
Scheepsclassificeer- en Verfbedrijf Joosten & Co B.V.

Artikel 1 - definities
In deze Algemene Voorwaarden, inclusief dit artikel, wordt verstaan
onder:

Joosten: Joosten & Co. B.V., gevestigd te Delfzijl.

Opdrachtgever: degene aan wie een Aanbieding wordt uitgebracht c.q.
met wie een Overeenkomst wordt gesloten.

Partijen: Joosten en Opdrachtgever.

Aanbieding: iedere door Joosten aan Opdrachtgever gedane
prijsopgaaf en/of aanbod, met inbegrip van de
eventueel daarbij behorende bijlagen.

Opdracht: een aanbod van de Opdrachtgever aan Joosten, op
basis waarvan, na gehele of gedeeltelijke aanvaarding
hiervan door Joosten, een Overeenkomst tot stand kan
komen.

Overeenkomst: iedere tussen Partijen gesloten overeenkomst.

Het Werk: de werkzaamheden en/of de diensen welke door
Joosten op basis van de Overeenkomst dienen te
worden verricht, al dan niet gepaard gaande met de
levering van zaken.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van

iedere Aanbieding en iedere Overeenkomst.

2. Opdrachtgever wordt, niettegenstaande eventuele verwijzing
daarnaar of specifieke mededeling daarvan, middels het sluiten van
de Overeenkomst geacht afstand te hebben gedaan van zijn eigen of
andere voorwaarden en afwijkende of aanvullende bedingen. Joosten
wijst die voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

3. Opdrachtgever wordt geacht de toepasselijkheid van deze
voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere
Aanbiedingen en Overeenkomsten.

Artikel 3 - Informatie en gegevens
Opdrachtgever zal Joosten kosteloos, tijdig en ongevraagd alle
infomatie en gegevens verstrekken welke nodig zijn voor het uitbrengen
van een Aanbieding en voor het uitvoeren van de Overeenkomst door
Joosten. De gevolgen van fouten en lacunes daarin en in ontwerpen of
specificaties zijdens Opdrachtgever zijn voor risico van Opdrachtgever.

Artikel 4 - Aanbiedingen
1. Iedere Aanbieding is vrijblijvend en gebaseerd op de door

Opdrachtgever bij de aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen etc.,
van de juistheid waarvan Joosten mag uitgaan.

2. Mondelinge Aanbiedingen door Joosten of diens ondergeschikten
hebben geen waarde, tenzij deze door Joosten schriftelijk zijn
bevestigd.

3. Een Aanbieding geeft inzicht in de prijs, afhankelijk van de in de
Aanbieding tot uitdrukking gebrachte prijsvormingsmethode, waarbij
onderscheid wordt gemaakt tussen:

- Aanneemsom
Daarbij wordt door Joosten een vaste prijs voor het uit te voeren werk
opgegeven.

- Richtprijs
Daarbij wordt door Joosten een zo nauwkeurig mogelijk geschatte
prijs voor het uit te voeren werk opgegeven, met een maximale
afwijking naar boven en naar beneden. De definitieve prijs wordt
achteraf door Joosten vastgesteld op een bedrag binnen de
opgegeven maximale afwijking.

- Regie
Daarbij wordt door Joosten een zo nauwkeurig mogelijke opgave
gedaan van de diverse prijsfactoren, zoals uurtarief en
eenheidsprijzen van benodigde materialen en materieel. De
definitieve prijs wordt achteraf door Joosten vastgesteld en
verantwoord middels een gespecificeerde factuur.

4. Indien geen Overeenkomst tot stand komt heeft Joosten het recht de
kosten van de Aanbieding en van eventueel hieruit voortvloeiende
werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5 - Totstandkoming van de Overeenkomst
1. Opdracht c.q. aanvaarding van een Aanbieding door Opdrachtgever

gelden als een onherroepelijk aanbod.

2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat:

- deze door partijen schriftelijk wordt vastgelegd in een door hen
ondertekend contract, dan wel

- door Joosten in reactie op een Opdracht een door haar
ondertekende opdrachtbevestiging aan Opdrachtgever wordt
verzonden, dan wel

- door Joosten in reactie op een Opdracht met de uitvoering
daarvan wordt begonnen.

Een schriftelijke opdrachtbevestiging van Joosten geldt als volledige
en juiste vastlegging van de inhoud van de Overeenkomst, tenzij
Opdrachtgever binnen acht kalenderdagen na datum van verzending
van deze bevestiging schriftelijk zijn bezwaren aan Joosten kenbaar
heeft gemaakt. In dat geval is Joosten niet meer aan de
opdrachtbevestiging gebonden.

3. Wijzigingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts
bindend indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen
of door Joosten zijn bevestigd.

4. Mondelinge toezeggingen en afspraken gemaakt met
ondergeschikten van Joosten binden haar niet dan nadat en in
zoverre deze schriftelijk door Joosten zijn bevestigd.

Artikel 6 - Annulering
Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zolang
Joosten niet is aangevangen met de uitvoering van het Werk. Alsdan is
Opdrachtgever verplicht:

a. de door Joosten reeds aangeschafte materialen en grondstoffen,
al dan niet bewerkt of verwerkt, tegen de kostende prijs, inclusief
lonen en sociale lasten, over te nemen;

b. ingeval de Overeenkomst is gesloten op basis van een
aanneemsom of op basis van een richtprijs, Joosten bij wijze van
schadeloosstelling te betalen een/derde deel van de
aanneemsom, c.q. van de richtprijs.

Artikel 7 - Constructie-eisen
1. De Overeenkomst wordt geacht de stilzwijgende bepaling te bevatten

dat:

a. te bewerken zaken van dezelfde soort en/of hoedanigheid zijn als
de zaken waarop de Aanbieding betrekking had;

b. te bewerken zaken voldoen aan eventueel in de Aanbieding
omschreven voorwaarden;

c. te bewerken zaken naar in redelijkheid te stellen eisen zodanig zijn
geconstrueerd dat zij voor de uit te voeren bewerking geschikt zijn.

2. Indien bij aanbieding van de zaken aan Joosten blijkt dat aan de in
het eerste lid van dit artikel omschreven eisen niet is voldaan, heeft
Joosten het recht de Overeenkomst te ontbinden, dan wel de zaken
voor rekening en risico van Opdrachtgever voor de overeengekomen
bewerking geschikt te maken, onder verlening van de overeen-
gekomen levertijd met de tijd benodigd voor die werk-
zaamheden.

Artikel 6 - Adviezen en dergelijke
Door Joosten aan Opdrachtgever verstrekte adviezen,
tekeningen, berekeningen, ontwerpen en mededelingen, zijn
slechts van algemene aard en derhalve vrijblijvend, tenzij deze
gegevens uitdrukkelijk zijn opgenomen in de Overeenkomst.

Artikel 9 - Materialen
1. Voor de functionele geschiktheid van door Opdrachtgever

voorgeschreven of toegeleverde materialen is Opdrachtgever
zelf verantwoordelijk.

2. Opdrachtgever is bevoegd niet door hem voorgeschreven of
toegeleverde materialen voor verwerking door derden te laten
onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn
rekening.
Na verwerking van de materialen kan Opdrachtgever zich er
niet op beroepen dat het gebruike materiaal functioneel niet
geschikt was, noch op andere gebreken in het materiaal die
redelijkerwijs bij onderzoek door deskundigen hadden kunnen
worden ontdekt.

Artikel 10 - Werkzaamheden door Opdrachtgevers of derden
1. Zonder schriftelijke toestemming van Joosten is

Opdrachtgever niet gerechtigd om op of aan het terrein van
Joosten werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren,
anders dan dagelijkse routinewerkzaamheden door de vaste
bemanning van de te bewerken zaken.
Opdrachtgever is gehouden te allen tijde te voldoen aan
geldende milieu- en veiligheidswetten en op het terrein van
Joosten geldende regels.

2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die door de te
bewerken zaken of andere zaken van Opdrachtgever, door de
bemanning, door hem ingeschakelde derden of zijn personeel
aan Joosten wordt berokkend, ongeacht of Opdrachtgever
terzake een verwijt kan worden gemaakt. Opdrachtgever is
gehouden Joosten te vrijwaren terzake van aanspraken van de
bemanning, zulke derden of zijn personeel terzake van de
schade die verband houdt met hun aanwezigheid op het
terrein van Joosten, ongeacht of die schade aan Joosten te
wijten is.

Artikel 11 - Uitvoering en afwijkingen
1. Joosten heeft het recht bij uitvoering van de Overeenkomst

derden in te schakelen.

2. Behalve de gebruikelijke en overeengekomen toleranties in
maat, prestatie of anderszins zijn ook die afwijkingen
toegestaan die nodig zijn om de gewenste resultaten te
bereiken of die het gevolg zijn van een veranderde werkwijze.

3. Indien bewerkingen dienen te worden uitgevoerd waarbij
produkten worden verwerkt onder omstandigheden die onder
de normen van de specificaties van de leverancier van deze
produkten en/of van Opdrachtgever liggen, zal Joosten
Opdrachtgever hiervan schriftelijk hiertoe zijn toestemming
dienen te verlenen, alvorens deze bewerkingen door Joosten
zullen worden aangevangen. Op dergelijke bewerkingen wordt
door Joosten geen garantie verleend, noch is zij op enigerlei
wijze aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade.

4. Opdrachtgever is verplicht Joosten in staat te stellen het werk
ongehinderd uit te voeren. Hij dient te bewerken zaken tijdig
en geheel gereed voor uitvoering van het werk ter beschikking
van Joosten te stellen.

5. Joosten heeft het recht te bewerken zaken en andere zaken
van Opdrachtgever te verplaatsen (verhalen), te water laten en
droogzetten daaronder begrepen).

Artikel 12 - Uitvoeringsduur
1. Het werk vangt aan op het overeengekomen tijdstip.

Joosten mag de aanvang opschorten totdat Joosten beschikt
over alle door Opdrachtgever te verstrekken zaken, informatie
en gegevens, alle voor de aanvang van het werk benodigde
formaliteiten zijn vervuld, en totdat een eventueel
overeengekomen vooruitbetaling is ontvangen of zekerheid
ten behoeve van Joosten is gesteld.

2. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige
levering dient Opdrachtgever Joosten schriftelijk in gebreke te
stellen en alsnog een redelijke termijn te gunnen.

3. De levertijd wordt verlengd met de tijd dat de uitvoering wordt
vertraagd door overmacht, ongeacht of de overmacht
opleverende omstandigheden intreden voor of nadat de
uitvoering voltooid had moeten zijn. Zij wordt tevens verlengd
met de tijd dat Opdrachtgever met enige betaling of de
uitvoering van enige andere verplichting later is dan
overeengekomen of door Joosten redelijkerwijs verwacht
mocht worden, ongeacht of Opdrachtgever in verzuim is.

4. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat Joosten kan
blijven werken als ten tijde van de Aanbieding was voorzien en
de nodige materialen haar tijdig zullen worden geleverd.
Overschrijding van de levertijd kan slechts aanleiding geven
tot schadevergoeding indien en voorzover dit schriftelijk is
overeengekomen.

Artikel 13 - Overmacht
1. Joosten is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien

de uitvoering van het Werk geheel of gedeeltelijk, al dan niet
tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden
buiten haar wil, zoals, maar niet beperkt tot
overheidsmaatregelen, brand, ongevallen, schade aan het
werk, mislukken van giet- of smeedstukken, onwerkbaar weer,
het (tijdelijk) uitblijven van levering van zaken en het verrichten
van diensten door derden, verlies of beschadiging van zaken
tijdens transport, transportmoeilijkheden, bedrijfs-
arbeidsstoornis en stakingen. Indien genoemde
omstandigheden zich voordoen mag Joosten zich beroepen
op overmacht ten aanzien van alle werken waarvan de
uitvoering wordt verhinderd of bemoeilijkt, ongeacht of de
omstandigheden zich met betrekking tot datzelfde werk
voordoen. Joosten mag zich evenzeer op overmacht
beroepen wanneer de uitvoering van het Werk wordt vertraagd
doordat Joosten voorrang geeft aan ander werk wanneer die
voorrang redelijkerwijs is geboden.

2. In geval van overmacht aan de zijde van Joosten worden haar
verplichtingen opgeschort. Indien Joosten zich op overmacht
beroept voor een tijdsduur langer dan één maand zijn zowel
Joosten als Opdrachtgever, onverminderd het bepaalde in
artikel 23, bevoegd de Overeenkomst voor het niet
uitgevoerde gedeelte te ontbinden door schriftelijke
mededeling aan de ander zonder tot vergoeding van schade
gehouden te zijn.

Artikel 14 - Oplevering en keuring
1. Het Werk is opgeleverd wanneer het door Opdrachtgever is

goedgekeurd.
2. Het Werk geldt als opgeleverd:

a. wanneer Opdrachtgever niet op het door Joosten voor
oplevering aangezegde tijdstip aan afname en keuring
meewerkt dan wel ten onrechte of ongemotiveerd
goedkeuring weigert;

b. wanneer de te bewerken zaken geheel of gedeeltelijk het
terrein van Joosten hebben verlaten, dan wel
Opdrachtgever op andere wijze blijk geeft geheel of
gedeeltelijk het feitelijk beheer over deze zaken te hebben
overgenomen;

c. wanneer Opdrachtgever eventuele tekortkomingen niet
onmiddellijk bij afname kenbaar maakt en niet binnen 48
uur nadien schriftelijk bevestigt.

3. Geringe en/of gebruikelijke tekortkomingen staan de
oplevering niet in de weg. Deze tekortkoming worden door
Opdrachtgever en Joosten schriftelijk vastgelegd, onder
vermelding van de termijn waarbinnen de tekortkomingen
door Joosten verholpen zullen worden.

4. Joosten zal het werk gedeeltelijk mogen opleveren, indien de
oplevering van het resterende werk (tijdelijk) door overmacht is
verhinderd of bemoeilijkt.

Artikel 15 - Garantie
1. Bij oplevering eindigt iedere aansprakelijkheid van Joosten

behoudens haar aansprakelijkheid ingevolge dit artikel.

2. De door Joosten gegeven garantie betreft uitsluitend de
deugdelijkheid van de door haar uitgevoerde bewerking. De
kwaliteit van de verwerkte materialen, zoals verven en
bitumineuze en andere conserveringsmiddelen, valt
uitdrukkelijk niet onder de garantie, behoudens het bepaalde
in lid 9 van dit artikel.

3. Indien binnen de garantietermijn blijkt dat de uitgevoerde
bewerking ondeugdelijk was, zal Joosten, behoudens in
gevallen als genoemd in artikel 11 lid 3, te harer keuze:

- de bewerking opnieuw uitvoeren mits Opdrachtgever voor
eigen rekening nieuwe materialen toelevert;

- het gebrek herstellen, of

- Opdrachtgever crediteren voor een evenredig deel van de
factuur.

4. De herstelplicht strekt zich niet uit tot herstel van
gevolgschade en omvat geen werkzaamheden of leveranties
die niet in de Overeenkomst waren begrepen.

5. De kosten die Opdrachtgever maakt om de zaak naar de
locatie van Joosten te brengen en daar te houden blijven voor
rekening van de Opdrachtgever.

6. Behoudens in het geval Joosten kiest voor creditering van een
evenredig deel van de factuur, zal Joosten toestaan dat
Opdrachtgever de herstelwerkzaamheden elders laat
uitvoeren, dan wel in eigen beheer uitvoert, wanneer dat
redelijk is. Joosten zal alsdan aan Opdrachtgever de kosten
daarvan vergoeden, doch niet tot een hoger bedrag dan voor
Joosten gemoeid zou zijn geweest met herstel op haar eigen
locatie.

7. De garantietermijn bedraagt 3 maanden. Geconstateerde
gebreken dienen binnen zeven dagen nadat deze zijn
gebleken schriftelijk aan Joosten te worden gemeld, bij
gebreke waarvan de garantie vervalt.

8. De garantieverplichtingen van Joosten vervallen indien
Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige
verplichting ingevolgde de Overeenkomst.

9 Ten aanzien van door derden toegeleverde zaken en
uitgevoerde werkzaamheden zijn de garantieverplichtingen
van Joosten gelijk - in omvang en duur - aan de door haar
toeleveranciers daadwerkelijk verleende garantie. Joosten zal
terzake van zijn garantieverplichting zijn gekweten door
overdracht van haar eventuele aanspraken jegens de
betreffende leveranciers.

10. Alle kosten, die van onderzoekswerkzaamheden daaronder
begrepen, welke voortvloeien uit ten onrechte door
Opdrachtgever gedaan beroep op garantie, mogen door
Joosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 16 - Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De aansprakelijkheid van Joosten in verband met eventuele

tekortkomingen in de door haar uitgevoerde werkzaamheden
is beperkt tot het nakomen van de in artikel 20 omschreven
garantieverplichtingen.

2. Joosten is nimmer aansprakelijk voor schade behoudens
indien en in zoverre de geleden schade is veroorzaakt door
opzet of grove schuld van Joosten. Behoudens opzet van
Joosten is aansprakelijkheid van Joosten voor bedrijfs-,
gevolg- of indirecte schade echter steeds uitgesloten. Onder
schuld en opzet van Joosten is voor de toepassing van deze
bepaling te verstaan schuld en opzet van haar organen en met
Joosten te vereenzelvigen leidinggevende functionarissen.

3. Joosten is nimmer aansprakelijk voor schade aan zaken
waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in
de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.

4. Ingeval Joosten voor enige schade aansprakelijk mocht zijn, is
zij uitsluitend gehouden tot vergoeding van die schade
waartegen zij verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in
de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te
zijn.

5. Iedere vordering jegens Joosten, behalve die welke door
Joosten uitdrukkelijk schriftelijk is erkend, vervalt door het
enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van die
vordering.

6. Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende
voorwaarden, welke in verband met de geleverde zaken of
diensten door leveranciers of hulppersonen van Joosten aan
Joosten kunnen worden tegengeworpen, zullen door Joosten
ook aan Opdrachtgever kunnen worden tegengeworpen.

7. Opdrachtgever zal Joosten en haar werknemers vrijwaren van
iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering van
de Overeenkomst door Joosten, in zoverre die aanspraken
meer of anders zijn dan die welke opdrachtgever toekomen
jegens Joosten.

Artikel 17 - Risico- en eigendomsovergang
1. Het risico voor de te bewerken zaken en andere zaken van of

aan te leveren door Opdrachtgever, is voor Opdrachtgever.
Het risico voor zaken te leveren door Joosten is voor
Opdrachtgever zodra deze zijn ingebouwd en respectievelijk
verwerkt in zaken van Opdrachtgever.

2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, blijven alle door
Joosten te leveren zaken haar eigendom tot aan het moment
van algehele voldoening van al hetgeen Joosten in verband
met de Overeenkomst en, voor zover de Wet zulks toelaat, in
verband met andere overeenkomsten van de Opdrachtgever
te vorderen heeft.

3. De intelectuele eigendomsrechten terzake van het Werk
blijven bij Joosten of derden-rechthebbenden en gaan nimmer
op de Opdrachtgever over.

Artikel 18 - Opslag
1. Door Opdrachtgever aangeleverde zaken worden voor diens

rekening en risico door Joosten opgeslagen.

2. Indien bij oplevering van het Werk zaken door Opdrachtgever
niet worden afgenomen, staan deze zaken ter beschikking van
Opdrachtgever en worden deze voor zijn rekening en risico
opgeslagen.

Artikel 19 - Vervoer
1. Alle vervoer geschiedt voor rekening en risico van

Opdrachtgever.

2. Vervoer wordt door Joosten alleen dan verzekerd indien
Opdrachtgever zulks uitdrukkelijk heeft verzocht en de kosten
van de verzekering voor zijn rekening neemt.

Artikel 20 - Gereedschap
Indien door Joosten voor de uitvoering van het Werk speciale

gereedschappen worden vervaardigd, worden en blijven deze
gereedschappen eigendom van Joosten, ook indien de kosten
daarvan in de prijs zijn opgenomen.

Artikel 21 - Prijzen
1. Opgegeven of overeengekomen prijzen zijn exclusief

belastingen, heffingen of opslagen van overheidswege,
waaronder B.T.W. Zij gelden slechts voor uitvoering van het
werk in gewone werktijd op c.q. af het terrein van Joosten.

2. Indien de kostprijs van één of meer prijsbepalende factoren na
de totstandkoming van de Overeenkomst verhoging
ondergaan, is Joosten gerechtigd Opdrachtgever deze
prijsverhoging alsmede de bij Joosten gebruikelijke
winstopslag in rekening e brengen.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn in de
overeengekomen aanneemsom c.q. richtprijs niet begrepen
de kosten verbonden aan:

a. het treffen van maatregelen ter voorkoming van schade aan
de te bewerken zaken of aan daar nabij aanwezige zaken.

b. het verzamelen, bemonsteren, vervoeren, afvoeren,
opslaan en vernietigen van materialen, restanten en afval.

Deze kosten zullen door Joosten als meerwerk aan
Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4. Meerwerk wordt Opdrachtgever in rekening gebracht tegen de
op het moment van uitvoering door Joosten gehanteerde
standaardtarieven.

Artikel 22 - Betaling en zekerheid
1. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na

factuurdatum, doch uiterlijk op het tijdstip waarop het Werk als
opgeleverd geldt, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn
is overeengekomen. Joosten heeft echter te allen tijde het
recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of
voorafgaande zekerheid te vorderen.

2. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen het in
rekening gebrachte binnen dertig dagen na factuurdatum
zowel schriftelijk bij Joosten in te dienen als ten kantore van
Joosten te bespreken al dan niet vertegenwoordigd door een
door hem aangestelde deskundige, bij gebreke waarvan het in
rekening gebrachte geldt als door Opdrachtgever aanvaard en
betwisting van de verschuldigdheid daarvan niet meer
mogelijk is.

3. Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening
van over en weer verschuldigde bedragen.
Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van
Opdrachtgever niet op.

4. Indien Opdrachtgever door hem verschuldigd bedrag niet op
de voet van het voorgaande voldoet, is hij zonder
ingebrekestelling in verzuim. Zodra Opdrachtgever met enige
betaling in verzuim is zijn alle overige vorderingen van Joosten
op Opdrachtgever opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die
vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk
in. Met ingang van de dag waarop Opdrachtgever in verzuim
is, is hij aan Joosten een vertragingsrente verschuldigd van
1,5 procent per maand of gedeelte van een maand waarover
het verzuim voortduurt.

5. In geval van verzuim is Opdrachtgever gehouden de
buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden. Deze worden
geacht tenminste 15 procent van het openstaande bedrag te
bedragen.

6. Joosten is gerechtigd de zaken en documenten welke zij uit
welken hoofde ook van Opdrachtgever onder zich heeft of zal
krijgen terug te houden tot al hetgeen Opdrachtgever aan
Joosten verschuldigd is zal zijn voldaan. Ingeval bij oplevering
van bedoelde zaken en documenten een vordering op
Opdrachtgever niet opeisbaar is, is Joosten gerechtigd deze
terug te houden totdat voor betaling van de vordering
zekerheid zal zijn gesteld. Joosten heeft het recht op
vergoeding door Opdrachtgever van de met betrekking tot de
teruggehouden zaak gemaakte kosten.

7. Alle zaken van Opdrachtgever welke Joosten onder zich heeft
of welke een derde onder zich heeft en waaraan of in verband
waarmee door Joosten werkzaamheden worden verricht,
strekken Joosten tot pand voor al hetgeen zij van
Opdrachtgever te vorderen heeft in verband met de
Overeenkomst en/of andere overeenkomsten met
Opdrachtgever, schade, kosten en rente daaronder begrepen.

Artikel 23 - Ontbinding
1. Indien Opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet,

niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement
wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt,
over gaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn
vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen,
heeft Joosten het recht om de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst zonder
voorafgaande ingebrekestelling door een schriftelijke
verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander
naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar
toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en
interesten.

2. Opdrachtgever is slechts tot ontbinding gerechtigd in de
gevallen bedoeld bij artikel 13 van deze voorwaarden en
alsdan niet dan na betaling aan Joosten van alle op dat
moment aan Joosten, al dan niet opeisbaar, verschuldigde
bedragen.

3. Indien de Overeenkomst enidigt op de voet van lid 1 van dit
artikel voordat het Werk is voltooid heeft Joosten recht op de
volle overeengekomen aanneemsom c.q. richtprijs voor de
werkzaamheden, verminderd met de rechtsreeks uit de
beëindiging voortvloeiende besparingen. Indien de
Overeenkomst zo eindigt door ontbinding door Opdrachtgever
heeft Joosten voor reeds uitgevoerd werk recht op een
evenredig deel van de overeengekomen prijs.

Artikel 24 - Overdracht
Behoudens schriftelijke toestemming van Joosten heeft
Opdrachtgever niet het recht zijn rechten jegens Joosten uit de
Overeenkomst of anderszins aan derden over te dragen.

Artikel 25 - Geschillen en toepasselijk recht
1. Iedere Aanbieding en Overeenkomst is onderworpen aan

Nederlands recht.

2. Alle geschillen tussen Partijen zullen  uitsluitend worden
berecht door de bevoegde Rechter te Groningen.




