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ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1

1.2
1.3

Een door verkoper aan de wederpartij verzonden 		
orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten

overeenkomst tussen Koninklijke Ten Cate nv of aan haar 		

overeenkomst volledig en juist weer te geven.

gelieerde ondernemingen (hierna te noemen: verkoper) 		

De overeenkomst wordt, in geval van een door verkoper 		

enerzijds en een wederpartij anderzijds, met name 		

verzonden orderbevestiging, geacht tot stand te zijn gekomen

betreffende leveringen van zaken door verkoper aan de 		

op het moment waarop de orderbevestiging door verkoper is

wederpartij, voorzover van deze voorwaarden niet door 		

verzonden. De wederpartij wordt geacht met de inhoud van de

partijen schriftelijk is afgeweken.

orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen zeven dagen

Onder wederpartij wordt tevens verstaan: degene in wiens

na dagtekening van de orderbevestiging schriftelijk aan 		

opdracht en/of voor wiens rekening zaken worden geleverd.

verkoper te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan
verenigen.

Algemene voorwaarden van de wederpartij zijn niet van 		
toepassing. Verkoper gaat met die voorwaarden niet akkoord,

1.4

2.5

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere

2.6

De inhoud van prijscouranten, folders, drukwerken e.d. van

behalve indien en voorzover de toepasselijkheid daarvan door

verkoper bindt verkoper niet, tenzij naar die inhoud 		

verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard.

uitdrukkelijk wordt verwezen in de overeenkomst.

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over

Elke nieuwe prijsnotering van verkoper stelt de voorgaande

“levering (van zaken)” wordt daaronder tevens verstaan het

buiten werking.

verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard
dan ook.

Artikel 3 Prijzen
3.1

en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief BTW.

Artikel 2 Offertes; orders; totstandkoming
overeenkomsten
2.1
2.2

3.2

tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende 		

geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, 		

Een aan verkoper gegeven order geldt als een aanbod van de

grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten,

wederpartij dat eerst na schriftelijke bevestiging van verkoper

verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere

verkoper te zijn aanvaard.

2.4

De door verkoper genoemde prijzen zijn gebaseerd op de ten

De door verkoper uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn

heffingen van overheidswege.

(middels een orderbevestiging) geacht kan worden door 		
2.3

Alle door verkoper genoemde prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk

3.3

Verkoper behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen, tenzij

Van door verkoper uitgebrachte offertes maken deel uit: 		

schriftelijk anders is overeengekomen. De wederpartij heeft in

ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen,

geval van prijswijziging het recht de gesloten overeenkomst te

afbeeldingen, maatopgaven e.d., alsmede eventuele 		

ontbinden middels een schriftelijke verklaring indien sprake is

bijlagen en bescheiden die op de offertes van verkoper 		

van een prijsverhoging van meer dan 10%. De ontbinding dient

betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door verkoper in dit

onverwijld na kennisneming door de wederpartij van de 		

verband gemaakte en gebruikte gereedschappen, eigendom

prijsverhoging te geschieden. Indien een prijsverhoging een

van verkoper en dient op eerste verzoek aan verkoper te

gevolg is van een wettelijke- of andere overheidsmaatregel

worden geretourneerd en mag zonder voorafgaande 		

heeft verkoper het recht de prijsverhoging door te berekenen

schriftelijke toestemming van verkoper niet worden 		

aan de wederpartij, zelfs indien is overeengekomen dat de

verveelvoudigd en/of ter kennis van derden worden gebracht

prijs vast is, zonder dat dit leidt tot een ontbindingsrecht van

of aan derden ter beschikking worden gesteld.

de wederpartij.

Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van
verkoper, voorzover deze geen 				
vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben, binden verkoper
niet dan nadat en voorzover zij schriftelijk door een bevoegde
vertegenwoordiger van verkoper zijn bevestigd.
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Artikel 4 Levering; levertijd; deelleveringen

verstrekt, is de wederpartij vergoeding van de daardoor 		

4.1

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt de

ontstane schade aan verkoper verschuldigd, onverminderd de

levering van zaken franco huis en worden de zaken vervoerd

overigens aan verkoper toekomende rechten, waaronder het

voor risico van de wederpartij.

recht van verkoper om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk

4.2

van de zaken zal zorgdragen, worden de zaken door verkoper

4.3
4.4

te ontbinden.

Tenzij is overeengekomen dat de wederpartij zelf voor vervoer
4.6

schriftelijk anders wordt overeengekomen, in op de dag 		

door verkoper te kiezen vervoerder. Indien de wederpartij 		

waarop de overeenkomst is tot stand gekomen, mits alle 		

wenst dat de zaken op een andere dan de in de vorige zin 		

gegevens die verkoper voor de uitvoering van de 		

bedoelde wijze zullen worden vervoerd, komen ook de extra

overeenkomst nodig heeft in haar bezit zijn. De door verkoper

hieraan verbonden kosten voor rekening van de wederpartij.

opgegeven levertijd geeft het tijdstip aan waarop de zaken

Verkoper heeft het recht 10% meer of minder dan de 		

beschikbaar komen voor expeditie. Indien de door verkoper

overeengekomen hoeveelheid te leveren.

opgegeven levertijd in de vorm van een jaar en weeknummer

De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op

is gesteld, geldt dit als de vrijdag van de betreffende week
volgens de internationaal vastgestelde weeknummering.

het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem
ter beschikking worden gesteld, dan wel worden bezorgd.

4.7

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij

Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het

uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige 		

verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de

levering dient de wederpartij verkoper derhalve schriftelijk in

levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van

gebreke te stellen.

de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle 		

4.8

Als wijzigingen in de opdracht aan verkoper ertoe leiden dat

aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten,

de voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde tijd

verschuldigd zijn.

langer is, wordt de levertijd met die extra benodigde tijd 		
verlengd.

Verkoper is in dat geval tevens gerechtigd te vorderen dat de
bevoegde rechter verkoper van haar verbintenis tot levering

4.5

De door verkoper opgegeven levertijden gaan, tenzij 		

vervoerd op de door verkoper te bepalen wijze en met een

4.9

De levertijd is gebaseerd op de verwachting dat verkoper de

van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om 		

met de levering verband houdende werkzaamheden kan 		

zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de

uitvoeren zoals ten tijde van het sluiten van de overeenkomst

koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.

was voorzien en dat de voor het uitvoeren van de 		

In afwijking van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel,

overeenkomst benodigde materialen tijdig aan verkoper zullen

geldt in geval van blokorders (overeenkomsten waarin de 		

worden geleverd.

kwaliteit van de zaken per kleur en/of dessin nog niet is 		

4.10

Het is verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te

gespecificeerd en/of waarin de levering per tijdseenheid nog

leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is 		

niet is vastgesteld) het navolgende: indien een overeenkomst

verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

een blokorder bevat, dient de specificatie per kleur en/of 		
dessin en/of de specificatie van de levering per tijdseenheid
door de wederpartij tijdig te geschieden. Voor het geval de
wederpartij daarmee in gebreke blijft, maar wel uiterlijk 		
binnen tien dagen na de uiterste datum waarop de 		
specificatie had moeten plaatsvinden deze alsnog aan 		
verkoper verstrekt, heeft verkoper het recht de 		
overeengekomen leveringstermijn te verlengen met een 		
periode van dertig dagen. Indien bovengenoemde termijn van
tien dagen na de uiterste datum is verstreken zonder dat 		
bedoelde specificatie door de wederpartij aan verkoper is
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afwijkingen in kwaliteit, kleur, breedte, gewicht, finish, dessin

Artikel 5 Beëindiging van de overeenkomst
5.1

en dergelijke.

De vorderingen van verkoper op de wederpartij zijn 		
onmiddellijk opeisbaar in onder andere de volgende gevallen:

6.2

- indien na het sluiten van de overeenkomst aan verkoper 		

(laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of

omstandigheden ter kennis komen die verkoper goede grond

het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of

geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen

de juiste zaken zijn geleverd; of de afgeleverde zaken wat 		

zal voldoen;

betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid)

- in geval van liquidatie, faillissement of surseance van 		

overeenstemmen met het overeengekomene; of de 		

betaling van de wederpartij;

afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen

- indien verkoper de wederpartij gevraagd heeft zekerheid te

kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die

stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel

gesteld mogen worden aan een normaal gebruik en/of 		
handelsdoeleinden.

onvoldoende is;
- indien de wederpartij anderszins in verzuim is en niet voldoet

6.3

In genoemde gevallen is verkoper bevoegd de verdere 		

Zichtbare gebreken of tekorten dient de wederpartij binnen
10 dagen na levering schriftelijk aan verkoper te melden.

aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
6.4

Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 10 dagen

uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of tot 		

nadat deze zijn ontdekt, of redelijkerwijze hadden behoren te

ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander

zijn ontdekt, doch uiterlijk binnen één jaar na levering 		
schriftelijk aan verkoper te melden.

onder gehoudenheid van de wederpartij de hierdoor door 		
verkoper geleden schade te vergoeden en onverminderd de
5.2

De wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering te 		

6.5

Iedere reclame dient te geschieden per aangetekende brief

overigens aan verkoper toekomende rechten.

of per telefax, met daarin een duidelijke en nauwkeurige 		

Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot 		

omschrijving van de klacht en onder opgave van de datum

personen en/of materiaal waarvan verkoper zich bij de 		

en het nummer van de factuur betrekking hebbend op de 		
betreffende zaken.

uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te
bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de

6.6

verplichting tot betaling en afname van gekochte zaken 		

overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of

bestaan.

onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de 		
overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd,

Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn 		

6.7

Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke 		
toestemming aan verkoper worden geretourneerd.

is verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 6 Gebreken; klachttermijnen

Artikel 7 Aansprakelijkheid

6.1

7.1

De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van
De wederpartij moet, waar het door verkoper verstrekte

7.2
7.3

Verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals 		
schade in de vorm van winstderving en andere indirecte 		

spelingen en wijzigingen van ondergeschikt belang in de

schade.

door verkoper geleverde zaken. De wederpartij kan daaraan
geen aanspraken jegens verkoper ontlenen. De door verkoper

Als verkoper aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt
tot de factuurwaarde van de betreffende zaken.

gegevens over maten, hoeveelheid, kleurechtheid en 		
dergelijke betreft, rekening houden met gebruikelijke 		

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen verleent 		
verkoper geen garantie op geleverde zaken.

de gegevens die hij aan verkoper heeft verstrekt.

7.4

Verkoper is – mede gelet op het feit dat geleverde zaken met

geleverde zaken mogen derhalve van de omschrijving in de

name bestaan uit producten die zullen worden verwerkt (door

overeenkomst afwijken indien en voorzover het gaat om

de wederpartij) teneinde een eindproduct tot stand te brengen

maatverschillen, hoeveelheidsverschillen en/of wijzigingen

– niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een

van ondergeschikt belang, waaronder in de branche 		

onjuiste behandeling van geleverde zaken. Onder onjuiste

gebruikelijke of technisch niet te voorkomen geringe

behandeling wordt onder meer verstaan: een behandeling van
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de zaken voor een ander doel dan waarvoor de zaken zijn 		

7.5

Door verkoper afgeleverde zaken, die onder het 		
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader

met de gebruiksvoorschriften.

van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.

Elk vorderingsrecht van de wederpartij jegens verkoper 		

In geval van faillissement of surseance van betaling van de

vervalt na verloop van één jaar nadat de zaken volgens de

wederpartij is ook het doorverkopen in het kader van een 		

overeenkomst aan de wederpartij zijn geleverd of aan de

normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan. Overigens is de

wederpartij ter beschikking zijn gesteld, tenzij de wederpartij

wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig

binnen deze termijn een gerechtelijke procedure tegen 		

ander recht op te vestigen.

verkoper is gestart.
7.6

8.3

bestemd en be- of verwerking of gebruik van de zaken in strijd

8.4

De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud

De wederpartij vrijwaart verkoper tegen aanspraken op 		

geleverde zaken te merken als het eigendom van verkoper en

schadevergoeding van derden in verband met door verkoper

te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, 		

aan de wederpartij geleverde zaken of voor de wederpartij

ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis en

verrichte diensten voorzover deze schade krachtens de 		

het bewijs van premiebetaling van deze verzekering op eerste

overeenkomst en deze algemene voorwaarden in de 		

verzoek aan verkoper ter inzage te geven.

verhouding tot de wederpartij niet voor rekening en risico
7.7

van verkoper komt.

Artikel 9 Betaling

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van 		

9.1

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na 		

aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten

factuurdatum door middel van wettig betaalmiddel ten kantore

is aan opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of

van verkoper of door overschrijving van het verschuldigde

haar leidinggevende ondergeschikten.

bedrag naar de bankrekening van verkoper.
Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum, zonder

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is de wederpartij

8.1

Verkoper blijft eigenaar van alle door haar aan de wederpartij

in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van in verzuim

krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken

treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd 		

totdat de wederpartij de tegenprestatie(s) met betrekking tot

gelijk aan de in de onderlinge verhouding tussen verkoper
en de wederpartij geldende wettelijke rente.

al deze zaken volledig is nagekomen. Indien verkoper 		
krachtens deze overeenkomst(en) diensten heeft verricht of

9.2

geldt de dag van creditering van die rekening als de dag

eigendom van verkoper totdat de wederpartij ook de 		

van betaling.

vorderingen van verkoper betreffende de tegenprestatie(s)

9.3

Verkoper heeft steeds het recht voor te verrichten leveringen

terzake daarvan volledig heeft voldaan. Tevens geldt de 		

contante betaling voor aflevering van de zaken of 		

voorbehouden eigendom voor vorderingen die verkoper op

genoegzame zekerheidsstelling door de wederpartij te
verlangen.

de wederpartij verkrijgt wegens niet-nakoming door de 		
8.2

In geval van betaling op de bankrekening van verkoper

dient te verrichten, blijven de in de vorige zin bedoelde zaken

wederpartij van zodanige overeenkomst(en).

9.4

Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Indien het recht van het land van bestemming van de 		

9.5

Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter

gekochte zaken verdergaande mogelijkheden kent tot het 		

afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en

voorbehouden van de eigendom dan hierboven in lid 1 is

kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het

bepaald, geldt tussen partijen dat deze verdergaande 		

langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de 		

mogelijkheden geacht worden ten behoeve van verkoper te

voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

zijn bedongen, met dien verstande dat wanneer objectief
niet is vast te stellen op welke verdergaande regels deze 		
bepaling betrekking heeft, het hierboven in lid 1 bepaalde
blijft gelden.
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Artikel 10 Incassokosten

waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen

10.1

Indien verkoper invorderingsmaatregelen treft tegen de 		

door verkoper niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden

wederpartij die in verzuim is, komen de kosten vallende op die

zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden,

invordering, met een minimum van 10% van het openstaande

zonder dat er in dat geval een verplichting tot 			
schadevergoeding bestaat.

bedrag, ten laste van de wederpartij. Buitengerechtelijke 		
incassokosten zijn ook verschuldigd als slechts een enkele
10.2

11.4

Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al 		

aanmaning is verstuurd.

gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of

De wederpartij is jegens verkoper de door verkoper gemaakte

slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen,

gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze

is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel

onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien verkoper en de

afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze

wederpartij met betrekking tot een overeenkomst waarop 		

factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een 		
gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak

Artikel 12 Geheimhouding

in kracht van gewijsde gaat waarbij de wederpartij volledig of

Beide partijen zijn, behoudens de voor hen geldende wettelijke

in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

verplichtingen, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit

Artikel 11 Overmacht

andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als

11.1

Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de 		

dit door de informatieverschaffende partij is medegedeeld of als dit

nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan 		

voortvloeit uit de aard van de informatie.

verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en 		
voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk

Artikel 13 Intellectuele- en industriële eigendom;

maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: 		

auteursrecht

stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen

13.1

industriële eigendom voor, waaronder, maar niet beperkt tot,

prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare 		

de auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, 		

stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan 		

databankrechten, modelrechten, handelsnaamrechten, 		
alsmede de rechten op know how.

verkoper afhankelijk is; de omstandigheid dat verkoper een
prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te

13.2

rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, 		

krijgt; overheidsmaatregelen die verkoper verhinderen haar

software enz. blijven het eigendom van verkoper en zijn 		

verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen; bovenmatig

uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de 		

ziekteverzuim; terroristische aanslagen; beperking of 		

wederpartij en mogen zonder voorafgaande schriftelijke 		

stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven; 		

toestemming van verkoper niet worden verveelvoudigd,

brand; het niet of in onvoldoende mate beschikbaar zijn van

openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden

leveren zaken; stagnatie door vorstverlet of andere 		

worden gebracht.
13.3

Verkoper behoudt tevens het recht de door de uitvoering

weersinvloeden en algemene vervoersproblemen.

van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere 		

Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen,

doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke
informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert
intreedt nadat verkoper haar verbintenis had moeten
11.3

Alle door verkoper verstrekte stukken en informatie, zoals

leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd

(ruwe) materialen benodigd voor de productie van de te 		

11.2

Verkoper behoudt zich alle rechten van intellectuele- en 		

en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen

13.4

Indien de geleverde zaken door verkoper zijn geproduceerd

nakomen.

op grond van door de wederpartij verstrekte specificaties,

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere 		

staat de wederpartij er voor in dat daarmee geen rechten van

verplichtingen van verkoper opgeschort. Indien de periode

derden (zoals intellectuele- en industriële eigendomsrechten)
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worden geschonden. De wederpartij zal opdrachtgever 		
vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake en zal als
gevolg daarvan en in verband daarmee door opdrachtgever
geleden schade op eerste verzoek aan opdrachtgever 		
vergoeden.
Artikel 14 Geschilbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de
burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de wederpartij en verkoper
in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde
rechter te Almelo (Nederland). Verkoper blijft echter steeds bevoegd
een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke
internationale verdrag bevoegde rechter.
Artikel 15 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen verkoper en de wederpartij is 		
Nederlands recht van toepassing.
Artikel 16 Vertalingen
In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene
voorwaarden en de Nederlandse tekst van de voorwaarden,
prevaleert de Nederlandse tekst.
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