Algemene voorwaarden reparatie en ombouw

Artikel 1 - algemeen
1.1
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van aanbiedingen tot en overeenkomsten
inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door GS Yard, verder ook te noemen GS,
behoudens voor zover het om de levering en de afbouw van nieuwbouw casco’s gaat.
1.2
Deze voorwaarden zijn slechts dan niet van toepassing indien dit door partijen
schriftelijk overeen is gekomen.
Artikel 2 – offerte
2.1

Elke offerte van GS is vrijblijvend.

2.2

Opdrachten en aanvaardingen door opdrachtgever gelden als onherroepelijk aanbod.

Artikel 3 – overeenkomsten
3.1
Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag
van ondertekening van het contract door GS, danwel op de dag van verzending van de
schriftelijke opdrachtbevestiging door GS, danwel doordat GS met de uitvoering van de
opdracht begint.
3.2
Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van GS binden GS
niet dan nadat deze door GS schriftelijk zijn bevestigd.
3.3
GS heeft te allen tijde het recht een verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk door een
derde te laten uitvoeren.
Artikel 4 – prijs
4.1
De door GS opgegeven prijzen zijn vast, exclusief omzetbelasting en overige op de
verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af fabriek,
behoudens voor zover in deze voorwaarden anders is bepaald. Onder fabriek wordt verstaan
het bedrijfsterrein van GS te Waterhuizen.
4.2
Werk dat niet in de oorspronkelijke overeenkomst is begrepen wordt de opdrachtgever
in rekening gebracht tegen de op het moment van uitvoering bestaande standaardtarieven van
GS.
4.3
De kosten verbonden aan het behandelen en/of verzamelen en/of bemonsteren en/of
afvoeren, opslag, transport en het vernietigen van materialen, afval, resten en dergelijke
mogen door de werf boven de aanneemsom in rekening worden gebracht.
4.4
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een
verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is GS
gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
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Artikel 5 – informatie, tekeningen en berekeningen
5.1
Opdrachtgever zal GS kosteloos, tijdig en ongevraagd alle informatie en gegevens
verstrekken, welke nodig zijn voor de uitvoering van overeenkomsten door GS. De gevolgen
van fouten en lacunes daarin en in ontwerpen of specificaties zijdens de opdrachtgever zijn
voor risico van de opdrachtgever.
5.2
De door GS uitgebrachte offerte alsmede de door GS gevraagde of verstrekte
tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen en
dergelijke blijven eigendom van GS, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
De informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en/of
constructiemethoden, producten en dergelijke blijft exclusief voorbehouden aan GS, ook al
zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat er voor in dat de in dit lid
omschreven informatie, behoudens voor de uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan
met schriftelijke toestemming van GS wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt
of gebruikt. Voor elke overtreding door de opdrachtgever is deze een contractuele boete ten
belope van het drievoudige van de aanneemsom verschuldigd.
Artikel 6 – uitvoeringsduur
6.1
De levertijd wordt slechts bij benadering opgegeven en gaat in op de laatste van de
navolgende tijdstippen:
a)

de dag van totstandkoming van de overeenkomst;

b)
de dag van ontvangst door GS van de voor de uitvoering van de opdracht
noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke;
c)
de dag van de vervulling van de voor de aanvang van de werkzaamheden
noodzakelijke formaliteiten;
d)
de dag van ontvangst door GS van hetgeen volgens de overeenkomst voor het
aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan;
e)
voor zover het om montage- en installatiewerkzaamheden gaat, de dag van het
aanvangen van de werkzaamheden, tenzij de onder d) genoemde vooruitbetaling niet is
geschiedt. In dat geval gaat de levertijd in op de onder d) genoemde dag.
6.2
De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende
werkzaamheden en op de tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door GS
gestelde materialen. Indien buiten schuld van GS vertraging ontstaat ten gevolge van de
wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk
tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig
verlengd.
6.3
Het werk geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in
het bedrijf van GS is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het
voor verzending gereed is, een en ander nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis
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is gesteld en onverminderd de gehoudenheid van GS tot nakoming van zijn eventuele
montage- / installatieverplichtingen.
6.4
Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot de verlenging van de
levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde
van GS ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever van enige uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking
tot de uitvoering van de overeenkomst.
6.5
Behoudens grove schuld aan de zijde van GS geeft overschrijding van de levertijd de
opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
Overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak dan ook – geeft de opdrachtgever geen
recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden
ter uitvoering van de overeenkomst. In het geval dat GS wegens overmacht niet aan haar
leveringsverplichtingen kan voldoen, is de opdrachtgever eerst dan gerechtigd de betreffende
overeenkomst te ontbinden, wanneer aan GS schriftelijk is medegedeeld dat de opdrachtgever
van haar recht tot ontbinding gebruikt wenst te maken en de opdracht vervolgens niet binnen
zes weken na de schriftelijke mededeling is uitgevoerd.
6.6

Voor schade ontstaan door overschrijding van de levertijd, is GS niet aansprakelijk.

Artikel 7 – werkzaamheden door de opdrachtgever, veiligheid, werfregels en milieu
7.1
Zonder schriftelijke toestemming van GS is de opdrachtgever niet gerechtigd om op de
werf respectievelijk aan boord van zijn schip op de werf, werkzaamheden uit te voeren of te
doen uitvoeren anders dan dagelijkse routinewerkzaamheden door de bemanning.
7.2
Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die door het voorwerp of andere zaken
van de opdrachtgever, door de bemanning, door hem ingeschakelde derden of zijn personeel
aan de werf wordt berokkend ongeacht of de opdrachtgever ter zake een verwijt kan worden
gemaakt. De opdrachtgever is gehouden GS te vrijwaren ter zake van aanspraken van de
bemanning, derden of zijn personeel ter zake van schade die verband houdt met hun
aanwezigheid op de werf en ongeacht of de schade aan de werf te wijten is. Wordt gedurende
de uitvoering van de werkzaamheden door de bemanning of door de opdrachtgever
ingeschakelde derden schade aan het schip of zaken van de opdrachtgever veroorzaakt, is de
schade voor rekening van de opdrachtgever ongeacht of die schade mede aan de werf te
wijten is.
7.3
Opdrachtgever is verplicht om te zorgen voor veilige werkomstandigheden en om de
geldende milieu- en veiligheidsvoorschriften alsmede de werfregels na te leven.
Opdrachtgever is verplicht om voor aanvang van het werk GS op de hoogte te stellen van de
aanwezigheid van gevaarlijke materialen, zoals, maar niet beperkt tot, asbest en chemische of
radioactieve afvalstoffen en van maatregelen die met betrekking daartoe in de laatste 90 dagen
zijn getroffen. Opdrachtgever dient medewerking te verlenen aan onderzoek van de werf met
betrekking tot de veiligheid van de werkomstandigheden. GS is in geval van twijfel daarover
gerechtigd het werk op te schorten of te beëindigen danwel maatregelen ter verbetering te
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treffen. Kosten en schade als gevolg van een en ander komen voor rekening van
opdrachtgever. Opdrachtgever onderkent dat verwijdering van asbest en andere gevaarlijke
stoffen onderworpen is aan strikte wettelijke regelgeving.
Artikel 8 – montage / installatie
8.1
De opdrachtgever dient voor eigen rekening en risico te zorgen dat het personeel van
GS de overeengekomen werkzaamheden onder normale omstandigheden en niet belemmerd
door obstakels kan aanvangen en ononderbroken kan voortzetten volgens de
overeengekomen, althans normale, installatie- en/of montagevolgorde. Kosten die ontstaan
doordat hieraan niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
8.2
Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel 6 van overeenkomstige
toepassing.
8.3

Voor rekening van de opdrachtgever zijn alle extra kosten en wel in het bijzonder:

a)
reiskosten en kosten voor logies, verblijf van personeel, waarbij de opdrachtgever zorg
draagt voor een goed en passend verblijf;
b)
kosten ontstaan doordat de montage niet in de gewone werkuren kan geschieden (de
gewone werkuren zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.45 uur tot 18.30 uur);
c)
de loon-, reis- en verblijfkosten voor de monteur, indien de opdrachtgever wenst –
nadat de montage gereed is – dat de monteur nog langer blijft of op een later tijdstip nog een
monteur verlangt voor de inspectie van de werkzaamheden. De montage wordt geacht gereed
te zijn, nadat GS, althans haar personeel, het te repareren voorwerp in bedrijf hebben gesteld;
d)
de kosten van aanpassingen die ontstaan als het geleverde na ontvangst of montage
niet goed werkt en blijkt dat dit niet aan de geleverde zaak te wijten is.
Artikel 9 – oplevering en keuring
9.1

Het werk is opgeleverd wanneer door de opdrachtgever is afgenomen en goedgekeurd.

9.2

Het werk geldt als opgeleverd:

a)
wanneer de opdrachtgever niet op het door GS voor oplevering aangezegde tijdstip aan
afname en keuring meewerkt danwel ten onrechte of ongemotiveerd goedkeuring weigert;
b)
wanneer het voorwerp GS heeft verlaten danwel opdrachtgever op andere wijze blijkt
geeft het feitelijk beheer over het voorwerp respectievelijk het bewerkte onderdeel daarvan
over te hebben genomen;
c)
wanneer opdrachtgever eventuele tekortkomingen niet onmiddellijk bij afname
kenbaar maakt en niet binnen 48 uur nadien schriftelijk bevestigt.
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9.3
Geringe en/of gebruikelijke tekortkomingen staan de oplevering niet in de weg. Deze
tekortkomingen worden door de opdrachtgever en GS schriftelijk vastgelegd, waarbij GS
aangeeft binnen welke termijn de tekortkomingen verholpen worden.
9.4
GS zal het werk gedeeltelijk mogen opleveren, indien de oplevering van het resterende
werk (tijdelijk) door overmacht is verhinderd of bemoeilijkt.
9.5
Onverminderd de gehoudenheid van GS tot nakoming van haar garantieverplichtingen,
zal oplevering volgens de voorgaande leden elke vordering van de opdrachtgever ter zake van
een tekortkoming van GS uitsluiten.
Artikel 10 – risico- en eigendomsovergang
10.1 Zodra het werk is opgeleverd in de zin van artikel 9 draagt de opdrachtgever het risico
voor alle directe en indirecte schade, die aan of door de opgeleverde zaak mocht ontstaan,
behoudens voor zover deze aan grove schuld van GS te wijten is. Indien de opdrachtgever na
ingebrekestelling in verzuim blijft met afname van de geleverde zaak, zal GS gerechtigd zijn
de kosten van opslag en bewaring van de geleverde zaak en het schip aan de opdrachtgever in
rekening te brengen.
10.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, blijven alle door GS te leveren zaken
eigendom van GS tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen GS in verband
met de onderliggende overeenkomst en, voor zover de wet zulks toelaat, in verband met
andere overeenkomsten van de opdrachtgever te vorderen heeft.
10.3 Opdrachtgever zal GS desgevraagd alle medewerking verlenen teneinde GS in de
gelegenheid te stellen het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de
geleverde zaken met inbegrip van de daartoe eventueel nodige demontage.
Artikel 11 – betaling
11.1 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, doch uiterlijk op
het tijdstip waarop de werkzaamheden als opgeleverd gelden, tenzij schriftelijk een andere
betalingstermijn is overeengekomen. De werf heeft echter te allen tijde het recht gehele of
gedeeltelijke vooruitbetaling en/of voorafgaande zekerheid te vorderen. Een overeengekomen
krediettermijn doet aan die bevoegdheid niet af.
11.2 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening met welke vordering dan
ook te geschieden ten kantore van GS of op een door GS aan te wijzen bankrekening danwel
op een door GS aangegeven andere wijze van betaling. In geen geval is de opdrachtgever tot
opschorting van zijn betalingsverplichting bevoegd.
11.3 Indien de opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het
voorgaande voldoet, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Met ingang van de dag
waarop de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan GS een vertragingsrente verschuldigd van
1,5% per maand of gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt. Indien de
opdrachtgever in verzuim is als bedoeld in dit artikel, is de opdrachtgever vanaf de datum van
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het verzuim aan GS verschuldigd de kosten van buitengerechtelijke incasso, welke kosten
worden gefixeerd op 15% van het factuurbedrag, onverminderd het recht van GS op volledige
schadevergoeding.
11.4 GS is gerechtigd de zaken en documenten, welke zij uit welke hoofde ook van de
opdrachtgever onder zich heeft of zal krijgen terug te houden tot al hetgeen opdrachtgever aan
de werf verschuldigd is uit een met GS gesloten overeenkomst zal zijn voldaan. Het doet
daarbij niet ter zake of de betalingsverplichting ziet op een overeenkomst aangegaan met
betrekking tot de teruggehouden zaak of dat de betalingsverplichting voortvloeit uit een
overeenkomst met betrekking tot andere zaken. In geval bij oplevering van bedoelde zaken en
documenten een vordering op opdrachtgever niet opeisbaar is, is GS gerechtigd deze terug te
houden totdat voor betaling van de vordering zekerheid zal zijn gesteld. GS heeft recht op
vergoeding door de opdrachtgever van de met betrekking tot de teruggehouden zaak gemaakte
kosten.
Artikel 12 – garantie
12.1 GS zal gebreken aan het werk die bij (op)levering niet zichtbaar waren en gevolg zijn
van tekortkomingen in constructie, materiaal of vakmanschap en zijn gebleken tijdens de
garantieperiode en binnen zeven dagen na ontdekking schriftelijk aan GS zijn gemeld,
kosteloos herstellen op zijn eigen locatie. De herstelplicht is beperkt tot het herstel van het
gebrekkige onderdeel en strekt zich niet uit tot het herstel van gevolgschade.
12.2 De kosten die de opdrachtgever maakt om het voorwerp naar de locatie van GS te
brengen en daar te houden blijven voor rekening van de opdrachtgever. Alle kosten die
uitstijgen boven de verplichting tot herstel van het gebrekkige onderdeel, waaronder reis- en
verblijfskosten van personeel van GS, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Indien GS ter
voldoening aan haar garantieverplichting zaken vervangt, worden de vervangen zaken
eigendom van GS.
12.3

De garantietermijn is zes maanden.

12.4 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden danwel geheel of
gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a)
de niet inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften danwel ander dan
het normale gebruik;
b)

normale slijtage;

c)
de toepassing van enig overheidsvoorschriften inzake de aard of de kwaliteit van de
toegepaste materialen;
d)

in overleg met opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;

e)
materialen of zaken die door de opdrachtgever aan GS ter bewerking of ter montage
zijn verstrekt.
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f)
materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover deze op uitdrukkelijke
instructie van de opdrachtgever zijn toegepast, alsmede door of namens de opdrachtgever
aangeleverde materialen en zaken;
g)
door GS van derden betrokken onderdelen voor zover deze derden geen garantie aan
GS hebben verstrekt.
12.5 indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige
verplichting die voor hem uit de met GS gesloten overeenkomst of uit een daarmee
samenhangende overeenkomst voortvloeit, is GS met betrekking tot geen dezer
overeenkomsten tot enige garantie – hoe dan ook genaamd – gehouden.
12.6 Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GS tot
demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van de zaak overgaat of hiervoor
opdracht geeft, vervalt elk recht van de opdrachtgever op garantie.
12.7 Reclamering ter zake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na ontdekking daarvan,
doch uiterlijk binnen veertien dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke
vorm te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen GS ter zake
van die gebreken vervalt, rechtsvorderingen ter zake dienen binnen één jaar na tijdige reclame
op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
12.8 Ter zake door GS uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden of andere diensten
wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de
uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van zes maanden.
Deze garantie behelst enkel de verplichting van GS om in geval van ondeugdelijkheid de
betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten.
12.9 Op door GS uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt
geen garantie gegeven.
Artikel 13 – aansprakelijkheid
13.1 De aansprakelijkheid van GS is beperkt tot nakoming van de in artikel 12 van deze
voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
13.2 GS heeft de hiernavolgende bepalingen en de hiervoor opgenomen garantiebepalingen
mede opgenomen ten behoeve van derden, die door GS bij de uitvoering van de overeenkomst
zijn ingeschakeld of worden betrokken. De derde kan hierop jegens de opdrachtgever beroep
doen alsof het de eigen voorwaarden van de derde zijn.
13.3 Behoudens grove schuld aan de zijde van GS en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle
aansprakelijkheid van GS zoals voor materiële schade, bedrijfsschade, andere indirecte schade
en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten. Onder grove schuld is
voor de toepassing van deze bepaling te verstaan grove schuld en opzet van haar organen en
met GS te vereenzelvigen leidinggevende functionarissen. De bewijslast te dien aanzien ligt
bij de opdrachtgever.
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13.4

GS is derhalve ook niet aansprakelijk voor:

- schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van,
door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens;
- beschadiging of verlies door welke oorzaak ook van de door opdrachtgever ter beschikking
gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
13.5 Indien GS zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en
bijstand – van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.
13.6 De opdrachtgever is gehouden GS te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter
zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de
aansprakelijkheid van GS in deze voorwaarden in verhouding tot de opdrachtgever is
uitgesloten. De vrijwaring geldt tevens met betrekking tot door GS ingeschakelde
hulppersonen en werknemers en in het geval GS tot vrijwaring van een onderaannemer
verplicht is.
13.7 GS is nimmer aansprakelijk voor schade die is ingetreden onder omstandigheden van
navolgende of gelijksoortige aard:
a)
bij het meren, gemeerd liggen, verhalen, dokken, droogzetten of hellingen van
vaartuigen;
b)

bij het gebruik van drijvende bokken met bijbehorende sleepboten en gereedschappen;

c)
bij het gebruik van werkschepen met bijbehorende hijskranen en gereedschappen
waarbij het niet van belang is wie het commando van het vaartuig op het moment van het
ontstaan van de schade voert.
13.8 De aansprakelijkheid van GS is in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor de
verzekeraar dekking verleent. GS heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
afgesloten.
13.9 De aansprakelijkheid van GS uit hoofde van de overeenkomst is in alle gevallen
beperkt tot maximaal de hoogte van het bedrag, dat met de uitvoering van de gehele
overeenkomst is gemoeid.
13.10 Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in
verband met de geleverde zaken of diensten door leveranciers of hulppersonen van GS aan
GS kunnen worden tegengeworpen, zullen door GS ook aan de opdrachtgever kunnen worden
tegengeworpen.
Artikel 14 – overmacht
14.1 GS zal nimmer kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en
rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft
kunnen voldoen.
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14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke omstandigheid
tegen de wil van GS, al dan niet bij het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, die
nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd, alsmede, voor zover
daaronder niet reeds begrepen niet en/of niet tijdige levering door leveranciers, ziekte van
personeel van GS en/of door GS ingeschakelde derden, werkstaking, bedrijfsstagnatie of
andere ernstige storingen in het bedrijf, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen,
hulpstoffen, brandstoffen, elektriciteit, transportmoeilijkheden, verkeersbelemmeringen,
overheidsmaatregelen, extreem hoog water, oorlogstoestand en oorlogsdreiging,
overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden.
14.3 In geval van overmacht aan de zijde van GS worden haar verplichtingen opgeschort.
Indien GS zich op overmacht beroept voor een tijdsduur langer dan één maand zijn zowel GS
als de opdrachtgever, onverminderd het bepaalde in artikel 15, bevoegd de overeenkomst voor
het niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden door schriftelijke mededeling aan de ander zonder
tot vergoeding van schade gehouden te zijn.
Artikel 15 – opschorting en ontbinding
15.1 GS behoudt zich te allen tijde het recht voor om – zulks onder opschorting van de
(verdere) uitvoering van de overeenkomst – gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling, danwel
het stellen van zekerheid door de opdrachtgever te verlangen ter zake van de aan GS
verschuldigde aanneemsom.
15.2 Opschorting bedoeld als in het vorige lid kan ook plaatsvinden indien de
opdrachtgever een uit andere hoofde aan GS verschuldigd bedrag niet heeft voldaan, mits de
verbintenissen over en weer uit dezelfde rechtsverhoudingen voortvloeien of uit zaken die
partijen regelmatig met elkaar hebben gedaan. Voorts is GS gerechtigd, indien de
opdrachtgever niet voldoet aan de verlangde zekerheidstelling zoals bedoeld in lid 1, de
overeenkomst te ontbinden door middel van een buitengerechtelijke verklaring.
15.3 Gedurende de opschorting is GS bevoegd en aan het einde daarvan is GS verplicht te
kiezen voor uitvoering danwel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
15.4 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige
verplichting die voor hem uit de met GS gesloten overeenkomst of uit een daarmee
samenhangende overeenkomst voortvloeit, danwel indien goede grond bestaat voor de vrees
dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens
GS te voldoen, alsmede in geval van faillissement, toelating tot de WSNP, stillegging,
liquidatie of gedeeltelijk overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van de
opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn
vorderingen, is GS gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst
hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten op te schorten, hetzij deze geheel of ten
dele te ontbinden, zulks zonder dat GS tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal
zijn en onverminderd de GS verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is GS
bevoegd en aan het einde daarvan is GS verplicht te kiezen voor uitvoering danwel voor
gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst.
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15.5 In geval van opschorting krachtens lid 4 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk
opeisbaar onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de
opschorting door GS bespaarde kosten en is GS bevoegd de ter uitvoering van de
overeenkomst door GS gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen,
materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen
opslaan. In geval van ontbinding krachtens lid 4 wordt de overeengekomen aanneemsom – zo
geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden – onmiddellijk opeisbaar onder aftrek
van reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de ontbinding door GS bespaarde
kosten en is de opdrachtgever gehouden om het vooromschreven bedrag te betalen en de
daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan GS bevoegd is deze zaken voor
rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan, danwel voor diens rekening te
verkopen.
Artikel 16 – nietigheid
16.1 Indien door de rechter een bepaling van deze algemene voorwaarden wordt vernietigd,
tast dit de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan.
16.2 Indien GS niet steeds strikte naleving van haar algemene voorwaarden verlangt, houdt
dit niet in dat GS afziet van haar rechten om in enig geval strikte naleving te eisen.
Artikel 17 – toepasselijk recht
17.1 Op alle overeenkomsten met, offertes voor leveringen en te verrichten werkzaamheden
door GS is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag alsmede de Uncitralregels worden door GS expliciet uitgesloten.
Artikel 18 – geschillen
18.1 Geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de
onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of naar aanleiding van
een andere overeenkomst welke uitvloeisel is van een zodanige overeenkomst, zullen worden
berecht door de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.
18.2 Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet het recht van GS het geschil voor te leggen
aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechtbank.
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