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Algemene voorwaarden Bouwman’s Handelsonderneming B.V. 

 
Artikel 1: Algemeen 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Bouwman’s. 
b. Bouwman’s: de besloten vennootschap Bouwman’s Handelsonderneming B.V., gevestigd te Ermelo, leverancier van een assortiment  machines, 

gereedschappen en toebehoren. 
c. Wederpartij: de contractspartij van Bouwman’s, zijnde een natuurlijk persoon die, al dan niet, handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of 

een rechtspersoon of personenvennootschap, die tot Bouwman’s in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met Bouwman’s gesloten 
overeenkomst . Met name wordt hieronder ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening machines in bruikleen worden genomen of 
worden gekocht. 

d. Machine(s): industriële machines, compressoren, bevestigingsmiddelen, toebehoren voor professioneel hechtwerk, gereedschappen en toebehoren. 
e. Overeenkomst(en): de tussen Bouwman’s en Wederpartij aangegane bruikleenovereenkomst(en), waarop de Algemene voorwaarden, alsmede 

eventuele aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. 
f. Offerte: vrijblijvend, schriftelijk aanbod van Bouwman’s aan een potentiële Wederpartij. 
g. Aanbod: de door een Wederpartij aan Bouwman’s gegeven op schrift gestelde of mondelinge opdracht, bestelling of reservering. 
h. Orderbevestiging: schriftelijke aanvaarding van het Aanbod door Bouwman’s aan de Wederpartij.  
i. Koopcontract: de tussen partijen afgesloten/opgemaakte, op schrift gestelde overeenkomst in geval van koop van machine(s).  
j. Orderbedrag: het totaalbedrag dat op basis van de Overeenkomst door Wederpartij aan Bouwman’s verschuldigd is. 
k. Gebrek(en): een aan Bouwman’s toe te rekenen mankement of defect aan de in bruikleen gegeven machine(s), dat reeds vóór levering aanwezig was 

en/of de oorzaak vóór levering ligt, waardoor de machine(s) niet (naar behoren) functioneert.. 
l. Reparatie(s): het herstel door Bouwman’s van de door de Wederpartij gemelde storing aan de machine(s). 
m. Partijen: Bouwman’s en Wederpartij gezamenlijk. 

Artikel 2: Toepasselijkheid  
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van Bouwman’s en op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle 

bestaande en toekomstige Overeenkomsten tussen de Wederpartij en Bouwman’s. De algemene voorwaarden gelden tevens voor eventuele 
aanvullende en vervolgovereenkomst(en). De algemene voorwaarden zien toe op de situatie van koop en bruikleen, tenzij uit de bepaling zelf 
duidelijk voortvloeit of het op de een of andere situatie ziet of zulks in die bepaling zelf expliciet vermeld staat.  

2.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd. Het afwijken 
geldt slechts in dat geval en Wederpartij kan aan die afwijking in enig ander geval geen recht ontlenen. 

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij (vermeld in welke correspondentie dan ook) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Enig 
andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af.  

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, 
dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden onverkort en volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe 
bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de 
oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.  

 
Artikel 3: Offertes en overeenkomst  
3.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden Bouwman’s op geen enkele wijze.  
3.2 Offertes zijn 14 (veertien) dagen geldig, waarna deze vervalt.  
3.3 De Overeenkomst c.q. het koopcontract komt pas tot stand, nadat Bouwman’s deze heeft aanvaard door middel van de orderbevestiging dan wel een 

bruikleenovereenkomst en/of koopcontract heeft afgesloten. Bij de aanvaarding kan Bouwman’s slechts worden vertegenwoordigd door (een) aan 
Bouwman’s verbonden medewerker(s) dan wel door andere bij Bouwman’s werkzame personen krachtens schriftelijke volmacht. 

3.4 De Orderbevestiging dan wel de bruikleenovereenkomst en/of het koopcontract wordt geacht de inhoud van de gesloten Overeenkomst volledig en 
juist weer te geven. Aanvullende afspraken en/of wijzigingen binden Bouwman’s  slechts indien schriftelijk overeengekomen. De Wederpartij wordt 
geacht met de inhoud van de Overeenkomst in te stemmen tenzij zij binnen 5 werkdagen na dagtekening van de Orderbevestiging schriftelijk aan 
Bouwman’s laat weten niet met de inhoud te kunnen instemmen.  

3.5 Een schriftelijk aanbod kan uitsluitend schriftelijk worden herroepen en slechts voordat de orderbevestiging door Bouwman’s is verstuurd en 
Bouwman’s nog geen begin met de uitvoering van de Overeenkomst heeft gemaakt. Een Overeenkomst kan daarom ook tot stand komen door het 
begin van de feitelijke uitvoering daarvan.  

3.6 Bouwman’s heeft het recht een Aanbod zonder opgaaf van redenen te weigeren. 
3.7 Bouwman’s is gerechtigd om ter nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst (gelijksoortige) zaken bij een derde in te huren.  
3.8 Bouwman’s heeft het recht jaarlijks de overeengekomen prijzen te verhogen, indien factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd wijzigen. Hiervan kan 

sprake zijn bij wijziging in vrachttarieven, in- en uitvoerrechten en/of andere fiscale heffingen en wisselkoersen. 
3.9 Bouwman’s is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien 

blijkt dat Wederpartij één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig, of niet volledig nakomt of zal nakomen, indien Wederpartij 
overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel 
naar het buitenland verplaatst of indien Bouwman’s gedurende de looptijd van de Overeenkomst van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van 
dien aard zijn dat ware Bouwman’s hiervan op de hoogte geweest, hij de Overeenkomst niet was aangegaan. 

3.10 Indien Wederpartij een Aanbod of een Orderbevestiging geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die ten behoeve van de 
Wederpartij werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten 
daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.  

 
Aflevering 4: Aflevering en risico 
4.1 De machine(s) wordt geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de wederpartij op het moment van feitelijke bezitsverschaffing. 
4.2 De wederpartij dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag/leveringstijdstip aanwezig is voor de 

in ontvangstneming van de machine(s).  
4.3 De wederpartij zal op het tijdstip van aflevering de machines inspecteren op uiterlijk waarneembare gebreken en de aangeboden afleverbon voor 

goede ontvangst aftekenen. Daarbij zal de wederpartij alle eventuele gebreken vermelden op het betreffende document. De zaken worden geacht in 
goede staat en conform de overeenkomst te zijn afgeleverd, indien en voor zover op vermelde documenten niet anders is vermeld. Deze gebreken 
dienen door de wederpartij binnen 24 uur na aflevering schriftelijk aan Bouwman’s gemeld te worden.  

4.4 Gebreken die ten tijde van de inspectie bij aflevering niet ontdekt zijn en ook niet ontdekt hadden behoren te worden, moeten door de wederpartij 
binnen 48 uur na ontdekking hiervan schriftelijk aan Bouwman’s ter kennis worden gebracht waarbij vervolgens aan Bouwman’s de mogelijkheid 
wordt geboden om binnen een redelijke termijn, die ten minste twee weken vanaf de datum van ontvangst van de melding door Bouwman’s bedraagt 
de machine(s) retour te nemen en nieuwe machine(s) te leveren. De kosten die met dit transport gemoeid gaan zijn voor rekening van Bouwman’s.  

 
Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij 
5.1 De wederpartij/diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of om de verantwoordelijkheid van de wederpartij de 

machine(s) bedienen, dienen bekend te zijn met de geleverde gebruikersinstructies en/of (overige) handleidingen en volgens deze te handelen. 
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Tevens staat de Wederpartij ervoor in dat alle personen die de machine(s) bedienen bekwaam zijn met betrekking tot deze bediening en beschikken 
over de ter zake eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen, etc. Het zojuist vermelde geldt op straffe van verval van 
verzekeringsdekking.  

5.2 De wederpartij verplicht zich ertoe Bouwman’s te allen tijde toegang tot de machine(s) te verschaffen, aanspraken van derden op de machine(s) af te 
wijzen en Bouwman’s hiervoor te vrijwaren. Verhuur en beschikbaarstelling aan derden van de machine(s) is slechts toegestaan na uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van Bouwman’s, op straffe van verval van verzekeringsdekking of enig andere dekking.  

5.3 De Wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal.  
5.4 Schade aan de machine(s) dient onmiddellijk na ontdekking doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan, aan Bouwman’s te worden gemeld. 
5.5 Ingeval van diefstal/vermissing van de machine(s) is de Wederpartij verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan Bouwman’s te melden en van de 

diefstal/vermissing aangifte te doen bij de politie. Tevens is de Wederpartij verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan Bouwman’s 
te overleggen. 

5.6 Indien de Wederpartij verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan Bouwman’s te overhandigen, geldt de diefstal als een 
verduistering, waarvoor er geen verzekeringsdekking geldt.  

5.7 Bij diefstal of (economische) total loss van de machine(s) verplicht de Wederpartij zich de schade aan Bouwman’s te vergoeden tegen de dagwaarde. 
Ingeval herstel nog mogelijk is, een en ander ter beoordeling van Bouwman’s, verplicht de Wederpartij zich tot vergoeding van de reparatiekosten die 
hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan/diefstal van onderdelen en/of toebehoren van de machine(s). Daarnaast blijft de Wederpartij 
aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door Bouwman’s geleden schade. 

5.8 De door of namens Bouwman’s gemaakte kosten ten behoeve van het vaststellen van haar schade komt rechtstreeks voor rekening van de 
Wederpartij die zich op voorhand hiermee akkoord verklaart.  

 
Artikel 6: Aansprakelijkheid en vrijwaring 
6.1 Bouwman’s is uitsluitend aansprakelijk voor directe zaaksbeschadiging en letstelschade aan zaken en personen van de Wederpartij, veroorzaakt 

door een aantoonbaar gebrek aan de machine of door opzet of grove schuld van Bouwman’s.  
6.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de 

vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 
Bouwman’s aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Bouwman’s toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, 
gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe 
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Bouwman’s is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, 
gederfde omzet en/of winst, gemiste besparingen, vertragingsschade en schade door bedrijfsstagnatie.  

6.3 Bouwman’s is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bouwman’s is uitgegaan van door of namens de Wederpartij 
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

6.4 De aansprakelijkheid van Bouwman’s jegens Wederpartij en derden voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van de 
Overeenkomst, is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat krachtens de door Bouwman’s afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.  

6.5 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden of deze geen dekking biedt, is 
iedere aansprakelijkheid van Bouwman’s beperkt tot het door Bouwman’s in verband met de betreffende Orderbevestiging in rekening gebrachte met 
een maximum van het orderbedrag, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  

6.6 Alle aanspraken vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Bouwman’s binnen drie maanden nadat degene die de 
aanspraak maakt, bekend was, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de feiten waarop hij/zij zijn aanspraak baseert. 

6.7 Wederpartij vrijwaart Bouwman’s voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met de machine(s).  
 
Artikel 7: Betaling, rente en incassokosten 
7.1 Als de Overeenkomst bestaat tussen Bouwman’s en meer Wederpartijen, zijn al deze Wederpartijen hoofdelijk verbonden voor de verplichtingen uit 

deze bepaling en alle navolgende bepalingen. 
7.2 Betaling van facturen van Bouwman’s dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is Wederpartij van 

rechtswege in verzuim en is hij aan Bouwman’s een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de in hun verhouding geldende wettelijke (handels)rente 
vanaf de vervaldag tot de algehele vergoeding. Eventuele klachten over de factuur of de reparatie(s) kunnen binnen dertig dagen na dagtekening van 
de desbetreffende factuur schriftelijk aan Bouwman’s kenbaar worden gemaakt, bij gebreke waarvan Wederpartij wordt geacht de juistheid en 
verschuldigdheid van de factuur te erkennen.  

7.3 Indien Bouwman’s tegen Wederpartij die in verzuim is invorderingsmaatregelen treft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met 
die invordering verband houden ten laste van Wederpartij. 
Indien de Wederpartij een natuurlijk persoon is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke 
Incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepalend dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende 
verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat 
het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 
6:87 BW. 

 
De tarieven zijn als volgt: 
Minimumtarief € 40,00 
15% over eerste € 2.500,00  
10% over volgende € 2.500,00 
5% over volgende € 5.000,00 
1% over de volgende € 190.000,00 
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,- 

 
Indien de Wederpartij een rechtspersoon is, wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde 
hoofdsom, met een minimum van € 75,00. De betaling door of ten behoeve van Wederpartij strekt ten eerste in mindering van de verschuldigde 
kosten, vervolgens in mindering van de vervallen rente en tot slot in mindering van de declaratie die het langst openstaat, zelfs al wordt bij de betaling 
door of namens Wederpartij anders vermeld. 
Indien Wederpartij in verzuim is, is Bouwman’s tevens gerechtigd de uitvoering van de op haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting c.q. 
werkzaamheden op te schorten, waarvan de gevolgen geheel voor rekening en risico komen van Wederpartij. Enige schade als gevolg van de 
opschorting is derhalve niet te verhalen op Bouwman’s. 

7.4 Bouwman’s is gerechtigd periodiek te factureren. 
7.5 De Wederpartij is alleen van zijn betalingsverplichting jegens Bouwman’s gekweten indien en voor zover hij het verschuldigde heeft overgemaakt op 

één van de bankrekeningen ten name van Bouwman’s. De administratie van Bouwman’s is bepalend. 
7.6 De Wederpartij is niet bevoegd het aan Bouwman’s verschuldigde te verrekenen met tegenvorderingen. 
7.7 Bouwman’s is te allen tijde gerechtigd de kredietwaardigheid van de Wederpartij te (laten) controleren. 
7.8 Tevens heeft Bouwman’s, indien de Wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, voor zover mogelijk 

cumulatief, het recht tot/op:  
- opschorting van de uitvoering van die overeenkomst en/of daarmee direct samenhangende overeenkomsten, totdat betaling voldoende is zeker 

gesteld; 
- gehele of gedeeltelijke (buitengerechtelijke) ontbinding van die overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomst, zonder dat 

Bouwman’s tot enige schadevergoeding is gehouden;  
- vergoeding van de door Bouwman’s geleden schade.  
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Artikel 8: Niet-toerekenbare tekortkoming  
8.1 Indien Bouwman’s, wegens overmacht, enige verplichting jegens de wederpartij niet kan nakomen, wordt de nakoming hiervan opgeschort voor de 

duur van de overmachttoestand, met een maximum van twee maanden. Na deze twee maanden hebben beide partijen het recht de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden. 

8.2 Bouwman’s is niet tot enige schadevergoeding jegens wederpartij gehouden, indien zij wegens overmacht, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen 
nakomen.  

8.3 Onder overmacht dient te worden verstaan welke omstandigheid buiten de macht van Bouwman’s die van zodanige aard is, dat naleving van de 
overeenkomst in redelijkheid niet van Bouwman’s gevergd kan worden. Hieronder wordt mede verstaan: staking, oproer, oorlog en andere onlusten, 
boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme 
weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van Bouwman’s, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige 
overheidsinstantie.  

 
Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud en zekerheid (bij bruikleen) 
9.1 De machine(s) blijft(ven) te allen tijde eigendom van Bouwman’s, ongeacht de duur van de overeenkomst. Indien de wederpartij zich opzettelijk de 

machines toe-eigent, is er sprake van verduistering. De administratie van Bouwman’s is hiervoor leidend. Deze bepaling leidt uitzondering voor de 
machine(s) die direct middels een koopcontract in eigendom door de Wederpartij zijn verkregen en waarvan betaling van de volledige koopsom heeft 
plaatsgevonden; door de Wederpartij aan te tonen.  

9.2 De Wederpartij is, behoudens schriftelijke voorafgaande toestemming van Bouwman’s, niet gerechtigd de machines te vervreemden, te verpanden of 
anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.  

9.3 De Wederpartij zal Bouwman’s onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien de zaak in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt 
gemaakt op (enig onderdeel van) de zaak. Indien de Wederpartij kennis draagt van een mogelijk beslag op de zaak, dient hij Bouwman’s hiervan 
prompt op de hoogte te stellen. Bovendien zal de wederpartij aan Bouwman’s op haar eerste verzoek hiertoe, meedelen waar de betreffende 
machine(s) zich bevindt.  

9.4 Bij beslag op (een deel van) de machine(s), (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de wederpartij, zal de Wederpartij de 
beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder respectievelijk curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de eigendomsrechten van Bouwman’s.  

9.5 Indien er goede grond bestaat dat de Wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de Wederpartij verplicht op het eerste verzoek van 
Bouwman’s onmiddellijk genoegzame en in de door Bouwman’s gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen door nakoming 
van al haar verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is Bouwman’s gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te 
schorten. In dat geval is de wederpartij gehouden tot onmiddellijke teruggave van de machine(s) en heeft Bouwman’s het recht zich toegang te 
verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de wederpartij en deze te betreden teneinde de betreffende machines in bezit te nemen. Alle hiermee 
gemoeid gaande kosten en de als gevolg daarvan door Bouwman’s geleden schade komen voor rekening van de Wederpartij.  

 
Artikel 10: Verzekeringen 
9.1 Conform artikel 5 lid 3 t/m lid 8 is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan en/of verdwijning van de machine(s), voor gevallen tijdens de 

looptijd van de overeenkomst, ongeacht of de Wederpartij hieraan schuld heeft. De Wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter 
voorkoming van diefstal van de machines, gezien het feit dat zij een teruggaveplicht heeft, die niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval of ingreep 
van een derde. 

9.2 De Wederpartij verbindt zich ertoe voor de machines een voor de in de sector gebruikelijke verzekering af te sluiten tegen alle risico’s en voor de 
waarde zoals partijen in de overeenkomst hebben opgenomen.  

 
Artikel 11: Fabrieksgarantie en onderhoud 
11.1 Op de machines geldt een standaard fabrieksgarantie van één jaar. De bepalingen van de betreffende leverancier zijn van toepassing.  
11.2 Gedurende de looptijd van de overeenkomst zijn de kosten van onderhoud en reparaties voor rekening van Bouwman’s, mits dit onderhoud en deze 

reparaties voortkomen uit goed huisvaderlijk gebruik en behorend bij een normaal gebruik. Een en ander ter beoordeling van de door Bouwman’s 
aangestelde servicemanager, in samenspraak met de regionale servicemonteur en/of een andere door Bouwman’s aan te wijzen deskundige.  

11.3 Eventuele storingen aan de machines dienen binnen 48 uur schriftelijk door de wederpartij bij Bouwman’s gemeld te worden. Indien voldaan wordt 
aan het normale gebruik van de machines zoals vermeld onder lid 2, zijn de kosten van de reparaties voor rekening van Bouwman’s. In elk ander 
geval zijn de reparaties voor rekening en risico van de Wederpartij. De met de reparaties gemoeid gaande kosten voor ophalen en verzending zijn 
voor rekening van de Wederpartij.  

11.4 Bouwman’s wordt door de Wederpartij op grond van de bruikleenovereenkomst tweemaal per 12 maanden in de gelegenheid gesteld preventief 
onderhoud te plegen aan de machine(s) teneinde zoveel als mogelijk reparaties te voorkomen. Dit onderhoud zal bij voorkeur op locatie bij de 
Wederpartij geschieden, waardoor de Wederpartij zich er thans toe verbindt Bouwman’s toegang tot de bedrijven en de machine(s) te verlenen. 
Indien preventief onderhoud niet wordt toegestaan, dan zullen de kosten die gemoeid gaan met de noodzakelijke reparaties nadien voor rekening van 
de Wederpartij zijn.  

 
Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
12.1 Op de Overeenkomst en/of het Koopcontract is Nederlands recht van toepassing.  
12.2 Geschillen tussen de Wederpartij en Bouwman’s zullen eerst door middel van onderling overleg gepoogd te worden opgelost. Indien partijen in 

onderling overleg het geschil niet tot een oplossing brengen, zullen alle geschillen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het 
rechtsgebied waartoe Ermelo behoort, tenzij de in Nederland geldende wetgeving dwingend anders voorschrijft. 

 
 
Bouwman’s is statutair gevestigd te Ermelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62447041. 


