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Artikel 1  Toepasselijkheid 

1.1 Deze Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn van 

toepassing op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en KEN group B.V., alsmede 

de dochteronderneming van KEN group B.V.: KEN engineering  B.V., hierna KEN 

genoemd. 

1.2 Deze voorwaarden zijn overeenkomstig het gestelde in artikel 2 van 

toepassing, op alle aanbiedingen, waaronder mede begrepen overeenkomsten in de 

onderhandelingsfase, alsmede alle met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten tot 

het verrichten van diensten en het leveren van zaken, tenzij hiervan door KEN 

uitdrukkeli jk en schriftelijk wordt afgeweken. In geval van str ijdigheid tussen de tekst 

van de offerte c.q. het contract met de inhoud van de onderhavige bepalingen 

prevaleren de eerstgenoemde. 

1.3 Indien Opdrachtgever eigen algemene voorwaarden hanteert die op de 

te sluiten of gesloten overeenkomst van toepassing zijn dan prevaleren de algemene 

voorwaarden van KEN. Wenst Opdrachtgever van deze voorwaarden af te wijken dan 

dient dit explic iet en schriftelijk gemeld te worden. Afwijkingen van deze voorwaarden 

zijn slechts van kracht voor zover dit schriftelijk door KEN is bevestigd.  

1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle vervolgovereenkomsten 

die KEN met Opdrachtgever sluit. Bij vervolgopdrachten hoeven deze voorwaarden niet 

opnieuw separaat van toepassing te worden verklaard of opnieuw aan Opdrachtgever 

te worden overhandigd om de rechtsverhouding tussen partijen te beheersen.  

 

Artikel 2 Aanbieding en Opdracht 

2.1 Elke door KEN aan Opdrachtgever uitgebrachte aanbieding is, tenzij 

uitdrukkeli jk het tegendeel is vermeld, gebaseerd op ten tijde van de aanbieding 

geldende prijsbepalende factoren  met inbegrip van loonsommen en op uitvoering 

onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.  

2.2 Alle aanbiedingen van KEN zijn geheel vrijblijvend en dienen als geheel 

te worden beschouwd. Zij vervallen twee weken na dagtekening, tenzij schri ftelijk 

anders is overeengekomen.  

2.3 Opdrachten zijn door KEN eerst geaccepteerd als deze schriftelijk door 

KEN zijn bevestigd. Alvorens tot acceptatie van de opdracht over te gaan behoud KEN 

zich het recht voor deze gedurende 14 dagen in beraad te houden , tenzij KEN binnen 

deze termijn met de uitvoering van de opdracht begint.  

2.4 Afbeeldingen en beschrijv ingen in aanbiedingen, prospectussen, 

catalogi, tekeningen, ontwerpen, modellen, berekeningen, prijslijsten, maat -, gewichts- 

en kleuropgaven alsmede andere door KEN verstrekte opgaven bindt KEN niet.  

2.5 Tot het gebruik van het in het voorgaande lid omschrevene blijft KEN 

alleengerechtigde, ongeacht of voor deze gegevens kosten aan derden in rekening zijn 

gebracht. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van KEN niet geheel of 

gedeeltelijk worden gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld, dan wel ter 

inzage gegeven en moeten op eerste aanvraag worden teruggestuurd.  

2.6 Door KEN verstrekte gegevens zoals vermeld in lid 4 zijn slechts 

bindend indien en voor zover die uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door KEN 

verstrekte orderbevestiging of een door KEN ondertekend contract.  

2.7 Indien uit de door KEN ten behoeve van Opdrachtgever verrichte 

werkzaamheden enig intellectueel eigendomsrecht, dan wel enige aanspraak daarop, 

voortvloeit, berust zulks bij KEN. Indien en voor zover zulks noodzakelijk is voor de 

overige werkzaamheden, dan wel voor gebruik van het geleverde, wordt 

Opdrachtgever onder nader overeen te komen voorwaarden een niet -exclusief 

gebruiksrecht verleend. 

 

Artikel 3 Overeenkomst 

3.1 Mondelinge toezeggingen door en/of afspraken met medewerkers van 

KEN, zijn voor KEN eerst bindend, nadat deze door KEN schriftelijk zijn bevestigd. 

Uitsluitend de directie van KEN alsmede door haar gevolmachtigde personen zijn 

bevoegd namens KEN overeenkomsten aan te gaan.  

3.2 Indien de schriftelijke orderbevestiging van KEN mocht afwijken van de 

door Opdrachtgever mondeling of schriftelijk gegeven order, wordt Opdrachtgever 

geacht met de afwijking akkoord te gaan, indien hij niet binnen 14 dagen na 

dagtekening van de orderbevestiging KEN heeft medegedeeld niet met de afwijking in 

te stemmen. 

 

Artikel 4 Prijzen 

4.1 Indien na de datum van de aanbieding of overeenkomst een of meer 

der kostprijsbepalende factoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit 

tengevolge van voorzienbare omstandigheden, is KEN gerechtigd de overeengekomen 

prijs dienovereenkomstig aan te passen.  

4.2 Opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. 

4.3 Voor het werken buiten de normale werkuren op verzoek van 

Opdrachtgever wordt een opslag in rekening gebracht overeenkomstig de bij KEN 

geldende tarieven. 

 

Artikel 5 Levertijden, Aflevering en Risico-overgang 

5.1 De in een overeenkomst of orderbevestiging opgegeven levertijd wordt 

zo nauwkeurig mogelijk, doch bij benadering opgegeven. Een overeengekomen 

levertijd is nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Bij niet-tijdige aflevering dient Opdrachtgever KEN derhalve schriftelijk in gebreke te 

stellen. 

5.2 De levertijd gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor de 

uitvoering noodzakelijke gegevens bij KEN in bezit zijn en betaling of 

zekerheidsstelling indien en voor zover deze bij opdracht dient te geschieden, is 

verricht. 

5.3 Opdrachtgever is verplicht alles te doen wat redelijkerwijs verlangd 

mag worden teneinde de uitvoering van een aan KEN verstrekte opdracht zo vlot 

mogelijk te doen verlopen. Dit geldt ondermeer met betrekking tot door Opdrachtgever 

voor eigen rekening en risico doen uitvoeren van werkzaamheden welke nodig zijn 

voor de uitvoering van de opdracht, voor het ter beschikking stellen van ruimte, voor 

het verrichten van de voor uitvoering van de opdracht nodige arbeid, voor het, waar 

nodig en overeengekomen, beschikbaar stellen van hulpkrachten, materieel en 

dergelijke.  

5.4 De gevolgen van het niet of niet tijdig voldoen door Opdrachtgever aan 

het gestelde in het voorgaande lid zijn voor risico en rekening van opdrachtgever.  

5.5 Bij overschrijding van de levertijd door welke oorzaak dan ook, ziet 

opdrachtgever af van zijn eventuele rechten de overeenkomst zonder ingebrekestelling, 

die tevens een redelijke termijn tot nakoming inhoudt, te ontbinden of te doen 

ontbinden, tot opschorting van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, van 

schadevergoeding en van weigering. Opdrachtgever zal geen werkzaamheden 

verrichten en/of laten verrichten ter uitvoering van de overeenkomst.  

5.6 Levering van zaken door KEN is steeds af magazijn, exclusief 

verpakking- en verzendkosten. Op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever en voor 

diens rekening zal KEN de verzekering van de zaken verzorgen.  

5.7 Bij levering van zaken gaat het r isico over op Opdrachtgever. Indien de 

te vervaardigen en/of af te leveren zaken niet afgehaald en/of in ontvangst genomen 

worden door Opdrachtgever zullen zij voor rekening en risico van Opdrachtgever 

opgeslagen worden op een door KEN te bepalen locatie, waarna levering wordt geacht 

te hebben plaatsgehad. 

 

Artikel 6 Meer-, Minderwerk 

6.1 Wijziging, aanvulling of correctie van de overeengekomen 

werkzaamheden en/of leveringen zullen bij aparte overeenkomst worden vastgesteld.  

6.2 Indien door omstandigheden, die voor risico zijn voor Opdrachtgever, 

meerwerk noodzakelijk wordt om de toegezegde resultaten te bereiken, zal KEN dit 

zonder nadere aankondiging of de in het vorige lid genoemde overeenkomst voor 

rekening van Opdrachtgever uitvoeren.  

6.3 KEN heeft het recht kosten welke door de hierna te noemen oorzaken 

ontstaan aan Opdrachtgever in rekening te brengen;  

a. Wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten schuld van KEN, worden 

verzwaard of niet normaal en zonder onderbrekingen kunnen geschieden;  

b. Wanneer overheidsvoorschriften, welke ten tijde van het afsluiten der overeenkomst 

aan KEN niet bekend konden zijn, van kracht worden . 

 

Artikel 7 Garantie 

7.1 Garantieverplichtingen gelden slechts voor zover zij explic iet, schriftelijk 

en voor bepaalde tijd zijn overeengekomen.  

7.2 Garantie geldt niet indien de schade het gevolg is van een onjuiste 

toepassing respectievelijk onjuist gebruik van het geleverde. 

 

Artikel 8 Overmacht 

8.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van 

de verbintenis verhinderen, dan wel onredelijk bezwaarlijk maken en die niet aan KEN 

zijn toe te rekenen. Hierdoor zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de 

nakoming onmogelijk of onredelijk bemoeil ijken) mede zijn begrepen al dan niet 

voorzienbare omstandigheden waardoor toeleveranciers of andere derden waarvan 

KEN afhankelijk is, niet kunnen presteren.  

8.2 KEN heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de 

omstandigheid, die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat KEN de verbintenis 

had moeten nakomen. 

8.3 Tijdens overmacht worden de leverings - en andere verplichtingen 

opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van verplichtingen 

niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de 

overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot 

schadevergoeding bestaat.  

8.4 Indien KEN bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar 

verplichtingen heeft voldaan, of hieraan slechts gedeeltelijk heeft kunnen voldoen, is 

KEN gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren 

en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk 

contract. 

 

Artikel 9 Opschorting en Ontbinding 

9.1 Opschorting en/of al dan niet gedeeltelijke ontbinding van de 

overeenkomst kan door KEN zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst 

geschieden, indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige 

verplichting die voor hem uit de met KEN gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, 

alsmede in geval van surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van 

het bedrijf van Opdrach tgever, zonder dat KEN tot enige schadevergoeding of garantie 

gehouden is, onverminderd KEN verder toekomende rechten.  

9.2 Bij ontbinding van de overeenkomst is Opdrachtgever verplicht de 

waarde te vergoeden van de tot het moment van de ontbinding door KEN  verrichte 

werkzaamheden, de reeds gemaakte kosten, de niet meer te vermijden kosten en de 

winstderving van de opdracht.  

9.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht 

ontbinding of vernietiging van de overeenkomst te vorderen indien de w ettelijke 

bepaling waarop vordering is gebaseerd slechts diende om zijn belang te beschermen.  

 

Artikel 10 Reclames 
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10.1 Onder reclames worden verstaan alle grieven van Opdrachtgever ter 

zake van ondeugdelijkheid van door KEN verrichte diensten of de door K EN geleverde 

zaken. 

10.2 Opdrachtgever dient het geleverde binnen 14 dagen na ontvangst te 

controleren op deugdelijkheid en volledigheid. Reclames dienen door de 

opdrachtgever binnen 48 uur na de ontdekking van eventuele gebreken en altijd 

schriftelijk te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens 

KEN ter zake van de desbetreffende gebreken vervalt.  KEN dient te allen tijde een 

redelijke termijn te worden gegeven gebreken te verhelpen. Ook indien opdrachtgever 

tijdig en schriftel ijk reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van 

gedane bestellingen en/ of gegeven opdrachten bestaan. Opdrachtgever is nimmer 

bevoegd haar verplichtingen tot betaling op te schorten. KEN is te allen tijde bevoegd  

de uitvoering van haar verbintenis tot het verhelpen van eventuele gebreken op te 

schorten indien opdrachtgever in gebreke is in de nakoming van haar verplichtingen 

tot betaling. 

 

Artikel 11  Aansprakelijkheid 

11.1 Aansprakelijkheid kan uitsluitend betrekking hebben op de door  KEN 

geleverde zaken en voorts slechts voor zover het een door KEN begane ernstige 

tekortkoming betreft; iedere aansprakelijkheid van KEN voor vorderingen uit 

schadevergoeding, waaronder begrepen ter zake van bedrijfsschade of andere 

indirecte schade is ui tgesloten. 

11.2 KEN is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interessen, welke 

mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: 

a. schendingen van octrooien, modellen of andere intellectuele dan wel industriële 

alleengebruiksrechten van derden, lic enties of andere rechten van derden als gevolg 

van gebruik van, door of vanwege Opdrachtgever verstrekte gegevens;  

b. leveringen of het verrichten van diensten aan Opdrachtgever door derden, ook al 

heeft KEN daartoe advies verstrekt; 

c. daden of nalatigheden, die niet als fout te kwalificeren zijn, van ondergeschikten 

dan wel personen, die door of vanwege KEN te werk zijn gesteld.  

11.3 Opdrachtgever zal voor schade toegebracht aan eigendommen van 

hem tijdens werkzaamheden door werknemers van KEN of onderaan nemers van KEN 

afzien van schadeclaims anders dan wanneer de schade is toegebracht door opzet of 

grove schuld van KEN. 

11.4 KEN sluit iedere aansprakelijkheid voor gebreken aan haar producten 

uit indien deze zijn vervaardigd in overeenstemming met overheid svoorschriften danwel 

de schade te wijten is aan het ontwerp van een product waarin zaken van KEN 

bestanddeel zijn. 

11.5 Uitsluitend voor zover aansprakelijkheid voor schade niet is uitgesloten 

in hetgeen hiervoor in dit artikel is vermeld, is iedere aansp rakelijkheid van KEN 

beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar 

aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt. Voor zover de verzekeraar in 

voorkomende gevallen geen dekking mocht bieden, is iedere aansprakelijkheid beperkt 

tot de factuurwaarde in verband van de desbetreffende (deel -)opdracht. 

11.6 Eventuele aansprakelijkheid van KEN voor schade wordt verminderd 

indien deze door handelen dan wel nalaten (mede) is veroorzaakt door of vanwege 

gebreken aan producten van opdrachtgever en/ of derden, en wel in evenredigheid 

met de mate van ieders tekortkoming.  

11.7 In geval van reclame bij inspanningsverplichtingen, uit door KEN te 

verrichten diensten, is KEN uitsluitend gehouden het ondeugdelijke, zulks ter 

beoordeling van KEN te herstellen. E lke vordering tot schadevergoeding, buiten de 

schadevergoeding uit aansprakelijkheid waartoe KEN wettelijk gehouden is, waaronder 

begrepen ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte schade, is uitgesloten.  

11.8 KEN zal in geval van aansprakelijkheid voor foutieve levering van zaken 

of diensten van onderaannemers, alvorens hiervoor zelf tot schadevergoeding te 

hoeven over te gaan, in gelegenheid worden gesteld de onderaannemer aansprakelijk 

te stellen of te doen stellen. In geval van daaruit voortvloeie nde gerechtelijke 

procedures zal KEN worden geacht als lasthebber van de opdrachtgever op te treden 

en zal de opdrachtgever akkoord gaan met de uitspraak in eventuele laatste instantie.  

11.9 Indien KEN personeel ter beschikking stelt aan Opdrachtgever staat 

KEN ervoor in dat dit personeel de vereiste vakbekwaamheid heeft.  Indien 

Opdrachtgever aantoont dat bepaalde personen de vereiste vakbekwaamheid niet 

hebben, heeft KEN als enige verplichting zo snel mogelijk die personen te vervangen. 

KEN zal verder niet aansprakelijk zijn voor ter beschikking gesteld personeel.  

 

Artikel 12 Vrijwaring 

12.1 Opdrachtgever is gehouden KEN schadeloos te stellen voor alle kosten, 

schaden en interessen, die voor KEN mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van 

rechtsvorderingen, welke door derden, ter zake van de uitvoering van overeenkomsten 

tegen KEN worden ingesteld. Opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst 

gehouden gevolg te geven aan een oproep van KEN tot vrijwaring.  

 

Artikel 13 Geheimhouding 

13.1 KEN verbindt zich tot geheimhouding van al die zaken, Opdrachtgever 

betreffende, dan wel de door Opdrachtgever verstrekte opdracht betreffende, waarvan 

KEN weet, of redelijkerwijs kan aannemen, dat deze geheim behoren te worden 

gehouden.  

 

Artikel 14 Overname Personeel 

14.1 Opdrachtgever verbindt zich om gedurende de uitvoering van een aan 

KEN verstrekte opdracht, en gedurende een periode van 12 maanden na beëindiging 

daarvan, zich ervan te onthouden bestaande medewerkers van KEN en/ of personen 

die ten tijde van de looptijd van de uitvoering van de opdracht medewerkers van KEN 

waren, op enigerlei wijze aan zich te binden, werkzaamheden te doen verrichten, al 

dan niet in dienstverband en/ of opdrachten te verstrekken dan wel anderszins van de 

diensten van die medewerkers gebruik te maken, anders dan via KEN. Bij overtreding 

van deze bepaling verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare niet voor matiging 

vatbare boete van € 5.000,-- per overtreding en € 500,-- voor iedere dag dat de 

overtreding voortduurt.  

 

Artikel 15 Betaling 

15.1 Opdrachtgever wordt geacht de facturen als juist en verschuldigd te 

hebben erkend, indien hij daartegen niet binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk 

heeft geprotesteerd. 

15.2 Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden 

en wel zonder aftrek van enige korting. Compensatie is niet toegestaan. Voorts is het 

opdrachtgever nimmer toegestaan de uitvoering van enige op hem rustende verbintenis 

voortvloeiende uit deze overeenkomst op welke grond dan ook op te schorten,  dan wel 

ter verzekering van enigerlei vordering op KEN, conservatoir beslag onder zichzelf te 

leggen. 

15.3 Bij niet-tijdige betaling, danwel indien opdrachtgever voor het 

verstr ijken van die termijn surséance van betaling aanvraagt of in staat van 

faillissement wordt verklaard, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is KEN 

gerechtigd, zonder enige ingebrekestelling, van de vervaldag af over het verschuldigde 

bedrag een maandelijkse rente van 1,25% in rekening te brengen. Een gedeelte van 

een maand wordt als een volle maand gerekend. 

15.4 KEN heeft het recht bij niet -tijdige betaling om de overeenkomst, voor 

zover nog niet (geheel) uitgevoerd, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en 

de zaken die nog eigendom zijn van KEN terug te nemen, dit a lles onverminderd het 

recht van KEN op schadevergoeding.  

15.5 Voor rekening van Opdrachtgever zijn alle op de invordering vallende 

kosten, zowel kosten van aanschrijv ing, sommaties, de gerechtelijke en 

buitengerechtelijke incassokosten als de juridische bi jstand. De buitengerechtelijke 

incassokosten bedragen 15% exclusief B.T.W., met een minimum van EUR 500, - van 

het te vorderen bedrag, onverminderd de hierboven bedoelde vertragingsrente.  

15.6 KEN behoudt zich het recht voor om zowel tijdens als na de 

totstandkoming van de overeenkomst zekerheid tot betaling van de koopsom 

respectievelijk aanneemsom te verlangen, waarvoor de kosten ten laste van 

Opdrachtgever komen. Blijft Opdrachtgever in gebreke binnen een termijn van 14 

dagen de verlangde zekerheid te ver strekken, dan kan KEN de overeenkomst zonder 

enig ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst ontbinden, danwel de uitvoering 

daarvan opschorten, onverminderd haar recht op betaling van het reeds geleverde c.q. 

het reeds gepresteerde, alsmede op schadevergoeding. 

15.7 Betalingen, die vanwege Opdrachtgever aan KEN plaatsvinden, worden 

in alle gevallen aangewend tot afdoening van de oudste openstaande factuur ten laste 

van Opdrachtgever, met inbegrip van de daarop gevallen vertragingsrente en kosten.  

 

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud 

16.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van 

KEN, totdat alle vorderingen die KEN op de opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, 

waaronder in ieder geval de vordering genoemd onder BW 3:92 lid 2, vol ledig zijn 

betaald.  

16.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op Opdrachtgever is 

overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht 

daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. 

Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van KEN mee te werken aan de 

vestiging van een pandrecht op de vorderingen die Opdrachtgever uit hoofde van 

doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.  

16.3 Opdrachtgever is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud 

zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van KEN te 

bewaren. 

16.4 KEN is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn 

geleverd en nog bij Opdrachtgever aanwezig zijn terug te nemen indien 

Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in 

betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Opdrachtgever zal KEN te 

allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de 

zaken en/of ter uitoefening van de rechten van KEN.  

16.5 Voornoemde onder 16.1 t/m 16.4 opgenomen bepalingen laten de 

overige aan KEN toekomende rechten onverlet.  

 

Artikel 17 Intellectuele/ Industriële eigendom  

17.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduid ing omtrent 

merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele en/ of industriële eigendom 

uit c.q. van de door KEN geleverde zaken te verwijderen, te wijzigen dan wel te 

verbergen. 

17.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is en blijft KEN te allen 

tijde eigenaar van alle rechten van intellectuele en/ of industriële eigendom op alle 

door haar ontworpen en/ of vervaardigde zaken, daaronder begrepen maar niet 

beperkt tot tekeningen,  beschrijv ingen, reclamemateriaal etc. Deze zaken mogen 

zonder uitdrukkelijke toestemming van KEN niet worden vermenigvuldigd, gepubliceerd 

dan wel worden vrijgesteld.  

   

Artikel 18 Geschillen 

18.1 Elk geschil tussen Opdrachtgever en KEN wordt in eerste instantie 

onderworpen aan de bevoegde rechter te Rotterdam. KEN is evenwel bevoegd 

Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke 

internationale verdrag bevoegde rechter. Op alle overeenkomsten met KEN is 

Nederlands recht van toepassing. 

 

Artikel 19 Belastingen 

19.1 Alle heffingen en belastingen opgelegd door andere overheden dan de 

Nederlandse overheid, alsmede de Nederlandse B.T.W. zijn niet in de overeengekomen 

prijs en/of tarieven inbegrepen en zullen door Opdrachtgever worden v oldaan. Indien 

KEN gehouden is dergelijke heffingen en belastingen te betalen zal Opdrachtgever 

deze aan KEN vergoeden. 

 

Artikel 20 Geldigheid Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden 

20.1 Eventueel nietigheid van een of meer artikelen van deze Algemen e 

Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden laat de geldigheid van de overige 

artikelen onverlet. 

 

Artikel 21 Wijziging van de voorwaarden 

21.1  KEN is te allen tijde bevoegd wijzigingen in de door haar gehanteerde 

algemene voorwaarden aan te brengen; deze wijzigingen zullen de rechtsverhouding 

met Opdrachtgever op alle toekomstige overeenkomsten tussen partijen mede 

beheersen; KEN zal de (gewijzigde) voorwaarden plaatsen op haar internetsite 

www.ken.nl.  

 

http://www.ken.nl/

