
 

Algemene Voorwaarden 

van 

Vliegwerk Holland B.V. 

 

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de daarachter omschreven betekenis: 

- de onderneming of ondernemer: Vliegwerk Holland B.V. 

- de opdrachtgever: de wederpartij van Vliegwerk Holland B.V. 

- de overeenkomst: de overeenkomst tussen Vliegwerk Holland B.V. en de opdrachtgever 

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en (toekomstige) overeenkomsten voor de 

levering van zaken en het verrichten van diensten, alsmede op alle daarmee verband houdende overeenkomsten. 

2. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

Artikel 2 - Aanbiedingen 

1. Alle door de onderneming gedane mondelinge of schriftelijke aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en voor de onder-

neming op geen enkele wijze bindend; 

2. Opdrachten van de opdrachtgever gelden als aanbod aan de onderneming en zijn onherroepelijk. De overeenkomst 

komt tot stand op het moment van schriftelijke bevestiging daarvan door de onderneming; 

3. De onderneming is niet aansprakelijk voor onjuistheden in van derden en/of de opdrachtgever afkomstige bij een 

aanbieding verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schetsen, maten, gewichten, motorvermogen, snelheid en verdere 

omschrijvingen. 

 

Artikel 3 – Prijzen 

1. Alle door de onderneming genoemde prijzen zijn berekend voor levering af werkplaats, terrein of magazijn van de 

onderneming, en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld; 

2. Tenzij voor een opdracht of een gedeelte daarvan een vaste prijs is overeengekomen, zal de ondernemer de op-

drachtgever voor het verrichten van de overeengekomen diensten belasten op basis van de geldende tarieven ten 

tijde van het uitvoeren van de overeengekomen diensten; 

3. In de tarieven zijn niet begrepen de kosten van verwerkt materiaal, hulpstoffen en/of reis- en verblijfkosten, noch de 

overige kosten die door de ondernemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt. Deze 

worden de opdrachtgever afzonderlijk gespecificeerd in rekening gebracht; 

4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen behoudt de onderneming zich het recht voor, in geval van een kostenstij-

ging tussen het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst en de voltooiing daarvan, en ongeacht de voor-

zienbaarheid daarvan, de prijs en/of het tarief dienovereenkomstig te verhogen in dier voege dat zulk een kostenstij-

ging daarin volledig is verwerkt. Onder kostenstijging wordt onder andere begrepen kostenstijgingen die voortvloeien 

uit lonen, lasten, belastingen, rechten retributies, vrachten, heffingen, prijzen van grondstoffen en energie, alsmede 

wisselkoersveranderingen, verhogingen van de door leveranciers in rekening gebrachte kosten of wetswijzigingen. 

 

Artikel 4 – Levertijd en levering 

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de overeengekomen termijn(en) voor de levering van verkochte 

zaken, dan wel die voor het verrichten van diensten voor de onderneming slechts indicatief. 

2. De overeengekomen termijnen, als bedoeld in lid 1, worden in ieder geval verlengd met de termijn: 

a. dat de opdrachtgever, in verband met het verrichten van de overeengekomen diensten, de onderneming niet in  

    het bezit heeft gesteld van de voor het verrichten van de diensten vereiste gegevens, bescheiden, materialen,  

    zaken en dergelijke; 

b. waarin de onderneming als gevolg van handelen en/of nalaten van derden niet in staat is haar verplichtingen uit  

    de overeenkomst na te komen; 

c. de opdrachtgever anders dan bedoeld in sub a. hierboven enige andere verplichting uit de gesloten overeen- 

    komst jegens de onderneming niet is nagekomen. 

3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst, zonder verdere inge-

brekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, ontbonden te verklaren nadat de opdrachtgever de onderneming schrif-

telijk een redelijke termijn heeft gesteld waarbinnen alsnog levering van de zaken moet plaatsvinden en/of de dien-

sten moeten zijn verricht en de onderneming niet binnen die termijn de overeengekomen zaken heeft geleverd en/of 
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de overeengekomen diensten heeft verricht. Ten aanzien van de hiervoor bedoelde termijn is het gestelde in het 

tweede lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing; 

4. Na voltooiing van de overeengekomen diensten zal de onderneming dat aan de opdrachtgever meedelen. De op-

drachtgever is verplicht de zaak/zaken ten aanzien waarvan de diensten zijn verricht binnen 48 uur na voornoemde 

mededeling van de onderneming in ontvangst te (laten) nemen, bij gebreke waarvan de onderneming gerechtigd is 

de opdrachtgever bewaarloon ten laste van de opdrachtgever te brengen; 

5. De onderneming zal de opdrachtgever meedelen op welke datum de overeengekomen zaken aan de opdrachtgever 

geleverd kunnen worden. Het bepaalde in de tweede volzin van het vorige lid is van overeenkomstige toepassing; 

6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt levering van zaken af werkplaats, magazijn of terrein van 

de onderneming. 

 

Artikel 5 – Verrichten van werkzaamheden 

1. Onderhouds-, inspectie-, reparatie- en/of andere werkzaamheden worden door of namens de ondernemer uitge-

voerd met inachtneming van de in de branche geldende eisen van goed vakmanschap; 

2. Indien en voor zover onderhouds-, inspectie-, reparatie- en/of andere werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd 

aan of in verband met zaken die niet van de ondernemer zelf afkomstig zijn, heeft de ondernemer steeds het recht 

om op ieder moment tijdens de uitvoering van de overeenkomst deskundige derden in te schakelen of te raadplegen, 

met doorbelasting aan de opdrachtgever van de kosten van deze inschakeling of dit raadplegen. 

 

Artikel 6 - Betaling 

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden zonder aftrek van enige kor-

ting of verrekening binnen 30 dagen na factuurdatum op het kantoor van de onderneming of door middel van over-

schrijving of storting op een door de onderneming op te geven bank- of girorekening, of op een andere door de on-

derneming aan te geven wijze. Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden op de datum waarop de kwitantie 

door de onderneming is verstrekt respectievelijk de valutadatum waarop de bank-/girorekening van de onderneming 

voor het verschuldigde bedrag is gecrediteerd; 

2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is de onderneming gerechtigd deellevering(en) van zaken en/of deels 

voltooide diensten aan de opdrachtgever te factureren. 

3. Indien enige betaling niet binnen de overeengekomen termijn is verricht, wordt de opdrachtgever geacht van rechts-

wege in verzuim te zijn zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist. Met ingang van de dag waarop de op-

drachtgever in verzuim is, is de opdrachtgever een vertragingsrente ad 1,5% van het verschuldigde bedrag per 

maand verschuldigd, zulks onverminderd de onderneming verder toekomende rechten. De verschuldigde rente 

wordt (telkens) na een jaar berekend over het/de nog verschuldigde factuurbedrag(en) en de rente die nog verschul-

digd is over het daaraan voorafgaande jaar; 

4. De opdrachtgever die in verzuim is met de betaling is tevens aan de onderneming verschuldigd de daadwerkelijk 

door haar gemaakte kosten verband houdende met de incasso van het verschuldigde, waaronder die van de daad-

werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten. Voornoemde kosten bedragen ten minste 10% van het nog door de 

opdrachtgever verschuldigde, met een minimum van € 250,00, exclusief de (eventueel) daarover verschuldigde 

BTW; 

5. De opdrachtgever is (telkens) verplicht op eerste verzoek van de onderneming voldoende zekerheid stellen, waar-

onder mede is begrepen de (gedeeltelijke) vooruitbetaling van  de overeengekomen prijs/vergoeding. Zolang aan 

voornoemd verzoek door de opdrachtgever geen (tijdige en/of volledige) uitvoering tot tevredenheid van de onder-

neming is gegeven, kan de onderneming de uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. De 

opdrachtgever is aansprakelijk voor de kosten/schade die als gevolg van de in de vorige zin bedoelde opschorting 

ontstaan. 

 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud 

1. De door de onderneming aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de onderneming totdat de 

opdrachtgever al hetgeen die verschuldigd is uit de overeenkomst, dan wel enige andere overeenkomst met de on-

derneming, volledig is nagekomen; 

2. In het geval de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet (tijdig en/of volledig) is nagekomen of de 

onderneming de gegronde vrees heeft dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet (tijdig en/of volledig) zal nako-

men, is de opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van de onderneming de aan de opdrachtgever geleverde za-

ken (weer) terug te leveren aan de onderneming. Voor zover de opdrachtgever niet binnen de door de onderneming 

in voornoemd verzoek gestelde termijn de hiervoor genoemde verplichting (tijdig en/of volledig) nakomt, machtigt de 

opdrachtgever de onderneming onherroepelijk de terreinen/gebouwen, in gebruik bij de opdrachtgever, te betreden 
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en zich daartoe toegang te verschaffen teneinde de zich aldaar bevindende geleverde zaken tot zich te nemen. De 

opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten en schade die de onderneming maakt respectievelijk lijdt als gevolg 

van het bepaalde in de vorige zinnen. 

 

Artikel 8 - Risico 

1. Zodra de levering van de overeengekomen zaken door de onderneming heeft plaatsgevonden zijn alle lusten en las-

ten van het geleverde voor rekening en risico van de opdrachtgever; 

2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn proefvluchten voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

 

Artikel 9 - Garantie 

1. De onderneming garandeert dat de overeengekomen diensten zijn uitgevoerd overeenkomstig de in de branche gel-

dende eisen van goed vakmanschap; 

2. Voor zover door de onderneming zaken aan de opdrachtgever zijn geleverd, die niet (geheel) door de onderneming 

zelf zijn vervaardigd, garandeert de onderneming uitsluitend (de werking van) die zaken overeenkomstig de garantie-

(voorwaarden) van de vervaardiger van die zaken; 

3. Zijn er door de onderneming aan de opdrachtgever zaken geleverd die door de onderneming zijn vervaardigd dan 

garandeert de onderneming de juistheid van de bruikbaarheid/werking van die zaken overeenkomstig de eisen die 

ter zake van de bruikbaarheid/werking van dergelijke zaken gewoonlijk gesteld worden; 

4. De termijn waarbinnen het schriftelijke beroep op de in leden 1. tot en met 3. omschreven garanties bij de onderne-

ming bekend moeten zijn bedraagt drie maanden te rekenen vanaf de dag volgende op die van de mededeling(en) 

als bedoeld in artikel 5 lid 4 en/of artikel 5 lid 5 van deze voorwaarden. Voor zover de garantietermijn van de ver-

vaardiger van de zaak als bedoeld in lid 2 van dit artikel korter is dan de hiervoor genoemde termijn van drie maan-

den, is ten aanzien van die zaken de termijn van de vervaardiger van de zaken van toepassing. Na het verstrijken 

van de in de eerste of, in toepasselijk, tweede zin genoemde termijn vervalt ieder recht om een beroep te doen op 

het bepaalde als omschreven in de leden 1. tot en met 3. van dit artikel; 

5. In het geval de opdrachtgever terecht een beroep heeft gedaan op de in lid 1. en/of 3. omschreven garantie(s) zal de 

onderneming, naar haar keuze en op haar kosten, de diensten opnieuw zelf uitvoeren, dan wel door een ander laten 

uitvoeren, respectievelijk de zaak repareren dan wel een nieuw exemplaar van de zaak leveren. Ten aanzien van de 

in de vorige zin bedoelde opnieuw uitgevoerde diensten, reparatie of levering zijn de in dit artikel genoemde garan-

ties van overeenkomstige toepassing; 

6. In het geval de opdrachtgever terecht een beroep heeft gedaan op de in lid 2 omschreven garantie is de opdracht-

gever, op eerste verzoek van de onderneming, gehouden de geleverde zaak, ten aanzien waarvan een beroep op 

de garantie wordt gedaan, aan de onderneming ter beschikking te stellen. De onderneming zal de garantie(kwestie) 

vervolgens opnemen met de vervaardiger van de zaak, dan wel, op verzoek van de opdrachtgever, haar rechten ten 

aanzien van de vervaardiger van de zaak aan de opdrachtgever overdragen; 

7. Elke garantie vervalt binnen de hierboven genoemde termijn indien blijkt dat er door of namens de opdrachtgever: 

a. wijzigingen zijn aangebracht in of aan de zaak; 

b. (herstel) verrichtingen aan de zaak zijn verricht; 

c. de zaak voor een ander doel is gebruikt dan waarvoor het bestemd was; 

d. de zaak gebrekkig is onderhouden; 

e. de zaak onoordeelkundig is gebruikt, 

waarbij onder ‘de zaak’ wordt verstaan de door de opdrachtgever geleverde zaak, dan wel de zaak ten aanzien 

waarvan de diensten zijn verricht. 

 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid 

1. De onderneming sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door haar 

geleverde zaken en/of de door haar verrichte diensten, behoudens in het geval de opdrachtgever schade heeft gele-

den en bewijst dat die schade het rechtstreekse gevolg is van enig door grove schuld (niet-)handelen van de onder-

neming; 

2. De onderneming sluit in elk geval elke aansprakelijkheid voor enige bedrijfs- en/of vervolgschade, hoe ook genaamd, 

bij/van de opdrachtgever uit; 

3. De onderneming sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade geleden door derden, ongeacht of die derden die scha-

de via de opdrachtgever kunnen verhalen. In dat laatste geval wordt onder de schade die de opdrachtgever heeft ge-

leden niet begrepen de door die derden geleden schade die op de opdrachtgever is of kan worden verhaald. De op-

drachtgever vrijwaart de onderneming onherroepelijk voor alle aanspraken tot vergoeding van schade van derden op 
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de onderneming. Onder die vrijwaring zijn begrepen alle daadwerkelijk door de onderneming gemaakte en nog te 

maken kosten ter afwering van voornoemde aanspraken; 

4. De onderneming sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade ontstaan aan zaken die de opdrachtgever in verband 

met het verrichten van diensten aan de onderneming ter beschikking heeft gesteld, behoudens in het geval de op-

drachtgever schade heeft geleden en bewijst dat die schade het rechtstreekse gevolg is van enig door grove schuld 

(niet-)handelen van de onderneming. 

 

Artikel 11 - Overmacht 

1. Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt ver-

hinderd door omstandigheden buiten de wil en/of invloed van partijen; 

2. In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de overmachtsituatie langer dan 

drie maanden duurt, is ieder van partijen gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de andere 

partij voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden, zonder over en weer tot enigerlei schadevergoeding 

te zijn gehouden. 

 

Artikel 12 – Verzuim, ontbinding en opschorting 

1. Onverminderd hetgeen overigens in deze voorwaarden is bepaald is de opdrachtgever in verzuim, is de vordering op 

de opdrachtgever direct opeisbaar en heeft de onderneming, naar keuze, het recht haar verplichtingen uit de over-

eenkomst terstond op te schorten en/of, zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst terstond 

(gedeeltelijk) te ontbinden, indien: 

a. de opdrachtgever zijn verplichting uit de overeenkomst niet tijdig en/of volledig nakomt; 

b. het faillissement van de opdrachtgever is aangevraagd of is uitgesproken, de opdrachtgever surseance van be- 

    taling of de toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling heeft verzocht, dan wel dat de opdrachtgever 

    anderszins de beschikking over zijn vermogen (tijdelijk) heeft verloren of dreigt te verliezen; 

c. de onderneming van de opdrachtgever vrijwillig is of zal worden vereffend of in een activa-transactie is of zal wor- 

    den betrokken; 

2. Indien de overeenkomst als gevolg van één of meer van de in lid 1 genoemde gevallen door de onderneming (ge-

deeltelijk) wordt ontbonden is zij tot geen enkele (schade)vergoe-ding, hoe ook genaamd, gehouden en kan op-

drachtgever geen enkele aanspraak uit hoofde van het in artikel 10 bepaalde meer geldend maken; 

3. De opdrachtgever is verplicht de onderneming terstond op de hoogte te stellen van een (dreigend) beslag op zaken 

die door de onderneming zijn geleverd en waarop nog een eigendomsvoorbehoud van de onderneming rust. 

 

Artikel 13 – Geschillen en toepasselijk recht 

1. Elk geschil voortvloeiende uit de overeenkomst zal uitsluitend beslecht worden door de bevoegde rechter in het ar-

rondissement waarin de onderneming statutair is gevestigd; 

2. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende 

roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten; 

3. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 


