
ALGEMENE VOORWAARDEN BLANSJAAR BV 
 
1. Definities 
1.1 Blansjaar:  
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Blansjaar Beheer B.V., gevestigd te 
2912CJ Nieuwerkerk ad IJssel, Kerklaan 77, alsmede alle aan haar gelieerde vennootschappen op 
wier overeenkomsten de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 
1.2 Opdrachtgever: 
Iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Blansjaar producten levert of diensten 
verricht, dan wel met wie Blansjaar een overeenkomst aangaat of met wie Blansjaar in bespreking 
of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst. 
1.3 Overeenkomst: 
Iedere overeenkomst die tussen Blansjaar en opdrachtgever tot stand komt en waarbij Blansjaar 
zich verbindt tot het verrichten of leveren van enige binnen de bedrijfsvoering van Blansjaar 
vallende dienst of activiteit. Elke wijziging of aanvulling hierop alsmede alle (rechts)handelingen 
ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst. 
1.4 Schriftelijk: 
Per gewone post, per aangetekend schrijven, per fax of per e-mail bericht verzenden van 
mededelingen, alsmede het ter hand stellen van op schrift gestelde mededelingen; 
1.5 Reclames: 
Alle grieven van opdrachtgever over de uitvoering van de opdracht. 
1.6 Overeenkomst verticaal transport: 
Overeenkomst waarbij Blansjaar zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het verticaal 
verplaatsen van vrij hangende of geleide lasten dan wel personen met een werktuig, niet zijnde 
een personenlift.  
1.7 Vervoersovereenkomst: 
De overeenkomst waarbij Blansjaar zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het vervoer van 
zaken over de weg. Een vervoerovereenkomst omvat uitsluitend het eigenlijke vervoer, dat wil 
zeggen het aan boord van een vervoermiddel verplaatsen van zaken, en dus - onder meer – niet 
het beladen en lossen van transportmiddelen, evenmin als overslag, opslag en hijsen.  
1.8 Overeenkomst van opslag: 
De overeenkomst waarbij Blansjaar zich verbindt om zaken, ter opslag op de door Blansjaar 
aangewezen plaats aangevoerd, gedurende een overeengekomen tijd opgeslagen te houden. 
Eventueel door Blansjaar te verrichten aan- en afvoer van de zaken, alsmede eventuele 
manipulaties aan de goederen in verband met de opslag, vallen niet onder deze overeenkomst. 
1.9 Overeenkomst verhuur onroerend goed: 
De overeenkomst waarbij Blansjaar zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het ter beschikking 
stellen van een bedrijfsruimte. 
1.10 Overeenkomst voor bedrijfsverhuizing: 
De overeenkomst van goederenvervoer waarbij Blansjaar zich tegenover (1) een rechtspersoon 
(2) een natuurlijke persoon in de uitoefening van een bedrijf dan wel een zelfstandig beroep of (3) 
een (overheids)instelling verbindt zaken te vervoeren, hetzij uitsluitend in een gebouw of woning, 
hetzij ten dele in een gebouw of woning, ten dele over de weg, hetzij uitsluitend over de weg. De 
te vervoeren zaken betreffen alle zaken die naar hun aard deel uitmaken van de inventaris van het 
bedrijf van de opdrachtgever. Daartoe worden mede gerekend handelsvoorraden voor zover het 
transport daarvan uitsluitend geschiedt ingevolge de bedrijfsverhuizing en geen onderwerp vormt 
van een gesloten handelstransactie. 
 
2. Toepasselijkheid 



2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Blansjaar gedane aanbiedingen, gesloten 
overeenkomsten en de ter uitvoering van een en ander verrichte rechtshandelingen en feitelijke 
handelingen. 
2.2 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen gelden slechts indien en voor zover deze 
uitdrukkelijk en schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Blansjaar zijn aanvaard. 
Ditzelfde geldt voor aanvullende bedingen.  
2.3 Blansjaar wijst het beroep op of de toepasselijkheid van andersluidende algemene 
voorwaarden dan haar eigen algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand. 
2.4 Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen 
waarvan Blansjaar gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten of uitvoeren van een 
overeenkomst met opdrachtgever, inclusief niet-ondergeschikte hulppersonen. 
2.5 Indien een bepaling van de overeenkomst nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dit 
onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst. In dat geval zal voor de 
nietige respectievelijk vernietigde bepaling een bepaling in de plaats treden die zoveel mogelijk 
aansluit bij de bedoeling van partijen. 
2.6 Op overeenkomsten voor verticaal transport is, naast de onderhavige voorwaarden, de laatst 
gedeponeerde versie van Leveringsvoorwaarden Verticaal Transport (VVT voorwaarden) van 
toepassing. De voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te 
Amsterdam en Rotterdam en te vinden op www.verticaaltransport.nl. Wanneer in voornoemde 
voorwaarden wordt gesproken over opdrachtnemer wordt hiermee bedoeld: Blansjaar.  
2.7 Op overeenkomsten voor vervoer zijn, naast de onderhavige voorwaarden, de Algemene 
Vervoerscondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken 
te Amsterdam en Rotterdam, althans de laatste gedeponeerde versie van die voorwaarden, van 
toepassing. Wanneer in voornoemde voorwaarden wordt gesproken over vervoerder wordt 
hiermee bedoeld: Blansjaar. 
2.8 Op overeenkomsten van opslag zijn, naast de onderhavige voorwaarden, de Veemcondities 
2006, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, 
althans de laatst gedeponeerde versie van die voorwaarden, van toepassing. Wanneer in 
voornoemde voorwaarden wordt gesproken over Veem wordt hiermee bedoeld: Blansjaar. 
2.9 Op overeenkomsten voor verhuur onroerend goed is, naast de onderhavige voorwaarden, de 
laatst gedeponeerde versie van de Algemene Bepalingen huurovereenkomst kantoorruimte en 
andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230A Burgerlijk Wetboek, gedeponeerd ter griffie 
van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag. Wanneer in voornoemde voorwaarden wordt 
gesproken over verhuurder wordt hiermee bedoeld: Blansjaar. 
2.10 Op de overeenkomst voor bedrijfsverhuizing is de laatst gedeponeerde versie van De 
Algemene voorwaarden voor bedrijfsverhuizingen (AVB), gedeponeerd ter griffie van de 
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, van toepassing. Wanneer in voornoemde voorwaarden 
wordt gesproken over bedrijfsverhuizer wordt hiermee bedoeld: Blansjaar. 
2.11 In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden 
enerzijds en de in artikel 2.6 tot en met 2.10 van toepassing verklaarde voorwaarden anderzijds, 
geldt dat de algemene voorwaarden voorgaan. 
 
3. Totstandkoming overeenkomst en prijzen 
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Blansjaar zijn vrijblijvend, tenzij daarin expliciet anders 
vermeld, hetgeen niet reeds het geval is wanneer een termijn van aanvaarding is genoemd.  
3.2 Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de afnemer wordt aanvaard, 
heeft Blansjaar het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van aanvaarding te 
herroepen. 
3.3 Indien bij aanvaarding van het aanbod van Blansjaar van dit aanbod wordt afgeweken, binden 
deze afwijkingen Blansjaar alleen voor zover die door haar schriftelijk zijn bevestigd. 
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3.4 Prijzen zijn exclusief btw, andere belastingen, heffingen, reis en verblijfskosten, tenzij expliciet 
anders is bepaald. 
3.5 Blansjaar heeft het recht kostenstijgingen door te berekenen voor zover redelijk. Onder 
kostenstijgingen vallen in elk geval stijging van: brandstofprijzen, inkoopprijzen, loonkosten, 
belastingen, sociale premies, verzekeringskosten en olieprijzen. Blansjaar zal de opdrachtgever 
schriftelijk van deze doorberekening op de hoogte stellen. 
3.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, heeft Blansjaar te allen tijde het recht de opdracht 
geheel of gedeeltelijk door een derde of derden te laten uitvoeren. Art. 7:404 BW blijft buiten 
toepassing. 
 
4. Tarieven 
4.1 Indien het een overeenkomst betreft waarbij Blansjaar tarieven rekent per tijdseenheid, is het 
tarief verschuldigd vanaf het moment dat de personen, de materialen of de ruimte in het bedrijf 
van Blansjaar (of op een overeengekomen andere plaats) ter beschikking van de opdrachtgever 
zijn gesteld en wel tot aan het moment dat de personen of materialen wederom in het bedrijf van 
Blansjaar zijn teruggekeerd dan wel de ruimte(n) wederom ter vrije beschikking van Blansjaar 
worden gesteld. Het tarief is evenwel ook verschuldigd gedurende de tijd, nodig voor eventuele 
reparaties van schade aan materialen en ruimten, die tijdens de ter beschikkingstelling aan 
opdrachtgever is ontstaan. 
4.2 Het tarief is verschuldigd over een minimum huurtijd waarbij een gedeelte van een kwartier 
steeds als een vol kwartier wordt beschouwd.  
4.3 Voor opdrachten uit te voeren in de periode van 0.00 uur tot 06.00 uur, op zaterdagen en 
zondagen of algemeen erkende feestdagen, de daarop volgende nacht tot 06.00 uur daaronder 
begrepen, wordt een hoger uurtarief in rekening gebracht. 
 
5. Wijzigingen en aanvullingen 
5.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst of de voorwaarden 
kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Dit is een bewijsovereenkomst als bedoeld 
in artikel 7:900 BW. 
5.2 Wanneer een wijziging of aanvulling als bedoeld in lid 1 wordt overeengekomen, geldt deze 
wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende overeenkomst. 
 
6. Betaling 
6.1 De opdrachtgever dient de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na de factuurdatum te 
voldoen. 
6.2 Indien de opdrachtgever aan bovengenoemde verplichting niet voldoet is hij in verzuim 
zonder dat ingebrekestelling nodig is. In dat geval is hij Blansjaar een rente over het 
factuurbedrag verschuldigd gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente, voor elke 
maand of gedeelte daarvan, waarmee de termijn van 14 dagen wordt overschreden. Een en ander 
met uitsluiting van artikel 6:92 BW. 
6.3 Indien de opdrachtgever meer dan 15 dagen in verzuim is, heeft Blansjaar het recht 
incassomaatregelen te nemen. Alle door Blansjaar te maken kosten voor de incasso van haar 
vorderingen, de buitengerechtelijke zowel als de gerechtelijke, komen voor rekening van de 
opdrachtgever, zulks met een minimum van 15% van het te vorderen bedrag en onverminderd 
hetgeen bepaald in het vorige lid van dit artikel. 
6.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van enige vordering zijnerzijds met een 
vordering van Blansjaar, tenzij dit hem op basis van een in kracht van gewijsde gegane 
rechterlijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan. 
6.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling. Dit geldt ook indien 
opdrachtgever een reclame of klacht bij Blansjaar heeft ingediend. 
 



7. Retentie en pandrecht 
7.1 Blansjaar is gerechtigd goederen van de opdrachtgever voor diens rekening en risico onder 
zich te houden totdat opdrachtgever aan alle verplichtingen, uit welke hoofde dan ook, jegens 
Blansjaar heeft voldaan.  
 
8. Overdracht van rechten en verplichtingen 
8.1 Het is Blansjaar toegestaan de in enige overeenkomst met opdrachtgever omschreven rechten 
en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Blansjaar worden 
overgedragen dient Blansjaar opdrachtgever hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en 
heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Blansjaar is niet tot enige 
schadevergoeding ter zake gehouden. 
8.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit een overeenkomst aan 
enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Blansjaar. 
 
9. Reclames en verval 
9.1 Indien de overeenkomst (mede) de terbeschikkingstelling van materieel omvat, dient de 
opdrachtgever met betrekking tot waarneembare gebreken onverwijld na ontdekking bij Blansjaar 
te reclameren en dit vervolgens schriftelijk aan Blansjaar te bevestigen. Indien hij dit niet doet 
worden eventuele waarneembare gebreken bij terugneming door Blansjaar geacht te zijn ontstaan 
tijdens de terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever.  
9.2 Reclames met betrekking tot de uitvoering van een overeenkomst anders dan de 
terbeschikkingstelling van materieel dienen na ontdekking onverwijld, maar uiterlijk binnen 14 
dagen na het einde van de uitvoering, schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd bij Blansjaar te 
worden ingediend.  
9.3 De opdrachtgever kan geen aanspraken ter zake van reclames doen gelden jegens Blansjaar 
zolang de opdrachtgever enige daar rechtstreeks tegenover staande verplichting jegens Blansjaar 
niet is nagekomen. 
9.4 Elk recht van de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst vervalt indien hij niet 
binnen 1 jaar na het einde van de uitvoering daarvan een vordering tegen Blansjaar heeft 
ingesteld. 
9.5 Indien tijdig, correct en overeenkomstig de voorgaande bepalingen is gereclameerd en naar 
het redelijke oordeel van Blansjaar door opdrachtgever genoegzaam is aangetoond dat de 
overeenkomst niet behoorlijk is uitgevoerd, zal Blansjaar de keus hebben hetzij de gebreken te 
herstellen, hetzij opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting te verlenen.  
9.6 Bij kwantiteitsverschillen is Blansjaar slechts gehouden de ontbrekende goederen aan te 
vullen. 
 
10. Opschorting en ontbinding 
10.1 Blansjaar zal de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang kunnen opschorten 
indien Blansjaar of diens personeel of andere hulppersonen bij de uitvoering van de opdracht 
(dreigen te) worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen, daaronder begrepen 
doch niet beperkt tot asbest of indien de situatie op de werkplek niet voldoet aan de 
arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving. 
10.2 Indien de aldus opgeschorte werkzaamheden niet binnen vierentwintig uur kunnen worden 
hervat, zal Blansjaar gerechtigd zijn de opdracht onmiddellijk tussentijds te beëindigen, zonder tot 
enige schadevergoeding jegens opdrachtgever te zijn gehouden. 
10.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal gedurende de duur van de opschorting het 
overeengekomen tarief onverminderd zijn verschuldigd, totdat de overeengekomen 
werkzaamheden kunnen worden hervat. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal deze ook 
zijn verschuldigd indien Blansjaar de opdracht conform het in dit artikel bepaalde tussentijds 
beëindigt.  



10.4 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van 
het bedrijf van de opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten met de opdrachtgever van 
rechtswege zijn ontbonden, tenzij Blansjaar de opdrachtgever binnen redelijke tijd mededeelt 
nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval 
Blansjaar zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende 
overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld en/of al haar 
eventuele verplichtingen ten opzichte van de opdrachtgever op te schorten. Een en ander 
onverminderd Blansjaars andere rechten onder welke overeenkomst met opdrachtgever dan ook 
en zonder dat Blansjaar tot enige schadevergoeding is gehouden. 
10.5 Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins 
tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is 
de opdrachtgever in verzuim en is Blansjaar gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke 
tussenkomst de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende 
overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld en/of die 
overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden. Een en ander onverminderd Blansjaars andere rechten onder welke overeenkomst 
met de opdrachtgever dan ook en zonder dat Blansjaar tot enige schadevergoeding is gehouden. 
10.6 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in 10.4 of 10.5  zijn respectievelijk alle 
vorderingen van Blansjaar op de opdrachtgever en de vorderingen uit hoofde van de betreffende 
overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Blansjaar gerechtigd de uit hoofde 
van de overeenkomst ter beschikking gestelde goederen terug te nemen. In dat geval zullen 
Blansjaar en haar gemachtigde zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van opdrachtgever te 
betreden teneinde de goederen in bezit te nemen. De opdrachtgever is verplicht de nodige 
maatregelen te nemen teneinde Blansjaar in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren. 
10.7 Behoudens ingeval van een consumentenkoop is de toepasselijkheid van artikel 6:278 BW 
nadrukkelijk uitgesloten indien Blansjaar enige overeenkomst met de opdrachtgever ontbindt of 
anderszins een stoot tot ongedaanmaking geeft als bedoeld in artikel 6:278 lid 2 BW. 
 
11. Verplichtingen opdrachtgever 
11.1 Opdrachtgever is verplicht gedurende de looptijd van de overeenkomst een verzekering af te 
sluiten en aan te houden die adequate dekking biedt ter zake van materieel verlies, zaakschade en 
letsel veroorzaakt gedurende of door de uitvoering van de overeenkomst of ten gevolge van het 
vervoer van de lading.  
11.2 In het geval van verticaal transport dient de te hijsen last van op de last berekende 
hijspunten voorzien te zijn. Ingeval de opdrachtgever hierin in gebreke blijft is opdrachtgever 
voor alle hieruit ontstane schade aansprakelijk.  
11.3 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor goede berijd- en bereikbare werkterreinen, alsmede 
voor voldoende ruimte voor het manoeuvreren van het in te zetten materieel.  
 
12. Aansprakelijkheid 
12.1 De aansprakelijkheid van Blansjaar is in alle gevallen beperkt tot de schade bestaande in de 
directe beschadiging van goederen en/of het toebrengen van letsel aan personen en de schade die 
daarvan een direct gevolg is. Blansjaar is nimmer aansprakelijk voor de schade die indirect uit 
deze beschadiging of dit letsel voorvloeit, zoals immateriële schade, gevolgschade, 
vertragingsschade, productieverlies, bedrijfs- of milieuschade. Blansjaar is evenmin aansprakelijk 
voor materieel verlies, zaakschade en letsel veroorzaakt gedurende of door de uitvoering van de 
overeenkomst of ten gevolge van het vervoer van de lading. 
12.2 Blansjaar is niet aansprakelijk voor: 
- schade aan de zaken die haar ter vervoer, verhuizing of verticaal transport worden aangeboden. 
Blansjaar is niet gehouden enige verzekering af te sluiten ten behoeve van deze zaken; 
- schade aan ondergrondse objecten waaronder, maar niet beperkt tot zoals putten en leidingen; 



- schade ontstaan indien er buiten het gezichtsveld van de machinist gewerkt wordt en (1) er 
verkeerde aanwijzingen gegeven worden of (2) er materiaal uit de hijsvoorziening valt of (3) de te 
hijsen last niet goed wordt aangehaakt. 
12.3 Blansjaar is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit handelen of nalaten van derden, 
waaraan Blansjaar (onderdelen van) de uit te voeren diensten of activiteiten heeft uitbesteed, 
waaronder begrepen het personeel van deze derden. Tot deze derden behoort echter niet het 
eigen personeel van Blansjaar, en evenmin door Blansjaar ingeleend personeel. 
12.4 Blansjaar is niet aansprakelijk voor – de inhoud van – door haar in verband met de 
uitvoering van de overeenkomst verleende adviezen welke door opdrachtgever zijn opgevolgd.  
12.5 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 12.1 tot en met 12.4 is de aansprakelijkheid van 
Blansjaar, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks 
gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de reeds door opdrachtgever aan Blansjaar 
betaalde bedragen exclusief btw uit hoofde van de betreffende overeenkomst tot op het moment 
dat de schadebrengende gebeurtenis zich voordoet.  
12.6 Onverminderd de in de artikelen 12.1 tot en met 12.5 opgenomen 
aansprakelijkheidsbeperkende bepalingen, is de eventuele aansprakelijkheid van Blansjaar in alle 
gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor dekking wordt verleend onder de door Blansjaar 
afgesloten aansprakelijkheidsverzekering voor de desbetreffende schade en slechts voor zover de 
verzekeraar daadwerkelijk tot uitkering overgaat. Tot meer of tot andere schade dan waarvoor de 
aansprakelijkheidsverzekering dekking verleent kan Blansjaar niet worden aangesproken. 
12.7 Opdrachtgever vrijwaart Blansjaar voor aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, 
ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verbandhoudende met door Blansjaar 
onder de overeenkomst geleverde diensten of producten, behoudens opzet en bewuste 
roekeloosheid van Blansjaar of haar hoogste leidinggevenden. 
 
13. Overmacht 
13.1 Omstandigheden buiten wil of toedoen van Blansjaar welke van dien aard zijn dat nakoming 
van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang van Blansjaar 
gevergd kan worden, geven deze het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden of de 
uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding. 
13.2 Als omstandigheden die een beroep op overmacht rechtvaardigen, zoals in het vorige lid van 
dit artikel bedoeld, gelden in elk geval: niet of niet tijdige levering door toeleveranciers, niet of 
niet tijdige retournering door eerdere opdrachtgevers, uitval van het beschikbare personeel door 
ziekte, brand, diefstal, werkstaking, verkeersbelemmeringen, gebrek aan grond-, hulp- en 
brandstoffen, onvoorziene gebreken in het benodigde materieel, vorst, overstroming, storm, ijzel, 
sneeuw en soortgelijke belemmerende weersomstandigheden.  
 
14. Geschillen en toepasselijk recht 
14.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op alle door Blansjaar gesloten of te sluiten 
overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. 
14.2 Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt 
voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter 
te ’s-Gravenhage. 
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