
ALGEMENE VOORWAARDEN BEDOUIN B.V.  

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel nr.   

  

Artikel 1  Toepasselijkheid  

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op 

alle aanbiedingen en offertes gedaan en overeenkomsten 

gesloten door Bedouin B.V. als opdrachtnemer (hierna te 

noemen: “Bedouin”) en overeenkomsten die hiervan het 

gevolg kunnen zijn, waarin Bedouin toezegt zaken en/of 

diensten te leveren aan de Opdrachtgever, een en ander 

voor zover Bedouin aanbieder dan wel leverancier is. 

Onder Opdrachtgever wordt, voor zover van toepassing, 

evenzeer verstaan gebruiker respectievelijk huurder.  

1.2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 

van Opdrachtgever of enige andere algemene 

voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.  

1.3 Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts 

geldig indien Bedouin hier uitdrukkelijk schriftelijk mee 

heeft ingestemd. Aanvullingen en/of wijzigingen kunnen 

slechts schriftelijk worden overeengekomen.  

1.4 In geval van strijdigheid tussen de inhoud van enige 

overeenkomst aangegaan tussen Opdrachtgever en 

Bedouin enerzijds en deze algemene voorwaarden 

anderzijds, gelden de bepalingen zoals opgenomen in de 

overeenkomst.  

  

Artikel 2 Aanbiedingen en het tot stand komen van 

een overeenkomst  

2.1 Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en indicatief, 

ook indien zij een aanvaardingsperiode bevatten.  

2.2 Alle bij de aanbiedingen verstrekte gegevens ten 

behoeve van de door Bedouin te leveren zaken, ter 

beschikking te stellen zaken, te verhuren zaken en te 

verrichten diensten worden naar beste weten en kunnen 

gegeven, echter zonder dat Opdrachtgever daaraan enig 

recht kan ontlenen. Opdrachtgever is ermee bekend dat 

deze gegevens een algemene voorstelling van zaken 

geven en eventueel in geringe mate afwijken van de 

werkelijkheid.  

2.3 Als Opdrachtgever aan Bedouin gegevens, tekeningen 

en dergelijke verstrekt, mag Bedouin uitgaan van de 

juistheid en volledigheid hiervan en baseert Bedouin zijn 

aanbieding op deze informatie. Bij wijzigingen in de 

verstrekte gegevens, tekeningen en dergelijke is 

Opdrachtgever verplicht Bedouin tijdig te informeren.  

2.4 Opdrachtgever verstrekt Bedouin voor of uiterlijk bij het 

sluiten van de overeenkomst alle gegevens die van belang 

kunnen zijn voor het sluiten of de correcte uitvoering van 

de overeenkomst. 2.5 Een overeenkomst wordt van kracht 

wanneer Bedouin de aanbieding schriftelijk heeft 

bevestigd. In het geval Bedouin de overeenkomst niet 

schriftelijk heeft bevestigd, vormt het enkele feit van ieder 

begin van uitvoering dan wel levering voldoende bewijs 

van het bestaan van goedkeuring en daarmee van de 

overeenkomst.  

2.6 Enige door een vertegenwoordiger van Bedouin 

gedane aanbieding of gemaakte belofte wordt pas bindend 

wanneer zij door Bedouin schriftelijk wordt bevestigd.  

2.7 Indien een natuurlijke persoon namens of voor 

rekening van een andere natuurlijke persoon een 

overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van 

de overeenkomst - daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon 

is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk 

aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende 

verplichtingen.  

2.8 Opdrachtgever verklaart dat zij ook volledig gebonden 

zal zijn aan de overeenkomst gesloten met Bedouin, indien 

deze overeenkomst middels een door Opdrachtgever 

ingehuurde derde tot stand is gekomen.  

2.9 Als Opdrachtgever de aanbieding van Bedouin niet 

aanvaardt, heeft Bedouin het recht alle kosten die hij heeft 

gemaakt om zijn aanbieding te doen bij Opdrachtgever in 

rekening te brengen.  

  

Artikel 3  Object  

3.1 Alle door Bedouin te leveren, ter beschikking te stellen 

en te verhuren zaken betreffen zaken in de zin der artikel 

3:2 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.  

3.2 De te leveren, ter beschikking te stellen en te verhuren 

zaken zijn in hun uitvoering standaard en voldoen aan 

gestandaardiseerde normen in de branche.  

3.3  Bedouin levert de zaken, stelt de zaken ter 

beschikking en verhuurt de zaken. Bedouin garandeert 

dat het geleverde, terbeschikkinggestelde of het gehuurde 

voldoet aan de door haar opgegeven specificaties. 

Opdrachtgever dient zorgvuldig met de zaken van 

Bedouin om te gaan en heeft slechts het recht, persoonlijk 

van deze zaken gebruik te maken volgens de daarvoor 

geldende (technische) voorschriften, op  de 

 daarvoor  opgegeven  locaties 

 conform overeenkomst. Opdrachtgever mag 

evenmin onderdelen aan het geleverde, ter beschikking 

gestelde of gehuurde 

wijzigen of repareren. Eventuele tekortkomingen in de 

gehuurde zaken dienen onverwijld door Opdrachtgever 

aan Bedouin te worden meegedeeld.  

3.4 Het aan een derde in gebruik geven en/of onderverhuur 

is uitdrukkelijk uitgesloten, evenals eigenmachtige toe-

eigening van de zaken door Opdrachtgever.  

3.5 Bedouin behoudt zich uitdrukkelijk ten alle tijden de 

eigendom van de door haar aan Opdrachtgever 

verhuurde/ter beschikking gestelde zaken voor.  

  

Artikel 4  Prijzen  

4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden 

prijzen voor het leveren van zaken, feitelijke ter 

beschikkingstelling, huur/verhuur en het verrichten van 

diensten opgegeven in euro, zijn de prijzen exclusief btw 

en 'afgeleverd op overeengekomen plaats van 

bestemming' (DAP, Incoterms 2010).  

4.2 Bij berekening van de prijzen wordt uitgegaan van 

montage of demontage van het gehuurde op het 

overeengekomen tijdstip op de begane grond bij de 

Opdrachtgever, in een straal van 25 meter vanaf de 

losplaats en bereikbaar met rollend materieel.  

4.3 Bedouin behoudt zich het recht voor, prijsstijgingen 

door te berekenen op basis van nacalculatie. Deze 

prijsstijgingen kunnen worden veroorzaakt door factoren 

en oorzaken die niet aan Bedouin toerekenbaar zijn 

alsmede door onvoorziene ontwikkelingen. Opdrachtgever 

is hiervan op de hoogte en stemt daarmee reeds in, bij het 

verstrekken van de opdracht. Bedouin zal op verzoek van 

Opdrachtgever voor specificatie zorgdragen.  

4.4 Bedouin is gerechtigd meerwerk ten gevolge van de 

door Opdrachtgever verlangde wijzigingen/afwijkingen, 

zoals bijvoorbeeld vanwege zachte ondergrond, trappen, 

liften en het niet aanwezig zijn van een contactpersoon, 

achteraf door te berekenen, tenzij expliciet schriftelijk 

anders is overeengekomen in de overeenkomst.  

4.5  Kosten,  ontstaan  door  toedoen  van  

Opdrachtgever, waardoor o.a. de uitvoering of voortgang 

van de uitvoering van de overeenkomst wordt 

gestagneerd, zullen aan Opdrachtgever in rekening 

worden gebracht.  

4.6 Indien op verzoek van Opdrachtgever de levering, 

terbeschikkingstelling en verhuur van zaken en/of het 

verrichten van diensten wordt uitgesteld, dan wel 

bespoedigd, is Bedouin gerechtigd hiervoor een redelijke 

vergoeding te bedingen, zoals de daaruit voortvloeiende 

kosten alsmede de door Bedouin gederfde wettelijke rente 

ten gevolge van uitstel van de levering, 

terbeschikkingstelling, verhuur en/of van het verrichten 

van diensten. Deze vergoeding zal door Bedouin worden 

gespecificeerd.  

4.7 Overschrijding van de geboekte periode is niet 

geoorloofd, tenzij met schriftelijke toestemming van 

Bedouin. Opdrachtgever is, indien toestemming is 

verkregen, de meerprijs verschuldigd alsmede de meer 

bestede personeelsuren. Bedouin behoudt zich het recht 

voor tot aanvullende schadevergoeding, voor zover het 

door Opdrachtgever verschuldigde de kosten van Bedouin 

(waaronder eveneens begrepen de gederfde winst) 

overschrijdt.  

4.8 Bij terbeschikkingstelling van zaken en verhuur 

behoudt Bedouin zich te allen tijde het recht voor tot 

inspectie en onderhoud, op ieder door haar gewenst 

tijdstip.  

  

Artikel 5  Levering  

5.1 Bij het bepalen van de levertermijn gaat Bedouin ervan 

uit dat de opdracht kan worden uitgevoerd onder de 

omstandigheden zoals die Bedouin op dat moment bekend 

zijn. Alle door Bedouin mondeling en/of schriftelijk 

afgegeven leveringstermijnen zijn slechts streeftijden en 

geen fatale termijnen. De levering kan in gedeelten 

plaatsvinden.  

5.2 De levertermijn gaat pas in wanneer de desbetreffende 

overeenkomst in overeenstemming met het bepaalde in 

artikel 2 is afgesloten, partijen overeenkomst hebben 

bereikt inzake alle zakelijke en eventuele (technische) 

details, alle benodigde gegevens, definitieve en 

goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit van 

Bedouin zijn, de overeengekomen (termijn)betaling of 

voorschotbetaling is ontvangen én aan de noodzakelijke 

voorwaarden voor het uitvoeren van de opdracht is 

voldaan.  

5.3 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat op de 

afgesproken leverdatum en tijd op locatie een daartoe 

bevoegd/gevolmachtigd persoon aanwezig is voor het in 

ontvangst nemen en het aanwijzen van de juiste plaats van 

het materiaal. Bij montage en demontage dient de locatie 

en/of materiaal toegankelijk te zijn en niet belemmerd door 

objecten.  

5.4 Opdrachtgever heeft het recht om het geleverde 

materieel voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke 

levering te controleren en/of zelf of door een derde te 

onderzoeken of controleren. Indien Opdrachtgever deze 

controle achterwege laat dan wel het geleverde materieel 

na het uitvoeren van de controle c.q. het onderzoek zonder 

op- en/of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het 

materieel geacht in overeenstemming met de 

overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en 

onbeschadigde staat, te zijn geleverd. Reclames na 

ingebruikname worden niet geaccepteerd.  

5.5 Indien er zich omstandigheden voordoen anders dan 

die Bedouin bekend waren bij het vaststellen van de 

levertermijn, is Bedouin gerechtigd de levertermijn te 

verlengen met de tijd die benodigd is voor het uitvoeren 

van de opdracht onder die omstandigheden, zonder dat 

Bedouin hiervoor door Opdrachtgever aansprakelijk kan 

worden gesteld.  

5.6 Overschrijding van de overeengekomen 

leveringstermijn(en) geeft Opdrachtgever, behoudens 

opzet of grove schuld van Bedouin, niet het recht de 

overeenkomst te annuleren. Bedouin wordt alsdan in de 

gelegenheid gesteld alsnog binnen een redelijke termijn te 

leveren.  

5.7 Het door de Opdrachtgever niet of niet tijdig voldoen 

aan zijn betalingsverplichting heeft tot gevolg dat de 

leveringsverplichting van Bedouin wordt opgeschort.  

  

Artikel 6  Verzekeringen  

6.1 Tenzij expliciet anders is vermeld in de overeenkomst, 

zijn de geleverde zaken niet door Bedouin verzekerd op de 

locatie.   

6.2 Opdrachtgever is verplicht voor de door haar van 

Bedouin gehuurde zaken een passende verzekering af te 

sluiten, welke alle risico’s dekt die verbonden zijn aan het 

gebruik van de zaken door Opdrachtgever. De verplichting 

tot verzekering door Opdrachtgever geldt altijd ingeval van 

feitelijke ter beschikking stellen en/of verhuur voor 

Opdrachtgever/huurder.  

  

Artikel 7 Niet-toerekenbare tekortkoming 7.1 Indien 

Bedouin door niet-toerekenbare tekortkoming verhinderd 

is de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te 

komen, is Bedouin gerechtigd deze, voor zover nog niet 

uitgevoerd, te annuleren, te ontbinden of op te schorten 

totdat uitvoering wel mogelijk is, zonder dat Bedouin op 

enige wijze aansprakelijk kan worden gesteld door 

Opdrachtgever en/of derden. Opdrachtgever is aan 

Bedouin in ieder geval het reeds uitgevoerde gedeelte 

verschuldigd. 7.2 Wanneer het opgeschorte deel later is 

uitgevoerd, is  

Opdrachtgever Bedouin het gehele bedrag verschuldigd 

zonder enige aftrek. Wanneer de niettoerekenbare 

tekortkoming blijvend is, zodanig dat latere uitvoering 

zinloos is, is Bedouin gerechtigd de overeenkomst te 

ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding.  

7.3 Onder niet-toerekenbare tekortkoming wordt ten deze 

in ieder geval verstaan, iedere van de wil van Bedouin 

onafhankelijke omstandigheid, ook indien die 

omstandigheid Bedouin zelf betreft, waardoor het voor 

Bedouin redelijkerwijs niet mogelijk is om aan haar 

verplichtingen te voldoen. Tot zulke omstandigheden 

behoren in ieder geval onder natuurrampen, bovenmatig 

ziekteverzuim, relletjes, brand, stakingen en uitsluitingen 

zowel binnen als buiten het bedrijf van Bedouin, 

vertraagde toelevering van de door Bedouin al dan niet bij 

derden bestelde zaken, transportmoeilijkheden, 

onvoorziene omstandigheden en andere soortgelijke 

voorvallen. Hieronder worden mede begrepen voorvallen 

veroorzaakt door personen in dienstbetrekking van 

Bedouin of door Bedouin ingehuurd of aangewezen, 

alsmede doch niet beperkt tot diefstal en inbraak, tenzij 

deze voorvallen zijn ontstaan door opzet of grove schuld 

zijdens Bedouin.  

  

Artikel 8 Aansprakelijkheid en schade 8.1 

Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade hoe ook 

genaamd, welke ontstaat of is ontstaan aan zijn, aan 

Bedouin toebehorende zaken, veroorzaakt door hemzelf, 

zijn personeel of door hem casu quo door zijn personeel 

aangewezen derden.  

8.2 Opdrachtgever is tot aan het moment dat het 

gehuurde/aan Bedouin toebehorende zaken weer door 

Bedouin in ontvangst is genomen, aansprakelijk voor alle 

schade aan het gehuurde/ aan Bedouin en/of aan derden 

toebehorende zaken, waaronder schade door vermissing, 

verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren 

gaan. Opdrachtgever is verplicht als een goed huurder 

voor het gehuurde zorg dragen, en het gehuurde 

doelmatig te beveiligen en verzekeren.  

8.3 Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor alle door 

Bedouin gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien 

het verhuurde/ aan Bedouin toebehorende zaken in 

slechte staat/beschadigd aan Bedouin wordt 

teruggegeven, onverminderd het recht van Bedouin tot 

vordering van huurderving dan wel overige schade.  

8.4 Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en 

totaal verloren gaan van het gehuurde/ aan Bedouin 

toebehorende zaken dient na ontdekking   



onverwijld aan Bedouin schriftelijk te worden 

medegedeeld. Opdrachtgever vrijwaart Bedouin volledig 

tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding 

verband houdende met het gebruik van het gehuurde/ aan 

Bedouin toebehorende zaken. Vanwege brandveiligheid is 

het verboden te roken, open vuur, voorwerpen of stoffen 

te hebben die brand kunnen veroorzaken in de nabijheid 

van het gehuurde/ aan Bedouin toebehorende zaken. 

Bedouin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle 

hieruit voortvloeiende schades of anderzijds.  

8.5 Opdrachtgever is jegens Bedouin op gelijke wijze als 

voor eigen gedragingen aansprakelijk voor de 

gedragingen van hen die met zijn goedvinden deze zaken 

gebruiken. Ten deze vrijwaart de opdrachtgever Bedouin 

voor alle aanspraken (hoe dan ook genaamd) van derden.  

8.6 Het geven van adviezen worden naar beste kennis van 

zaken door Bedouin gegeven. Bedouin aanvaardt echter 

geen enkele aansprakelijkheid voor het verrichten van 

deze werkzaamheden. Zulks kan ook Opdrachtgever 

nimmer ontheffen van de verplichting tot eigen onderzoek 

van de te leveren, ter beschikking te stellen, te verhuren 

zaken en/of te verrichten diensten op hun geschiktheid 

voor het door hem beoogde doel. Hetzelfde geldt voor 

gegevens omtrent samenstelling van zaken, onderdelen 

ervan en hun toepassingsmogelijkheden.  

8.7 De door Bedouin geleverde, ter beschikking gestelde, 

verhuurde zaken dienen weer in de oude staat te worden 

teruggebracht, waarbij Opdrachtgever de kosten van 

beschadiging, vermissing en/ of diefstal onverwijld aan 

Bedouin zal voldoen. Het is Opdrachtgever verboden het 

gehuurde/ aan Bedouin toebehorende zaken geheel of 

gedeeltelijk te repareren, verbouwen, te vertimmeren. 

Eventuele schade die hieruit voortvloeit zal Bedouin 

volledig op Opdrachtgever verhalen.  

8.8 Opdrachtgever vrijwaart Bedouin (en de bij Bedouin 

inclusief de daarin samenwerkende vennootschappen 

werkzame personen, zowel de vaste medewerkers als de 

medewerkers op freelance basis) voor iedere vorm van 

aansprakelijkheid die derden jegens Bedouin zouden 

kunnen hebben of uitoefenen ten aanzien van de 

geleverde, ter beschikking gestelde, verhuurde zaken en 

verrichte diensten.  

8.9 In geval van een toerekenbare tekortkoming is Bedouin 

gehouden haar contractuele verplichtingen alsnog na te 

komen na een schriftelijke ingebrekestelling van 

Opdrachtgever.   

8.10 De verplichting tot schadevergoeding van Bedouin op 

grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die 

schade waartegen Bedouin uit hoofde van een door of ten 

behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, maar 

is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval 

door deze verzekering wordt uitbetaald.  

8.11 Als Bedouin om welke reden dan ook geen beroep 

toekomt op de beperking van lid 10 van dit artikel, is de 

verplichting tot schadevergoeding beperkt tot het bedrag 

dat door Bedouin voor de onderhavige opdracht (exclusief 

BTW) in rekening is gebracht. Als de opdracht uit 

onderdelen of deelleveringen bestaat, is de verplichting tot 

schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat door 

Bedouin voor dat betreffende onderdeel of die betreffende 

deellevering (exclusief BTW) in rekening is gebracht.  

8.12 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:   

a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt 

onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, 

gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. 

Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade 

te verzekeren;   

b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt 

onder andere verstaan schade die door of tijdens de 

uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken 

waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in 

de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. 

Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade 

verzekeren;   

c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste 

roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende 

ondergeschikten van Bedouin; en  

d. schade veroorzaakt door het niet vakbekwaam 

hanteren van de door Bedouin geleverde zaken.  

8.13 In gevallen waarin de door Bedouin geleverde zaken 

deel uitmaken van een samenwerking met (of levering via) 

derden, waarvoor een totaalprijs wordt afgesproken, is 

Bedouin slechts aansprakelijk voor zijn deel van de 

samenwerking.  

  

Artikel 9  Annulering  

9.1 Indien een overeenkomst door Opdrachtgever wordt 

geannuleerd, zijn er door Opdrachtgever de volgende 

annuleringskosten verschuldigd:   

 

 

a. bij annulering meer dan 30 dagen voorafgaand 
aan de dag van levering: 30% van de factuursom;  

b. bij annulering vanaf 30 dagen tot 14 dagen 

voorafgaand aan de dag van levering: 60% van de 

factuursom;  

c. bij annulering vanaf 14 dagen tot 7 dagen 

voorafgaand aan de dag van levering: 75% van de 

factuursom;  

d. bij annulering vanaf 7 dagen voorafgaand aan 

de dag van levering: de volle factuursom.  

9.2 Annulering  van  een overeenkomst door  

Opdrachtgever is uitsluitend mogelijk indien zulks 

schriftelijk en vóór het begin van levering van zaken is 

geschied. Met inachtneming van het hiervoor bepaalde, 

zullen in geval van annulering ten alle tijden eventueel 

gemaakte voorbereidingskosten en eventuele kosten van 

derden door Bedouin aan Opdrachtgever in rekening 

worden gebracht.  

9.3 Bedouin behoudt zich het recht voor, overeenkomsten 

geheel of gedeeltelijk schriftelijk te annuleren bij zodanige 

wijzigingen van omstandigheden dat nakoming in 

redelijkheid niet meer van Bedouin kan worden verlangd 

of nakoming strafrechtelijke risico’s met zich mee zou 

brengen. Opdrachtgever is in een dergelijk geval niet 

gerechtigd tot een schadevergoeding.  

9.4Overschrijding van de leveringstermijn geeft 

Opdrachtgever in het algemeen niet het recht de 

overeenkomst te annuleren. Bedouin is gerechtigd, de 

zaken alsnog te leveren, ter beschikking te stellen, te 

verhuren en de diensten te verrichten binnen een redelijke 

naleveringstermijn. Wanneer binnen deze 

naleveringstermijn wederom niet wordt geleverd, heeft 

Opdrachtgever het recht te annuleren. Het bovenstaande 

geldt, indien Bedouin zich niet op niet-toerekenbare 

tekortkoming kan beroepen. Bij wijze van 

schadevergoeding kan Opdrachtgever maximaal het door 

hem vooruit betaalde gedeelte van de factuursom 

terugvorderen (voor zover daarvoor geen 

werkzaamheden zijn verricht). 

9.5 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst 

Opdrachtgever dusdanige veranderingen in de 

overeenkomst aanbrengt dat de opdracht naar het oordeel 

van Bedouin onuitvoerbaar wordt en/of niet geschikt 

is/wordt voor het met Opdrachtgever overeengekomen 

doel, is Bedouin zonder enige schadevergoeding hoe dan 

ook gerechtigd de overeenkomst in elk stadium voortijdig 

te beëindigen. Deze beëindiging laat onverkort de 

verplichting van opdrachtgever om alle tot aan de 

voortijdige beëindiging gemaakte kosten, alsmede de 

kosten veroorzaakt door de voortijdige beëindiging, alsnog 

aan Bedouin te voldoen.  

  

Artikel 10 Betaling  

10.1 Bedouin zal te allen tijde gerechtigd zijn gehele of 

gedeeltelijke betaling vooraf te eisen. Facturen dienen 

uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, tenzij 

nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.  

10.2 Bedouin is gerechtigd, voorschot-bedragen in 

rekening te brengen en nadere (aanvullende) zekerheid te 

verlangen. Tevens kan Bedouin bij feitelijke 

terbeschikkingstelling of verhuur een borgsom vragen. 

10.3 Het recht van Opdrachtgever om tegen Bedouin 

openstaande vorderingen te verrekenen is uitgesloten, 

tenzij er sprake is van faillissement van Bedouin.  

10.4 Ongeacht of Bedouin de overeengekomen prestatie 

volledig heeft uitgevoerd, is alles wat Opdrachtgever uit 

hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of 

zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:  a. een betalingstermijn 

is overschreden;   

b. het faillissement of de surseance van betaling van  

Opdrachtgever is aangevraagd;   

c. beslag op zaken of vorderingen van  

Opdrachtgever wordt gelegd;   

d. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden  

of geliquideerd;   

e. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te 

worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder 

curatele wordt gesteld of is overleden.   

10.5 Indien bij het verstrijken van de vastgelegde 

uiterste betaaltermijn betaling niet is geschied, wordt 

Opdrachtgever zonder dat nadere ingebrekestelling of 

rechterlijke tussenkomst vereist is, geacht in verzuim te 

zijn en is Opdrachtgever terstond Bedouin rente 

verschuldigd. Deze rente bedraagt 12% op jaarbasis, of is 

gelijk aan het wettelijk percentage zo dit hoger is. Bij het 

berekenen van de hoogte van de rente worden delen van 

maanden als gehele maanden geteld. De termijnen gelden 

als fatale termijnen. Tevens heeft Bedouin het recht zich 

desgewenst weer in het bezit te stellen van haar zaken, 

met een beroep op haar eigendomsvoorbehoud. 

Opdrachtgever is tevens verplicht alle schade, die voor 

Bedouin ontstaat en alle kosten die Bedouin in verband 

met wederinbezitname moet maken, aan Bedouin te 

vergoeden.  

10.6 Indien betaling niet heeft plaatsgevonden 

binnen de overeengekomen betalingstermijn is 

Opdrachtgever aan Bedouin alle buitengerechtelijke 

kosten verschuldigd met een minimum van €75,-. Deze 

kosten worden berekend op basis van de door de 

rechtspraak gehanteerde tabel voor buitengerechtelijke 

incassokosten.  

10.7 Indien Bedouin in een gerechtelijke procedure 

in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die 

Bedouin heeft moeten maken voor rekening van 

Opdrachtgever.  

  

Artikel 11 Klachten  

11.1 Opdrachtgever moet klachten over de hoogte van het 

factuurbedrag, op straffe van verval van alle rechten, 

binnen de betalingstermijn schriftelijk bij Bedouin hebben 

ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig 

dagen, moet Opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen 

na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.   

  

Artikel 12: Opschorting en beëindiging  

12.1 Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen 

voortkomend uit een door haar aangegane overeenkomst 

niet, niet juist of niet tijdig nakomt, indien er gegronde 

reden is zulks te vermoeden, of indien Opdrachtgever een 

verzoek indient tot surséance van betaling, faillissement 

aanvraagt of zijn onderneming liquideert, is Bedouin 

gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke 

tussenkomst de desbetreffende overeenkomst op te 

schorten of te beëindigen, en zal op haar geen verplichting 

rusten enige schadevergoeding te betalen.   

12.2 Enige vordering van Bedouin met betrekking tot een 

deel van de overeenkomst dat reeds is uitgevoerd of tot 

schade geleden als gevolg van de opschorting of 

beëindiging, waaronder mede wordt begrepen 

winstderving, is terstond opeisbaar.  

12.3 Als Opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen 

zonder dat er sprake is van een tekortkoming van de zijde 

van Bedouin en Bedouin hiermee instemt, wordt de 

overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. 

Bedouin heeft in dat geval recht op vergoeding van alle 

vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst 

en gemaakte kosten.  

  

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

13.1 Op deze Algemene voorwaarden en enige 

overeenkomsten aangegaan door Bedouin is uitsluitend 

Nederlands recht van toepassing.  

13.3 Voor zover de wet dat toelaat, zullen alle geschillen 

tussen Bedouin en Opdrachtgever worden voorgelegd aan 

de bevoegde rechter te Breda.  


