
 

Algemene voorwaarden 

Algemene verkoop- en aannemingsvoorwaarden van (i) Askové Kunststof Industrie B.V., statutair 

gevestigd te Heeswijk-Dinther en kantoorhoudende te (5482 VS) Schijndel aan de Nieuwe Eerdsebaan 

32 en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 16048641, (ii) Askové Milieutechniek B.V., 

statutair gevestigd te Veghel en kantoorhoudende te (5482 VS) Schijndel aan de Nieuwe Eerdsebaan 32 

en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 16065435, en (iii) AZ Techniek, statutair gevestigd 

te Helmond en kantoorhoudende te (5708 DZ) Helmond aan de Egelantier 37 en geregistreerd in het 

handelsregister onder nummer 68631669.  

Art. I Toepasselijkheid 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Askové Kunststof Industrie B.V., Askové 

Milieutechniek B.V. en/of AZ Techniek (hierna te noemen: Askové) gedane 

offertes/aanbiedingen, (order)bevestigingen, rechtshandelingen en op alle door Askové gesloten 

overeenkomsten met afnemers of opdrachtgevers handelend in de uitoefening van beroep of 

bedrijf (hierna te noemen: de wederpartij), betreffende de verkoop of het op andere gronden ter 

beschikking stellen van zaken alsmede op aanneming van werk. Afwijkende bedingen binden 

Askové slechts na schriftelijke akkoordbevindingen harerzijds en alleen voor de overeenkomst 

waarop de akkoordbevinding betrekking heeft. 

2. Toepasselijkheid van eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt 

door Askové uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij die toepasselijkheid - voor elk geval 

afzonderlijk - expliciet en schriftelijk door Askové is aanvaard. 

Art. II Aanbiedingen, overeenkomsten, informatie 

1. Alle aanbiedingen van Askové zijn steeds vrijblijvend. Askové is gerechtigd om ieder aanbod in 

te trekken of te herroepen, zelfs nadat het aanbod door de wederpartij is geaccepteerd. Een 

overeenkomst tussen Askové en de wederpartij komt pas tot stand indien en voor zover de 

overeenkomst door Askové schriftelijk is aanvaard of bevestigd, dan wel nadat Askové is gestart 

met de uitvoering van de overeenkomst. Een order of aanvaarding van de wederpartij die op 

enige wijze afwijkt van het aanbod van Askové, geldt als een nieuw aanbod jegens Askové. 



 

2. Mondelinge en telefonische afspraken alsmede handelingen van personen die niet bevoegd zijn 

om Askové dienaangaande te vertegenwoordigen, binden Askové slechts indien zij door een 

daartoe bevoegd persoon namens Askové schriftelijk zijn bevestigd. Wijzigingen van een 

overeenkomst of aanvullende dan wel afwijkende bedingen zijn alleen van kracht indien Askové 

en de wederpartij deze schriftelijk hebben vastgelegd, met dien verstande dat Askové gerechtigd 

is deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en dat de wederpartij zich op voorhand met 

deze wijzigingen akkoord verklaart. 

3. Door Askové aan de wederpartij voorafgaand of tijdens de overeenkomst ter kennis gebrachte 

afbeeldingen, tekeningen, gewichtsvermeldingen, technische specificaties, monsters, kleuren, 

samenstellingen, ingrediënten en overige gegevens, bijvoorbeeld opgenomen in brochures, 

prospectussen, catalogi, circulaires, advertenties en prijslijsten, zijn slechts informatief en binden 

Askové niet, tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen. 

4. Alle rechten op door of via Askové tot stand gekomen of door Askové verschafte aanbiedingen, 

afbeeldingen berekeningen, modellen, artistieke en technische ontwerpen, monsters, 

beschrijvingen, (technische en overige) tekeningen, schetsen, schema’s en dergelijke berusten 

bij Askové, en mogen niet, in welke vorm ook, aan derden ter inzage worden verstrekt of ter 

beschikking worden gesteld dan wel op andere wijze gebruikt worden zonder toestemming van 

Askové, niettegenstaande het feit dat de kosten van dergelijke op verzoek van de wederpartij 

aan haar verschafte informatie door Askové in rekening wordt gebracht aan de wederpartij.  

5. Informatie als bedoeld in lid 4 van dit artikel moet op eerste verzoek van Askové compleet en 

onbeschadigd worden teruggegeven. Indien de overeenkomst is geëindigd of definitief niet tot 

stand is gekomen, moeten de betreffende informatie terstond aan Askové worden teruggegeven 

op eigen initiatief van de wederpartij. 

Art. III Prijzen 

1. Door Askové opgegeven prijzen c.q. aanneemsommen zijn gebaseerd op de ten tijde van de 

opgave geldende omstandigheden en factoren. 

2. Voordat een overeenkomst tot stand is gekomen, is Askové volledig vrij om een in een 

aanbieding aangegeven prijs te wijzigen. Indien na het sluiten van een overeenkomst verhoging 

van een of meer kostprijsbepalende factoren optreedt, ook al geschiedt dit als gevolg van 

voorzienbare omstandigheden, dan is Askové gerechtigd deze verhoging door te berekenen aan 



 

de wederpartij, met dien verstande dat een prijsverhoging van 10% of meer binnen een termijn 

van 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst de wederpartij het recht geeft om de 

overeenkomst binnen 5 dagen na kennisneming van de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden, 

zonder tot enige schadevergoeding gerechtigd te zijn. 

3. Tenzij anders is overeengekomen, zijn in de opgegeven, c.q. overeengekomen aanneemsom 

niet begrepen belastingen en heffingen, (tijdelijke) aansluitkosten voor elektriciteit, gas, water, 

riolering en communicatie, coördinatiekosten en de kosten van zogenaamde hulpwerken zoals 

grond-, hei-, hak-, breek-, fundering-, metsel-, timmer-, stucadoor-, schilder-, herstel-, of ander 

bouwkundig werk van welke aard ook. Op de aanneemsom is de Risicoregeling Woning- en 

Utiliteitsbouw 1991 van toepassing tenzij anders overeengekomen. 

4. Tenzij schriftelijk anders is vermeld, zijn alle door Askové vermelde prijzen (i) netto contant, 

zonder korting, en in euro, (ii) exclusief verpakking, BTW, kosten, invoerrechten, toeslagen, 

heffingen, belastingen en vrachtkosten, en (iv) op basis van de ICC Incoterms 2020 zoals 

aangegeven in de aanbieding, orderbevestiging of overeenkomst, bij gebreke waarvan de ICC 

Incoterm Ex Works (EXW) geldt. 

5. Voor leveringen van geringe waarde is Askové gerechtigd een extra kostentoeslag door te 

berekenen. 

Art. IV Betaling 

1. Askové zal te allen tijde het recht hebben van de wederpartij te verlangen: (i) zekerheid voor de 

nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst op een wijze die Askové voldoende 

acht, en/of (ii) betaling vooraf. Wanneer de wederpartij nalaat een dergelijke zekerheid of 

betaling vooraf te verstrekken, zal Askové het recht hebben de (verdere) uitvoering van de 

overeenkomst op te schorten totdat de wederpartij aan de gevraagde zekerheid of betaling 

vooraf heeft voldaan. 

2. De wederpartij is verplicht de koopprijs of aanneemsom dan wel het deel daarvan als bedoeld in 

art. XVI lid 3 te voldoen, in lijn met de geldende wetgeving, binnen 30 dagen na factuurdatum 

zonder korting, opschorting, aftrek en/of verrekening door middel van overmaking naar of 

storting op een door Askové aangegeven bankrekening, tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen. 



 

3. Nalatigheid van de wederpartij terzake van het afnemen van zaken en het Askové niet in de 

gelegenheid stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, laat de 

betalingsverplichting van de wederpartij onverlet. 

4. Voorschriften, van welke autoriteit ook, die het gebruik van de te leveren of reeds geleverde 

zaken dan wel van het op te leveren of reeds opgeleverde werk verhinderen, laten de 

betalingsverplichting van de wederpartij onverlet. 

5. Indien in gedeelten wordt geleverd, is Askové niet tot verdere levering verplicht dan nadat op de 

reeds gedane deelleveringen betrekking hebbende facturen zijn betaald, onverminderd het 

bepaalde in de overige leden van dit artikel. 

6. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is hij direct in 

verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment worden alle vorderingen van 

Askové op de wederpartij direct opeisbaar, en is de wederpartij over de verschuldigde hoofdsom 

de wettelijke handelsrente (ex artikel 6:119a BW) + 2% verschuldigd. Na het einde van iedere 

maand zal het verschuldigde rentebedrag verhoogd worden met de rente over die maand. 

7. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten die Askové heeft moeten maken indien 

de wederpartij betrokken is geraakt in enige juridische procedure tegen Askové, als eisende of 

verwerende partij, zullen door de wederpartij worden gedragen. De buitengerechtelijke kosten 

zullen worden bepaald in overeenstemming met de Staffel buitengerechtelijke incassokosten 

(BIK). De gerechtelijke kosten zullen worden vastgesteld aan de hand van het door Askové 

daadwerkelijk betaalde bedrag met betrekking tot de procedure, ook als dit de vastgestelde 

proceskosten overschrijdt. 

Art. V Levertijd 

1. De overeengekomen levertijd gaat in wanneer de overeenkomst tot stand gekomen is, over alle 

technische details overeenstemming bereikt is en alle voor de uitvoering van het werk 

noodzakelijke gegevens, tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van Askové. 

2. Overeengekomen levertijden zijn slechts indicatief en zullen nimmer zijn te beschouwen als 

fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering is Askové 

pas in verzuim na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling van de wederpartij, waarbij 

een redelijke termijn voor nakoming wordt gegeven, en Askové vervolgens binnen die redelijke 

termijn niet presteert. 



 

3. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kan Askové te harer keuze dit gedeelte 

leveren dan wel eerst leveren wanneer de gehele bestelling gereed is, onverminderd het 

bepaalde in lid 1 van dit artikel. 

4. Wanneer de wederpartij de zaken niet (tijdig) afneemt of ophaalt, is hij zonder ingebrekestelling 

direct in verzuim, en kan Askové te harer keuze hetzij leveren op een door Askové te bepalen 

tijdstip en plaats, hetzij de overeenkomst dan wel het nog onuitgevoerde deel der overeenkomst 

zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Askové op 

schadevergoeding. 

Art. VI Opslag 

Indien om welke reden dan ook de wederpartij niet in staat is de zaken op het overeengekomen 

tijdstip in ontvangst te nemen en Askové overgaat tot het (doen) opslaan van de zaken, is deze 

opslag volledig voor rekening en risico van de wederpartij. Askové is in dat geval gerechtigd om 

de prijs te vermeerderen met de opslagkosten, rente en overige kosten, of al deze kosten te 

vorderen van de wederpartij als schadevergoeding.  

Art. VII Montage 

1. Indien Partijen overeenkomen dat Askové zorg zal dragen voor montage van het door haar (op-) 

geleverde, is wederpartij hiervoor de overeengekomen prijs verschuldigd, bij gebreke waarvan 

een door Askové nader vast te stellen redelijke prijs is verschuldigd conform de op dat moment 

gebruikelijke tarieven van Askové. 

2. Reparatie aan bestaand materiaal, beschermingen voor gaten, luiken, riemen etc. zijn nimmer 

begrepen onder de verplichtingen tot montage. 

3. De wederpartij dient te voldoen aan alle verzoeken van Askové met betrekking tot benodigde 

(hulp)middelen, assistentie, ondersteuning en faciliteiten, en dient alle instructies van Askové op 

te volgen. 



 

Art. VIII Niet toerekenbare tekortkomingen (overmacht) 

1. Overmacht zal worden geacht te bestaan in al die omstandigheden die verhinderen dat Askové 

de overeenkomst of een deel ervan uitvoert of die het voor Askové onmogelijk of onredelijk 

belastend maken om dat te doen, indien dergelijke omstandigheden zich voordoen buiten de 

redelijke controle van Askové, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen: brand, 

overstroming, storingen, molest, stakingen, arbeidsonrust, oorlog (al dan niet verklaard), 

terrorisme, embargo’s, blokkades, wettelijke beperkingen, rellen, epidemieën, pandemieën, 

overheidsmaatregelen in de breedste zin, gebrek aan grondstoffen, transportproblemen, en 

vertragingen of tekortkomingen van toeleveranciers van Askové. 

2. In het geval van overmacht worden de verplichtingen van Askové jegens de wederpartij 

opgeschort voor de duur van de betreffende omstandigheid/omstandigheden. Indien deze 

periode langer dan negentig (90) dagen duurt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst 

op te zeggen zonder verplichting om schadevergoeding te betalen. 

3. Indien Askové voor het ontstaan van de overmachtssituatie zijn verplichtingen al gedeeltelijk 

heeft vervuld, zal Askové gerechtigd zijn het al geleverde deel te factureren, en de wederpartij 

zal de factuur betalen alsof er sprake is van een gescheiden overeenkomst. 

Art. IX Levering, risico-overgang, vervoer 

1. De wederpartij draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik, waarop 

deze aan hem zijn afgeleverd. Levering vindt plaats op basis van de ICC Incoterms 2020 zoals 

aangegeven in de aanbieding, orderbevestiging of overeenkomst, bij gebreke waarvan de ICC 

Incoterm Ex Works (EXW) – productielocatie van Askové – geldt. 

2. Tenzij anders is overeengekomen, bepaalt Askové de wijze van vervoer. 

3. Indien vervoer der zaken voor risico van Askové is en Askové een verzekering heeft afgesloten 

ter dekking van het risico van breuk, verlies, vermissing, of diefstal der zaken tijdens het vervoer, 

is de wederpartij verplicht het geleverde bij aankomst te onderzoeken; in geval zich een 

verzekerd evenement als hiervoor in de eerste zin bedoeld heeft voorgedaan, is de wederpartij 

verplicht daarvan onverwijld door de vervoerder aantekening op de vrachtbrief of pakbon te laten 

maken, die eveneens onverwijld naar Askové moet worden verzonden, en Askové terstond te 

informeren. 



 

4. Askové is gehouden een eventuele verzekeringsuitkering aan de wederpartij door te betalen, 

maar Askové is niet gehouden tot prestaties waartoe haar verzekeraar niet verplicht is. 

Art. X Duur en beëindiging 

1. Indien sprake is van een duurovereenkomst waarbij partijen geen einddatum zijn 

overeengekomen, wordt de overeenkomst geacht te zijn gesloten voor onbepaalde tijd.  

2. Een overeenkomst voor bepaalde tijd die (stilzwijgend) door partijen is voortgezet, wordt geacht 

te zijn omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. 

3. Indien sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, is Askové gerechtigd om de 

overeenkomst schriftelijk op te zeggen, zonder opgave van redenen, met inachtneming van een 

opzegtermijn van zes (6) maanden, en is de wederpartij gerechtigd om de overeenkomst 

schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twaalf (12) maanden. 

Indien de overeenkomst een duur heeft voor bepaalde tijd, is de wederpartij nimmer gerechtigd 

om de overeenkomst tussentijds op te zeggen.  

4. Naast enige andere wettelijke of contractuele beëindigings- of opschortingsrechten, heeft 

Askové het recht de overeenkomst volledig of gedeeltelijk op te zeggen, te ontbinden of de 

uitvoering ervan op te schorten, met onmiddellijke ingang, zonder tussenkomst van de rechter, 

en behoudens andere rechten van Askové zoals nakoming en/of schadevergoeding, indien: 

o de wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst of deze 

algemene voorwaarden; 

o de wederpartij surseance van betaling aanvraagt of surseance van betaling is verleend; 

o het faillissement van de wederpartij is aangevraagd of uitgesproken; 

o het bedrijf van de wederpartij is gesloten of geliquideerd; 

o schuldeisers van de wederpartij een regeling is aangeboden; 

o beslag is gelegd op een aanzienlijk deel van de bedrijfsmiddelen van de wederpartij; of 

o de onderneming van de wederpartij of een aanzienlijk deel daarvan is verkocht aan een 

derde. 

5. Indien één van de bovengenoemde omstandigheden zich voordoet, worden alle vorderingen van 

Askové op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar, zonder enige (vergoedings)verplichting jegens 

de wederpartij, en zal Askové het recht hebben alle geleverde zaken terug te halen. De 

wederpartij zal hieraan volledige medewerking verlenen. 



 

6. Niettegenstaande de rechten bepaald in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, doet 

de wederpartij hierbij, voor zover dit niet strijdig is met dwingend recht, afstand van het recht om 

de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op te zeggen, of anderszins te beëindigen 

of te wijzigen. 

Art. XI Eigendomsvoorbehoud 

1. Zolang de wederpartij niet alle krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen , waaronder 

eventuele bijkomende kosten schadevergoedingen en verschuldigde bedragen door eerdere 

leveringen, volledig heeft voldaan aan Askové, blijven alle door Askové aan de wederpartij 

geleverde zaken eigendom van Askové. Behoudens afwijkend beding behoudt Askové zich de 

eigendom van de zaken eveneens voor indien de wederpartij nog niet aan al zijn reeds 

bestaande verplichtingen, voortvloeiend uit overeenkomsten met dezelfde wederpartij krachtens 

welke Askové zaken heeft geleverd of zal leveren, dan wel voortvloeiend uit overeenkomsten 

krachtens welke Askové naast de levering werkzaamheden heeft verricht of zal verrichten, dan 

wel voortvloeiend uit tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van een overeenkomst 

als voornoemd, jegens Askové heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld. 

De eigendom gaat over op de wederpartij zodra de wederpartij aan al zijn verplichtingen als 

voornoemd jegens Askové heeft voldaan. 

2. Voor de toepassing van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde wordt, tenzij anders is 

overeengekomen, elke betaling die zou kunnen worden toegerekend op twee of meer 

verbintenissen van de wederpartij jegens Askové, in de eerste plaats toegerekend op de door 

Askové aan te wijzen verbintenis(sen), waarvan het in lid 1 van dit artikel genoemde 

eigendomsbehoud niet geldt. Door of vanwege Askové aan de wederpartij verstrekte 

betalingsoverzichten, aanmaningen en dergelijke kunnen niet aangemerkt worden als een 

aanwijzing van een andersluidende afspraak als bedoeld in de voorgaande zin, tenzij Askové 

uitdrukkelijk anders bepaalt. 

3. Het gebruiken, bewerken, verwerken, vervreemden, bezwaren, belasten of leveren door Askové 

of een derde van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken is volledig voor rekening en 

risico van de wederpartij, tenzij Askové hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft 

verleend. 



 

4. De wederpartij zal alle door Askové geleverde zaken op zodanige wijze opslaan en markeren dat 

ze te allen tijde te identificeren zijn als zaken van Askové geleverd onder eigendomsvoorbehoud, 

totdat het eigendomsvoorbehoud niet meer van toepassing is. De wederpartij zal de zaken 

tevens deugdelijk verzekeren tegen gebruikelijke risico’s. 

5. De wederpartij zal Askové direct informeren wanneer onder eigendomsvoorbehoud geleverde 

zaken beschadigd raken of verloren gaan, of indien zij beslagen worden of gevorderd worden 

door derden. 

6. De zaken kunnen door Askové direct worden teruggevorderd wanneer de wederpartij niet aan 

zijn verplichtingen heeft voldaan of als Askové redenen heeft om aan te nemen dat de 

wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De wederpartij machtigt Askové hierbij 

onherroepelijk om onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op te halen en/of te 

verwijderen van de plaats waar zij zich bevinden. De wederpartij zal voorts alles doen of nalaten 

wat in redelijkheid nodig is om het terughalen van de zaken mogelijk te maken. Askové is 

gerechtigd om de kosten van het terugvorderen van de zaken aan de wederpartij in rekening te 

brengen. 

Art. XII Doorverkoop, natrekking 

1. Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, is de wederpartij niet bevoegd de 

zaken door te verkopen, te leveren of te verpanden of op andere wijze, onder welke titel dan 

ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander over te dragen of te zijner 

beschikking te stellen. 

2. Evenmin is de wederpartij bevoegd geleverde zaken, zolang deze nog niet volledig betaald zijn, 

op een zodanige wijze te gebruiken of te plaatsen dat deze hun zelfstandigheid verliezen. 

3. De wederpartij die handelt in strijd met het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel verbeurt 

ten gunste van Askové een boete voor iedere handeling die onder één van de aldaar vermelde 

verboden valt. De boete is gelijk aan tweemaal het factuurbedrag, echter minimaal €50.000,- per 

handeling. 

4. Askové is bevoegd door een onafhankelijk accountant controle te doen uitoefenen in de boeken 

van de wederpartij teneinde aldus te kunnen toezien op de naleving van het bepaalde in de 

leden 1 en 2 van dit artikel. 



 

Art. XIII Garantie 

1. Het door Askové geleverde werk c.q. de door Askové geleverde zaken zullen voldoen aan de 

wettelijke voorschriften en de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties gedurende twaalf (12) 

maanden na levering. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen of strijdig met 

dwingendrechtelijke regels, vormt dit artikel de enige garantie die Askové aan de wederpartij 

verstrekt, en geldt dit artikel ter vervanging van enige regelgeving omtrent conformiteit, ook voor 

de periode nadat de garantietermijn is verstreken. 

2. Askové staat er niet voor in dat de door haar geleverde zaken c.q. het door haar vervaardigde 

werk geschikt is voor een bijzonder doel of bijzondere eigenschappen bezit, en de wederpartij 

kan geen beroep doen op een tekortkoming van Askové op basis van het feit dat het geleverde 

niet functioneert of niet leidt tot een specifiek resultaat, tenzij het tegendeel tussen partijen 

uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. 

3. In afwijking van het in lid 1 van dit artikel bepaalde geldt de garantie van Askové niet ten aanzien 

van onderdelen, installaties en andere zaken die niet zelf door Askové vervaardigd, gemonteerd 

of geleverd zijn. 

4. De wederpartij kan geen beroep doen op enige conformiteitsregeling of door Askové verstrekte 

garantie, indien de wederpartij niet (tijdig) heeft geklaagd in overeenstemming met artikel XIV, of 

indien de schending verband houdt met één van de volgende oorzaken:  

o door of namens de wederpartij voorgeschreven of ter beschikking gestelde materialen 

of onderdelen;  

o door of namens de wederpartij voorgeschreven ontwerpen, constructies of werkwijzen 

dan wel door of namens de wederpartij ter beschikking gestelde adviezen; 

o het door of namens de wederpartij of door derden wijzigen, repareren of vervangen van 

het geleverde, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk toegestaan door Askové; 

o het door of namens de wederpartij gebruiken van het geleverde voor andere doeleinden 

dan gewoonlijke doeleinden; 

o het door of namens de wederpartij of door derden ondeugdelijk of onjuist gebruiken, 

behandelen, onderhouden, verwerken, bewaren of opslaan van het geleverde, dan wel 

het in strijd handelen met instructies, aanwijzingen of adviezen van Askové; 

o gebreken of afwijkingen die vallen binnen de tolerantieniveaus zoals die worden 

geaccepteerd in “good commercial practice”; of 



 

o overheidsregelingen met betrekking tot (de fabricage of het gebruik van) het geleverde. 

5. In geval van een gerechtvaardigde (garantie)claim van de wederpartij, zal Askové, uitsluitend te 

harer beoordeling, ofwel het niet-conforme geleverde vervangen, ofwel een creditnota sturen. De 

wederpartij doet hierbij uitdrukkelijk afstand van alle (andere) rechten en vorderingen die zij in dit 

verband op Askové heeft of kan verkrijgen. Vervangende zaken zullen binnen een redelijke 

termijn worden geleverd op basis van de ICC Incoterms 2020 zoals overeengekomen met 

betrekking tot het oorspronkelijk geleverde. 

6. Het oorspronkelijk geleverde dient op eerste verzoek daartoe van Askové aan haar ter 

beschikking worden gesteld voor inspectie, waarbij de vracht vooruit is betaald door de 

wederpartij. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke 

goedkeuring van Askové, en zijn volledig voor rekening en risico van de wederpartij. 

Art. XIV Inspectie, klachten 

1. De wederpartij is verplicht bij aflevering onmiddellijk nauwkeurig te onderzoeken, of te laten 

onderzoeken, of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. 

2. Indien partijen zijn overeengekomen om een SAT (Site Acceptance Test) of FAT (Factory 

Acceptance Test) uit te voeren, kadert een dergelijke test (in afwijking van eerder 

overeengekomen specificaties) in wat de wederpartij redelijkerwijs van het geleverde werk c.q. 

de zaken mag verwachten. Na uitvoering van een dergelijke test kan de wederpartij geen beroep 

meer doen op een non-conformiteit c.q. garantieregeling, indien de test (mede) betrekking had 

op die non-conformiteit c.q. garantieregeling en het probleem vervolgens door Askové is 

opgelost binnen een redelijke termijn of niet schriftelijk is gemeld door de wederpartij binnen vijf 

(5) werkdagen na uitvoering van de betreffende test. 

3. De wederpartij is verplicht Askové schriftelijk in kennis te stellen van enige klacht met betrekking 

tot het geleverde, waarbij wordt opgegeven (i) het werk c.q. de zaken waarop de klacht 

betrekking heeft, (ii) de datum van aankoop en (iii) de aard van de tekortkoming(en). 

4. Met betrekking tot zichtbare tekortkomingen en/of ontbrekende hoeveelheden, dient de 

wederpartij binnen twee werkdagen na levering schriftelijk een klacht te hebben ingediend bij 

Askové. Met betrekking tot klachten omtrent een door Askové gefactureerd bedrag dient de 

wederpartij binnen twee werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk een klacht te hebben 

ingediend bij Askové. Met betrekking tot alle andere klachten dient de wederpartij binnen twee 



 

werkdagen na de datum waarop de wederpartij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs 

had kunnen ontdekken schriftelijk een klacht te hebben ingediend bij Askové. 

5. Indien de wederpartij niet tijdig en correct klaagt bij Askové, leidt dit tot het verloren gaan van 

iedere aanspraak of vordering van de wederpartij jegens Askové in dit opzicht. 

6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of strijdig met dwingendrechtelijke regels, geldt dit 

artikel ter vervanging van enige regelgeving omtrent de klachtplicht van de wederpartij. 

7. Klachten van welke aard dan ook zullen de wederpartij geen uitstel geven van haar 

verplichtingen, waaronder de verplichting tot betaling. 

8. In ieder geval zullen alle vorderingen van de wederpartij jegens Askové vervallen indien geen 

juridische procedure is ingesteld bij een competente rechter binnen twaalf (12) maanden na de 

datum van aflevering of de datum dat de aflevering had moeten plaatsvinden. 

Art. XV Aansprakelijkheid, vrijwaring 

1. De aansprakelijkheid van Askové wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van 

de overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot het bedrag dat Askové onder zijn 

verzekering(en) ontvangt van de verzekeraar met betrekking tot de schade waarvoor hij door de 

wederpartij aansprakelijk is gesteld. 

2. Indien met betrekking tot de betreffende schade geen verzekeringsuitkering volgt, is de 

aansprakelijkheid van Askové beperkt tot de garantieregeling in artikel XIII (vervanging of 

creditnota).  

3. In geen geval zal Askové aansprakelijk zijn tegenover de wederpartij voor enige bijzondere, 

gevolg, indirecte, strafrechtelijke of incidentele schade, waaronder begrepen alle schade die niet 

de schade aan het geleverde zelf is, zoals schade aan andere zaken, schade aan afnemers van 

de wederpartij, stagnatieschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verhoging van 

operationele kosten, verlies van klanten en verminderde goodwill, etc., hoe dan ook veroorzaakt, 

ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, en ongeacht of de schade op enige wijze 

voorzienbaar was.  

4. De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid van Askové blijven buiten toepassing voor 

zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van 

Askové. 



 

5. Tenzij nakoming door Askové blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Askové 

wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts indien de 

wederpartij Askové onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de 

nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.  

6. De wederpartij vrijwaart Askové tegen alle vorderingen van derden tegen Askové, de kosten 

(inclusief redelijke juridische kosten) wegens verdediging tegen dergelijke vorderingen, en alle 

verplichtingen van Askové tegenover derden, indien dergelijke claims, kosten en/of 

verplichtingen voortvloeien uit of ontstaan in verband met (i) enig handelen of nalaten door de 

wederpartij, (ii) gebruik van het geleverde door de wederpartij of enige door hem ingeschakelde 

derde, en/of (iii) het niet naar behoren uitvoeren van de overeenkomst door de wederpartij. 

Art. XVI Aanneming van werk 

1. Naast de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor aanneming van 

werk, montage daaronder begrepen, in het bijzonder de navolgende bepalingen. Indien en 

voorzover een of meerdere navolgende bepalingen in strijd zijn met de overige bepalingen van 

deze algemene voorwaarden, geldt voor aanneming van werk hetgeen is neergelegd in de 

navolgende bepalingen. Naast de navolgende bepalingen is op aanneming van werk het 

bepaalde in Titel 7.12 BW van toepassing. 

2. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats in geval van wijzigingen in de overeenkomst 

dan wel in de voorwaarden van uitvoering, en in geval van afwijkingen van de bedragen van de 

stelposten of van verrekenbare hoeveelheden. In geval van door de wederpartij gewenste 

wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering kan Askové slechts 

dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de wederpartij tijdig heeft gewezen op de 

noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de wederpartij die noodzaak uit 

zichzelf had moeten begrijpen.  De kosten van meer- en/of extra werk dat noodzakelijkerwijs 

dient te worden verricht in het kader van de gevolgen van de naleving van wettelijke 

voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na het sluiten van de overeenkomst in 

werking treden, komen voor rekening van de wederpartij, tenzij redelijkerwijs moet worden 

aangenomen dat Askové die gevolgen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst had kunnen 

voorzien. Indien de wederpartij opdracht geeft tot het uitvoeren van meerwerk, mag Askové bij 

wijze van voorschot 30% van het overeengekomen bedrag in rekening brengen. Het resterende 



 

gedeelte zal Askové eerst kunnen factureren bij het gereedkomen van het meerwerk dan wel bij 

de eerstvolgende termijnfactuur daarna. Tenzij anders is overeengekomen zal minderwerk door 

Askové worden verrekend bij de eindafrekening. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt 

dat het totaal van de in dit lid bedoelde kosten een vermindering van de oorspronkelijke 

aannemingssom ten gevolge heeft, heeft Askové, behoudens een eventuele verrekening van de 

omzetbelasting, recht op een bedrag gelijk aan 15% van deze vermindering. 

3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zal facturering door Askové van de voor de 

werkzaamheden overeengekomen prijs als volgt plaatsvinden: 

o 30% van de aannemingssom onmiddellijk na het tot stand komen van de 

overeenkomst; 

o een of meerdere termijnen tot in totaal 60% van de aannemingssom, zodra het werk 

voor vervoer gereed staat; 

o het restant van de aannemingssom bij oplevering van het werk, doch uiterlijk binnen 3 

maanden nadat het werk bij Askové voor vervoer gereed staat.  

De tweede termijn is eveneens verschuldigd indien tijdelijk niet met de uitvoering van 

de werkzaamheden kan worden begonnen. Bij oplevering dienen alle ingediende 

termijnfacturen en de facturen met betrekking tot het overeengekomen meerwerk te zijn 

voldaan. Bij niet tijdige betaling van een termijn heeft Askové het recht de 

werkzaamheden op te schorten totdat betaling is voldaan. Onkosten voor rekening van 

Askové, welke door de wederpartij zijn voorgeschoten, worden verrekend bij betaling 

van de laatste termijn. In geval van wijziging van één of meer van de prijsbepalende 

factoren als bedoeld in artikel III lid 1, zal elke van Askové uitgaande termijnfactuur op 

basis van de gewijzigde prijsbepalende factoren worden aangepast. 

4. Askové heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd 

indien door overmacht, door voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden, dan 

wel als gevolg van meer en minder werk, niet van Askové kan worden gevergd dat het werk 

binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd. Bij niet tijdige oplevering dient Askové 

schriftelijk ingebreke te worden gesteld. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt 

vertraagd door factoren waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor 

Askové voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij te worden vergoed. 



 

5. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd wanneer Askové heeft medegedeeld dat het werk 

gereed is voor oplevering en het werk door de wederpartij aanvaard is. Het werk geldt tevens als 

opgeleverd indien de wederpartij niet binnen 8 dagen na het bericht van Askové dat het werk 

voor oplevering gereed is, heeft laten weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, of zodra de 

wederpartij het werk of een gedeelte daarvan in gebruik neemt. Indien de wederpartij het werk 

niet aanvaardt, is hij gehouden aan Askové onder opgaaf van redenen hiervan schriftelijk 

mededeling te doen. Kleine gebreken zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een 

eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.  

6. Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen - bestemd respectievelijk nodig voor de 

uitvoering - ter plaatse van het werk zijn aangevoerd, draagt de wederpartij het risico van 

schade, van welke aard ook, die aan deze materialen, onderdelen en gereedschappen ontstaat, 

zoals ontvreemding, brand, waterschade, molest of beschadiging, tenzij een en ander het gevolg 

is van nalatigheid van de zijde van Askové. 

Art. XVII Intellectueel eigendom, vertrouwelijkheid 

1. Askové behoudt zich alle huidige en toekomstige (industriële en intellectuele eigendoms)rechten 

met betrekking tot al het geleverde en de daaraan gerelateerde kennis voor, en Askové zal 

uitsluitend eigenaar hiervan blijven. De overeenkomst houdt geen overdracht in door Askové aan 

de wederpartij van enig (industrieel en intellectuele eigendoms)recht of een gebruikslicentie, 

tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

2. Afnemer verbindt zich de (industriële en intellectuele eigendoms)rechten van Askové of derden 

op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten. 

3. Indien de wederpartij gegevens/informatie verstrekt of moet verstrekken onder de overeenkomst, 

is hij verantwoordelijk en aansprakelijk voor deze gegevens/informatie. De wederpartij 

garandeert Askové dat gebruik door Askové van voornoemde gegevens/informatie geen inbreuk 

op enig recht van enige derde oplevert, alsmede dat deze gegevens/informatie volledig en juist 

zijn. De wederpartij vrijwaart Askové tegen alle vorderingen van derden tegen Askové en de 

kosten (inclusief redelijke juridische kosten) in verband met de verplichtingen en garanties van 

de wederpartij die voortvloeien uit dit artikel. 

4. De wederpartij is gehouden alle ‘Vertrouwelijke Informatie’ zoals hierna gedefinieerd betreffende 

Askové, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst, geheim te (doen) houden en niet 



 

te gebruiken (anders dan voor de uitvoering van de overeenkomst), voor zover deze gegevens 

vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben. ‘Vertrouwelijke 

Informatie’ betekent hier: alle informatie met betrekking tot (i) Askové en de door Askové 

gedreven onderneming, (ii) aan Askové gelieerde dochtervennootschappen (als bedoeld in 

artikel 2:24a BW), groepsvennootschappen (als bedoeld in artikel 2:24b BW) en deelnemingen 

(als bedoeld in artikel 2:24c BW) en de door hen gedreven ondernemingen, en (iii) de 

overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle mondelinge en visuele informatie en 

alle informatie in schriftelijke en elektronische vorm zoals ter beschikking gesteld aan de 

wederpartij of zoals verkregen door de wederpartij. 

5. Op eerste verzoek van Askové zal de wederpartij onverwijld aan Askové retourneren alle 

originelen en kopieën van alle documenten en informatie in welke vorm dan ook en alle zaken 

die aan Askové toebehoren en aan de wederpartij ter beschikking zijn gesteld. 

Art. XVIII Toepasselijk recht, bevoegde rechter 

1. Alle (i) aanbiedingen, orders en (order)bevestigingen, (ii) overeenkomsten, (iii) deze algemene 

voorwaarden, en (iv) alle daarmee verband houdende of daaruit voortvloeiende overeenkomsten 

of rechtshandelingen, worden beheerst door Nederlands recht. 

2. Alle geschillen die verband houden of voortvloeien uit (i) – (iv) hierboven zullen, behoudens die 

geschillen ten aanzien waarvan de Kantonrechter absoluut bevoegd is, uitsluitend worden 

berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant, locatie ‘s-

Hertogenbosch, onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter terzake van voorlopige, 

conservatoire of executoriale maatregelen. 

Art. XIX Depot 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-

Hertogenbosch, en treden in werking met ingang van 11 augustus 2022. Zij vervangen vanaf die 

datum alle voorgaande algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn tevens te raadplegen via 

www.askove.com/wp-content/uploads/2022/08/Algemene-voorwaarden-Askove.pdf. 
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