds goedgekeurde bescheiden nog
 wijzigingen dient aan te brengen, kan dit worden gezien als
 meerwerk en is de gebruiker gerechtigd de hieruit voortvloeiende
 meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 8: Meer- en minderwerk
1. Meer- en minderwerk dient schriftelijk tussen de gebruiker en de
 wederpartij overeengekomen te worden. De gebruiker is eerst 
 gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk
 aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra de gebruiker - zonder
 tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze
 afspraken is begonnen.
2. Indien de wederpartij wijzigingen in het overeengekomen werk
 wenst, zal de gebruiker de wederpartij informeren over de
 gevolgen die deze wijzigingen hebben voor de overeengekomen
 prijzen, tarieven en (op)leveringstermijnen.
3. Bij meerwerk is de gebruiker gerechtigd de kosten voor extra
 bouwmaterialen, extra uren e.d. en een vergoeding van 6% over
 het berekende meerwerk in rekening te brengen aan de
 wederpartij als vergoeding voor de algemene kosten
 (overheadkosten) die het meerwerk voor de gebruiker met zich
 meebrengt.
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4. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
 a. indien de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering
  gewijzigd worden;
 b. indien de bedragen van stelpos ten zich wijzigen;
 c. indien de verrekenbare hoeveelheden zich wijzigen.
5. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in 
 de aannemingsom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij:
 a. het aanschaffen van bouwmaterialen;
 b. het aanschaffen van bouwmaterialen en het verwerken
  daarvan;
 c. het verrichten van werkzaamheden welke op de dag van de
  overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en door
  de wederpartij en/of de gebruiker nader moeten worden 
  inge vuld.
6. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst
 vermeld waarop deze betrekking heeft. 
7. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt als 
 uitgangspunt gekozen de door de gebruiker berekende prijzen
 respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen
 met een aannemersvergoeding van 10%. 
8. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het 
 aanschaffen van bouwmaterialen, zijn de kosten van het 
 verwerken daarvan in de aannemingsom begrepen en worden
 deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter 
 worden verrekend ten laste van de stelpost  voor zover de 
 kosten, door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven,
 hoger zijn dan die waarmee de gebruiker redelijkerwijs rekening
 heeft moeten houden.
9. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van
 bouwmaterialen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van
 verwerking niet in de aannemingsom begrepen en worden deze
 afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.
10. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn
 opgenomen - en deze hoeveelheden afwijken van de 
 hoeveelheden die benodigd zijn om het werk tot stand te 
 brengen - zal verrekening plaatsvinden van de uit die afwijking
 voortvloeiende meer- of minderkosten. Een en ander geldt met 
 uitzondering van reeds aangeschafte materialen die door
 overeengekomen minderwerk overbodig zijn geworden. 
 De gebruiker is steeds gerechtigd deze materialen bij
 de wederpartij in rekening te brengen. 
11. Zonder daarmee in verzuim te geraken, kan de gebruiker een
 verzoek tot meer- of minderwerk weigeren, indien dit in kwalitatief
 opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de in dat kader
 te verrichten werkzaamheden dan wel voor de te leveren zaken.

Artikel 9: Opneming, goedkeuring, oplevering
1. Als het werk voltooid is, nodigt de gebruiker de wederpartij uit
 om tot opne ming van het werk over te gaan. De opneming dient
 zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na
 voltooiing van het werk plaats te vinden. De opneming geschiedt
 door de wederpartij in aanwe zigheid van de gebruiker en strekt
 ertoe te constateren of de gebruiker aan zijn verplichtingen uit
 de overeen komst heeft voldaan. 
2. Indien de opneming niet binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde
 termijn heeft plaatsgevonden, kan de gebruiker schriftelijk een
 nieuw verzoek aan de wederpartij richten het werk binnen 
 5 werkdagen op te nemen. Ingeval de wederpartij wederom niet
 aan dit verzoek voldoet, wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd 
 op de vijfde werkdag na dit herhaalde verzoek. 
3. Uiterlijk binnen 5 werkdagen na de opneming dient de wederpartij
 schriftelijk aan de gebruiker kenbaar te maken of het werk al dan
 niet is goedgekeurd. Bij afkeuring dient de wederpartij

 dit bovendien schriftelijk te onderbouwen. Indien nodig, dient de
 wederpartij aan de gebruiker de gelegenheid te bieden om
 eventuele geconstateerde gebreken binnen een redelijke termijn
 te verhelpen. 
4. Ingeval de gebruiker binnen de in lid 3 van dit artikel genoemde
 termijn geen enkele mededeling van de wederpartij heeft
 ontvangen, wordt het werk geacht door de wederpartij 
 te zijn goedgekeurd op de vijfde werkdag na de opneming of
 zoveel eerder indien de wederpartij het werk vóór deze dag al in
 gebruik heeft genomen.
5. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van
 door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van
 invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen
 invloed op het gebruiksklaar zijn en de oplevering van het door
 de gebruiker verrichte en met de wederpartij overeengekomen
 werk.
6. Onder de dag van oplevering wordt verstaan: de dag waarop het
 werk overeenkomstig de bepalingen van dit artikel is goedgekeurd
 of geacht wordt te zijn goedgekeurd.
7. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen
 overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld,
 zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn, mits
 deze gebreken niet aan een eventuele inge bruikneming in de
 weg staan. Indien partijen geen specifi eke onderhoudstermijn
 zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 
 30 dagen na oplevering. De gebruiker is verplicht gebreken welke
 binnen de onderhoudstermijn worden geconstateerd en voor
 zijn rekening komen, zo spoedig mogelijk te (laten) herstellen.
8. Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering
 c.q. onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d.
 met betrekking tot het opgeleverde werk constateert, zijn
 hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden
 opgenomen klachtartikel van toepassing.

Artikel 10: Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide 
staat en opzegging
1. De wederpartij is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of
 gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen die de gebruiker ten
 gevolge van de schor sing moet treffen c.q. extra
 werkzaamheden die in dit kader moeten worden verricht, worden
 als meerwerk in rekening gebracht. Schade die de gebruiker
 tengevolge van de schorsing lijdt, waaronder reeds voor de
 opschortingperiode gereserveerde uren, dient door de
 wederpartij aan de gebruiker te worden vergoed.
2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ont staat,
 komt deze niet voor rekening van de gebruiker, tenzij de gebruiker 
 deze schade redelijkerwijs had kunnen voorzien en de
 wederpartij op deze schade had behoren te wijzen. 
3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de gebruiker
 bovendien vorderen dat aan de gebruiker een evenredige betaling
 voor het reeds uitgevoerde gedeelte van het werk wordt
 gedaan. Onder uitgevoerd gedeelte wordt tevens verstaan de op
 het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door
 de gebruiker betaalde bouwmaterialen.
4. Indien de schorsing van het werk langer dan 1 maand duurt, is de
 gebruiker bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen.
 In dat geval dient overeenkomstig lid 5 c.q. lid 6 van dit artikel te
 worden afgerekend. 
5. De wederpartij is te allen tijde bevoegd de overeen komst geheel
 of gedeeltelijk op te zeggen. De gebruiker heeft in dat geval recht
 op de aannemingsom, vermeerderd met de kosten
 die de gebruiker als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten
 maken en verminderd met de hem door de beëindiging
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 bespaarde kosten. De gebruiker zendt de wederpartij hiervoor
 een gespecifi ceerde eindafrekening.
6. Indien door partijen de prijs afhankelijk is gesteld van de 
 werkelijk door de gebruiker te maken kosten, wordt de
 verschuldigde prijs bij opzegging berekend aan de hand van de
 gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winstderving van de 
 gebruiker.
7. Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de
 zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd
 tenietgaat, zonder dat dit aan de gebruiker kan worden
 toegerekend, is de gebruiker gerechtigd tot een evenredig deel 
 van de overeengekomen prijs gebaseerd op de reeds verrichte
 arbeid en gemaakte kosten. Ingeval van opzet of bewuste 
 roekeloosheid van de wederpartij heeft de gebruiker recht op een 
 bedrag berekend overeenkomstig lid 5 c.q. lid 6 van dit artikel.

Artikel 11: Bouwmaterialen
1. Alle te leveren bouwmaterialen moeten van de hiervoor
 gebruikelijke kwaliteit zijn, geschikt zijn voor hun bestemming
 en voldoen aan de overeengekomen c.q. de hieraan in redelijkheid
 te stellen eisen. Onder de te leveren bouwmaterialen wordt in 
 dit artikel verstaan: de door of namens de gebruiker te leveren
 bouwmaterialen.
2. De gebruiker stelt de wederpartij in de gelegenheid de
 bouwmaterialen te keuren. De keuring  zal -eventueel aan de
 hand van een monster - plaatsvinden bij aankomst van de
 bouwmaterialen op de werklocatie of bij de eerste gelegenheid
 daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet
 in gevaar komt. De gebruiker is bevoegd bij de keuring
 aanwe zig te zijn. Door de wederpartij zelf ter beschikking
 gestelde bouwmaterialen worden geacht te zijn goedgekeurd.
3. De wederpartij is bevoegd de bouwmaterialen door derden te 
 laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor 
 zijn rekening, behalve ingeval van terechte afkeuring. In dit
 geval zijn deze kosten voor rekening van de gebruiker.
4. Zowel de wederpartij als de gebruiker kunnen ingeval van
 afkeuring van de bouwmaterialen vorderen dat een in onder ling
 overleg getrokken, door beide partijen gewaarmerkt verzegeld
 monster wordt bewaard.
5. De uit het werk komende (bouw)materialen, die de wederpar tij
 wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden
 verwijderd. Alle andere (bouw) materialen worden door de
 gebruiker afgevoerd. 
6. De te leveren bouwmaterialen zijn voor risico van de wederpartij 
 vanaf het moment waarop deze op de locatie van de wederpartij 
 aankomen.

Artikel 12: Klachten
1. Onverminderd het bepaalde in het vorige artikel, is de wederpartij
 verplicht alle geleverde zaken direct na ontvangst te controleren
 en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/
 of afwijkingen in aantallen te vermelden op de vrachtbrief of
 begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of
 begeleidende bon dient de wederpartij de gebreken, defecten
 e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan de
 gebruiker te melden. 
2. Overige klachten ten aanzien van de geleverde zaken dienen
 direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen de overeengekomen
 keuring- of garantietermijn - schriftelijk aan de gebruiker
  te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn
 voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete
 garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar 
 na levering.

3. Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden
 dienen eveneens direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen
 1 maand na oplevering van de werkzaamheden - schriftelijk
  aan de gebruiker te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet
 direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden
 vermelde termijnen aan de gebruiker is gemeld, worden de
 zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de
 overeenkomst te beantwoorden c.q. worden de werkzaamheden
 geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
5. Bestelde zaken worden in de bij de gebruiker c.q. bij de fabrikant
 of toeleverancier voorradige (groothandels)verpakkingen
 geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter
 zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d.,
 gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de gebruiker.
 Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij
 niet op.
7. Lid 6 van dit artikel geldt niet voor de consument.
8. De wederpartij dient de gebruiker in staat te stellen de klacht te
 onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante
 informatie aan de gebruiker te verstrekken. Indien voor het
 onderzoek naar de klacht retourzending van de geleverde zaken
 noodzakelijk is of indien het noodzakelijk is dat de gebruiker ter
 plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden
 kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de
 klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
9. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker
 te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.
10. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden
 in c.q. eigenschappen van producten die zijn vervaardigd uit
 natuurlijke materialen of onvolkomenheden veroorzaakt 
 doordat de werkzaamheden worden verricht aan deze producten,
 indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn 
 aan de aard van deze materialen.
11. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en 
 ondergeschikte kleurafwijkingen van hout, bakstenen, cement
 e.d.. 
12. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na
 ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn 
 veranderd c.q. geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 13: Garanties
1. De gebruiker zal er voor zorgen dat de overeengekomen 
 werkzaamheden c.q. leveringen naar behoren en conform de in 
 zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft 
 ten aanzien van deze werkzaamheden c.q. leveringen nooit een 
 verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen 
 werd overeengekomen. 
2. De gebruiker staat gedurende de garantietermijn in voor de 
 gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het 
 geleverde c.q. de verrichte werkzaamheden. Indien geen
 expliciete garantietermijn wordt overeengekomen, geldt een
 garantietermijn van 1 jaar na (op)levering.
3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst 
 benodigde bouwmaterialen baseert de gebruiker zich op de 
 informatie die de fabrikant of leverancier van deze
 bouwmaterialen verstrekt over de eigenschappen van deze 
 bouwmaterialen. Indien voor de geleverde bouwmaterialen door
 de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal 
 die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. De gebruiker 
 zal de wederpartij hierover informeren.
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4. De gebruiker garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben
 gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel 
 waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, 
 doen gebruiken of gebruikt, tenzij hij dit uitdrukkelijk schriftelijk 
 aan de wederpartij heeft bevestigd.
5. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op 
 de garantiebepalingen, zal de gebruiker kosteloos zorg dragen 
 voor herstel of vervanging van de geleverde zaken c.q.
 het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen 
 werkzaamheden dan wel voor restitutie van of een reductie op 
 de overeengekomen prijs voor het geleverde c.q. de
 werkzaamheden. Een en ander ter keuze van de gebruiker. Indien 
 er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de 
 bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen
 aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 14: Aansprakelijkheid
1. Buiten de expliciet overeengekomen garanties c.q. door de
 gebruiker gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt 
 de gebruiker geen enkele aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is de gebruiker 
 slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid
 van de gebruiker voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade,
 winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of 
 personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die 
 noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien de gebruiker aansprakelijk is voor door de wederpartij
 geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker
 te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat
 door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. 
 Ingeval de assuradeur van de gebruiker niet uitkeert of de schade 
 niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering
 valt, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker beperkt tot 
 maximaal het factuurbedrag voor de verrichte werkzaamheden 
 c.q. de geleverde zaken.
5. De wederpartij dient de gebruiker uiterlijk binnen 6 maanden 
 nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn
 met de door hem geleden schade, hiervoor aan te spreken.
6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor de consument een 
 termijn van 1 jaar.
7. Indien de gebruiker zijn werkzaamheden c.q. leveringen dient te 
 verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij 
 verstrekte bescheiden, is de gebruiker slechts verantwoorde lijk
 voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden c.q. de 
 deugdelijkheid van de geleverde zaken.
8. Stelt de wederpartij bouwmaterialen en/of onderdelen voor
 verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is de gebruiker
 verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage,
 echter in geen geval voor de deugdelijkheid van de materialen of 
 onderdelen zelf.
9. De gebruiker is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als 
 gevolg van door de wederpartij of in opdracht van de wederpartij 
 door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
10. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de 
 werklocatie, het werk en/of (bouw)materialen die uit het werk 
 voortkomen verontreinigd is c.q. zijn, dan is de wederpartij
 aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen en 
 vrijwaart hij de gebruiker voor eventuele aanspraken van derden 
 die hieruit voort komen.
11. De wederpartij kan geen beroep doen op de garantie, noch de 
 gebruiker op andere gronden aansprakelijk stellen indien de
 schade is ontstaan:

 a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de 
  bestemming van het geleverde of de door of namens de
  gebruiker verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaan-
  wijzingen e.d.;
 b. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde 
  zaken;
 c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de 
  wederpartij aan de gebruiker verstrekte of voorgeschreven 
  gegevens, bescheiden of materialen;
 d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
  doordat door of namens de wederpartij reparaties c.q. overige 
  werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn 
  uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming 
  van de gebruiker.
12. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 11 van dit
 artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende 
 schade en vrijwaart de gebruiker uitdrukkelijk voor alle
 aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
13. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid 
 gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste 
 roekeloosheid van de gebruiker of diens leidinggevend personeel 
 op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke 
 bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen 
 zal de gebruiker de wederpartij vrijwaren voor eventuele 
 aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 15: Betaling
1. De gebruiker is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) 
 vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de 
 wederpartij te verlangen. 
2. Betaling dient binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de 
 factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk 
 schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de 
 juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen
 deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde 
 termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan de gebruiker 
 een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per
 maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten 
 van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft,
 is de gebruiker bovendien gerechtigd aan de wederpartij 
 buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
5. De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen 
 bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00: 
 a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste 
  € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00); 
 b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende
  € 2.500,00 van de vordering; 
 c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende 
  € 5.000,00 van de vordering; 
 d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende 
  € 15.000,00 van de vordering.  
6. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is de
 gebruiker gerechtigd aan de wederpartij over de eerste 
 € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 5 
 van  dit artikel te berekenen en voor het meerdere buiten-
 gerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat
 meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen. 
7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is
 de gebruiker gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van 
 de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3
 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
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8. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is de
 gebruiker gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere
 ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een
 schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de 
 overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is 
 geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid
 heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de gebruiker 
 eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met 
 de betaling gegronde redenen heeft om aan de krediet-
 waardigheid van de wederpartij te twijfelen.
9. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door de gebruiker
 ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde 
 rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het 
 langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk 
 schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een 
 latere factuur.
10. a. De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van de gebruiker 
  te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft
  op de gebruiker. Dit geldt eveneens indien de wederpartij
  (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van 
  faillissement wordt verklaard.
 b. Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing
  op overeenkomsten met de consument.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud
1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van alle krachtens de
 overeenkomst geleverde en nog  te leveren zaken voor tot het 
 tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtin gen
 jegens de gebruiker heeft voldaan. 
2. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het 
 betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren 
 zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte 
 werkzaamheden die met de levering verband houden en 
 vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de 
 wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder 
 het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke 
 incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, 
 is de wederpartij niet bevoegd deze zaken op enige wijze te 
 verpanden of in de feitelijke macht van een fi nancier te brengen.
4. De wederpartij is verplicht de gebruiker direct schriftelijk te 
 informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige 
 rechten te hebben op de zaken waarop een
 eigendomsvoorbehoud rust.
5. De wederpartij is verplicht om de zaken waarop een 
 eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip  waarop hij aan al 
 zijn betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan 
 zorgvuldig en als identifi ceerbaar eigendom van de gebruiker te 
 bewaren.
6. De wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige 
 bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering, dat de zaken die 
 onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn 
 meeverzekerd en zal de gebruiker op diens eerste verzoek inzage 
 verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premie-
 betalingsbewijzen.

7. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit 
 artikel of de gebruiker een beroep doet op het eigendoms-
 voorbehoud, komt aan de gebruiker en zijn werknemers 
 het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te 
 betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken 
 terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht 
 van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en 
 rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebreke-
 stelling, middels een schriftelijke verklaring, te
 ontbinden.

Artikel 17: Intellectuele eigendomsrechten
1. De gebruiker is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele 
 eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband 
 houden met en/of behoren tot de door de gebruiker in het kader
 van de overeenkomst geleverde of vervaardigde werken, zaken, 
 bescheiden e.d.. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk 
 schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel vermelde rechten is, 
 zowel tijdens als na afl oop van de uitvoering van de overeen-
 komst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker
 voorbehouden.
3. De wederpartij is niet gerechtigd de door de gebruiker geleverde 
 of vervaardigde bescheiden  te gebruiken buiten de context van 
 de overeenkomst. Het is de wederpartij verboden deze 
 bescheiden aan derden te verstrekken, derden hierin inzage te 
 verlenen of deze bescheiden te vermenigvuldigen zonder 
 voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.
4. De wederpartij staat er voor in dat alle door hem aan de gebruiker 
 te verstrekken of verstrekte gegevens c.q. bescheiden geen 
 inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel
 eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk 
 voor eventuele schade die de  gebruiker door dergelijke inbreuken 
 lijdt en vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van deze
 derden. 

Artikel 18: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid 
e.d.
1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze
 algemene voorwaarden, is de gebruiker gerechtigd de 
 overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder
 rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring 
 aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de 
 wederpartij:
 a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot
   zijn faillissement is gedaan;
 b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelings-
  bekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen
  ervan verliest.
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de 
 curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst 
 voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
3. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q.
 bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) 
 overeenkomst en deze algemene voorwaarden.



4. Algemene voorwaarden

Artikel 19: Overmacht
1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij 
 of de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst, 
 zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke 
 verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van 
 zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke 
 termijn op te schorten zonder tot enige schade-
 vergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van de gebruiker wordt in het 
 kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een 
 niet-toerekenbare tekortkoming van de gebruiker, van de door  
 hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige 
 zwaarwegende redenen aan de zijde van de
 gebruiker.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen 
 onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, 
 binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen,
 stakingen binnen de organisatie van de gebruiker en/of van de 
 wederpartij of dreiging van deze e.d. omstan digheden, verstoring 
 van de ten tijde van het aangaan van de
 overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen 
 door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals 
 door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. 
 ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst reeds
 ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn 
 verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment na te
 komen.

Artikel 20: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter
1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten 
 overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde 
 rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, zij het dat de 
 gebruiker altijd de be voegdheid behoudt het geschil voor
 te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de 
 wederpartij is gevestigd.
3. De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van 
 het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze 
 keuze tijdig kenbaar maakt aan de gebruiker. Met tijdig
 wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat de gebruiker 
 schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te 
 willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.
4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is de 
 gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 
 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te 
 maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de 
 wederpartij gevestigd is.

Datum: 01-07-2012



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


