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Artikel 1  Definities 
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  
- PPP Nederland: een handelsnaam van ADlegro B.V. statutair gevestigd te Dronten. De gebruiker van 

de algemene leveringsvoorwaarden; Hierna te noemen PPP NL.  
- Opdrachtgever: de wederpartij van PPP NL; 
- Overeenkomst: de overeenkomst tussen PPP NL en opdrachtgever. 
 
Artikel 2  Algemeen  
1. De bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor iedere aanvraag, aanbieding, offerte 
en overeenkomst die betrekking heeft op door PPP NL te leveren producten, tenzij partijen uitdrukkelijk en 
schriftelijk van deze voorwaarden afwijken.  
 
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met PPP NL, voor de 
uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
 
3. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing. De toepasselijkheid van inkoop- of 
andere algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt hierdoor uitdrukkelijk uitgesloten, voor nu en in de 
toekomst.  
 
4. PPP NL is bevoegd wijzigingen in deze algemene leveringsvoorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen 
treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. PPP NL zal de gewijzigde algemene 
leveringsvoorwaarden tijdig aan opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is 
medegedeeld, treden wijzigingen jegens opdrachtgever in werking, zodra opdrachtgever de wijziging is 
medegedeeld. 
 
5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene leveringsvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten 
worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden volledig van toepassing. PPP 
NL en opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of 
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van 
de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. 
 
6. Indien bepalingen in de overeenkomst tegenstrijdig zijn met bepalingen in deze algemene 
leveringsvoorwaarden prevaleren de voor PPP NL meest gunstige bepalingen. 
 
Artikel 3  Aanbiedingen en offertes 
1. Iedere aanbieding, in welke vorm dan ook (waaronder een prijsindicatie, begroting, voorcalculatie of 
soortgelijke mededeling al dan niet aangeduid met offerte), en iedere offerte van PPP NL is geheel vrijblijvend 
en kan te allen tijde door PPP NL worden ingetrokken. Een aanbieding of offerte verplicht PPP NL niet tot het 
sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever. 
 
2. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten van PPP NL, zoals tekeningen, (technische) beschrijvingen, 
specificaties en begrotingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld, maar zijn niet bindend. 
 
3. Levertijden in aanbiedingen en offertes van de PPP NL zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij 
overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen.  
 
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. 
 
5. Een prijsindicatie vervalt na 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de prijsindicatie.  
 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN PPP NEDERLAND   
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Artikel 4  Totstandkoming opdracht 
1. De opdrachtgever is verplicht om alle voor de orderbevestiging en/of uitvoering van de opdracht van belang 
zijnde informatie aan PPP NL te verstrekken volgens de richtlijn “Richtlijnen Toepassing en Gebruik” zoals 
geplaatst op de website van PPP NL. Hieronder valt, onder meer maar niet uitsluitend, het verstrekken van 
gedetailleerde informatie over: 

(a) de door opdrachtgever verwachte gebruiksduur van het door PPP NL te leveren product;  
(b) het de opdrachtgever verwachte gebruiksgemak van het door PPP NL te leveren product; 
(c) het toepassingsgebied voor het door PPP NL te leveren product; 
(d) de beoordelingscriteria voor het door PPP NL te leveren product (zoals zichtafstand, kleur, verlichting, 

doorzicht); 
(e) de ondergrond waarop het door PPP NL te leveren product wordt aangebracht; 
(f) de externe omstandigheden waaronder het door PPNL te leveren product dient te presteren; 
(g) de gestelde eisen of certificeringen waaraan het door PPNL geleverde product (en/of dienst)  

dient te voldoen. 
 

2. Nadat de opdrachtgever conform de richtlijn “Richtlijnen Toepassing en Gebruik” alle noodzakelijke 
informatie aan PPP NL heeft aangeleverd, verstrekt PPP NL een ordercontract aan opdrachtgever. Een 
ordercontract vervalt na 8 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van het ordercontract. 
 
3. Een overeenkomst tussen opdrachtgever en PPP NL komt niet eerder tot stand dan na ontvangst door PPP 
NL van het ondertekende ordercontract, dan wel een schriftelijke bevestiging van/aan opdrachtgever dat het 
ordercontract door opdrachtgever akkoord is bevonden. De opdrachtgever komt geen beroep toe op dat het 
ordercontract door een onbevoegd persoon is ondertekend of akkoord is bevonden. 
 
Artikel 5  Uitvoering van de overeenkomst 
1. De opdrachtgever levert alle voor de opdracht noodzakelijke digitale bestanden (“het artwork”), waarvan 
PPP NL aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat 
deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht, minstens 8 werkdagen voor de datum van levering 
aan volgens de aanleverspecificaties als opgenomen in de richtlijn “Digitaal aanleveren bestanden” zoals 
geplaatst op de website van PPP NL. Indien deze richtlijn voor aanlevering niet wordt nageleefd, kan PPP NL 
niet garanderen dat het eindresultaat zal voldoen aan de verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij op 
verzoek van opdrachtgever tegen meerkosten noodzakelijke correcties door PPP NL worden uitgevoerd om tot 
een werkbaar bestand te komen met een voorspelbaar eindresultaat. 
 
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 21, is PPP NL na ontvangst van het artwork te allen tijde gerechtigd om 
zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang te 
beëindigen zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling, in welke vorm dan ook.  
 
3. Nadat PPP NL naar haar eigen inzicht voldoende artwork van opdrachtgever digitaal heeft ontvangen, 
verstrekt PPP NL een visuele voorstelling (in PDF) van de door PPP NL voorgestelde uitvoering van de opdracht 
(“lay-out PDF”). Opdrachtgever dient PPP NL binnen 3 werkdagen na het ter beschikking stellen door PPP NL 
van de lay-out PDF schriftelijk te laten weten of de lay-out PDF wordt goedgekeurd, waarmee de opdrachtgever 
akkoord geeft voor de door PPP NL voorgestelde uitvoering van de opdracht. 
 
4. Opdrachtgever is bevoegd om de overeenkomst binnen 3 werkdagen na het ter beschikking stellen door PPP 
NL van de lay-out PDF zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk met onmiddellijke 
ingang te beëindigen, waarbij opdrachtgever verplicht is om de tot dan toe gemaakte kosten van PPP NL 
volgens de gebruikelijke tarieven van PPP NL aan PPP NL volledig te voldoen.  
  
5. PPP NL is niet eerder tot uitvoering van de overeenkomst verplicht dan nadat PPP NL een akkoord heeft 
verkregen conform artikel 4.3. van opdrachtgever op het ordercontract ALSMEDE SCHRIFTELIJKE 
GOEDKEURING IS ONTVANGEN VAN OPDRACHTGEVER OP DE LAY-OUT PDF. 
  
6. PPP NL zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed 
vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 
 

http://www.pppnederland.nl/wp-content/uploads/Richtlijnen-toepassing-en-gebruik.pdf
http://www.pppnederland.nl/
http://www.pppnederland.nl/wp-content/uploads/Digitaal-Aanleveren_PPPNL_2015.pdf
http://www.pppnederland.nl/
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7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft PPP NL het recht bepaalde 
werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 
8. PPP NL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van door opdrachtgever verstrekte 
onjuiste en/of onvolledige gegevens.  
 
9. Opdrachtgever vrijwaart PPP NL voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering 
van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. 
 
10. PPP NL besteedt als gecertificeerde organisatie veel zorg aan kwaliteit, veiligheid en gezondheid en stelt 
derhalve hoge eisen aan haar leveranciers ten aanzien materialen en productiemiddelen. De producten van 
PPP NL zijn niet specifiek ontwikkeld, geëvalueerd en getest voor een bepaalde toepassing.  Het is daarom aan 
de opdrachtgever om onderzoek te doen en te evalueren of de producten van PPP NL geschikt zijn voor de 
specifieke toepassingen die opdrachtgever beoogt en of de producten voldoen aan de daarvoor geldende wet- 
en regelgeving, bijvoorbeeld met het oog op gezondheid- en/of  veiligheidsrisico’s. PPP Nederland is niet 
verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade als de opdrachtgever verzuimd heeft deze risico’s voorafgaand 
aan de opdracht inzichtelijk te maken of te specificeren en deze risico’s aan PPP Nederland kenbaar te maken. 
 
Artikel 6  Levering 
1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van PPP NL.  
 
2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat PPP NL deze bij hem aflevert of doet 
afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden 
gesteld. 
 
3. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die 
noodzakelijk zijn voor de levering, is PPP NL gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van 
opdrachtgever. 
 
4. Indien de zaken worden bezorgd, is PPP NL gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze 
zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd. 
 
5. Indien PPP NL gegevens behoeft van de opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, 
vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan PPP NL ter beschikking heeft gesteld.  
 
6. Indien PPP NL een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan 
ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever PPP NL schriftelijk in 
gebreke te stellen. 
 
7. PPP NL is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken. PPP NL 
is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren. 
 
 
Artikel 7  Monsters en modellen 
1. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als 
aanduiding te zijn verstrekt zonder dat het product daaraan behoeft te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk 
wordt overeengekomen dat het product daarmee zal overeenstemmen. 
 
Artikel 8  Druk- en printproeven 
1. Op verzoek van de opdrachtgever kan PPP NL een druk- en/of printproef vervaardigen. Elke op verzoek van 
de opdrachtgever vervaardigde (extra) proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij 
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
 
2. De opdrachtgever is gehouden de door de PPP NL aan opdrachtgever ter controle ter beschikking gestelde 
druk- en/of printproef of anderszins proef binnen 3 werkdagen vanaf het moment van het ter beschikking 
stellen van de proef op fouten en gebreken te controleren en zijn oordeel aan de PPP NL te doen toekomen. 
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3. Goedkeuring van de proef door de opdrachtgever geldt als erkenning dat PPP NL de aan de proef 
voorafgaande daarmee verbonden werkzaamheden overeenkomstig de opdracht heeft uitgevoerd. 
 
4. Indien de opdrachtgever niet (tijdig) voldoet aan zijn in het lid 2 van dit artikel genoemde verplichtingen 
geldt dit als een goedkeuring in de zin van het derde lid. 
 
5. PPP NL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voor opdrachtgever kenbaar was 
geweest als opdrachtgever een druk- en/of printproef had laten vervaardigen, waaronder doch niet uitsluitend 
begrepen alle schade met betrekking tot kleur(afwijkingen) en/of printresolutie.  
 
Artikel 9  Afwijkingen 
1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij 
of model respectievelijk de proef, dan wel tussen door opdrachtgever enerzijds het aangeleverde werk en de 
anderzijds de proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst, 
schadevergoeding, of welke remedie dan ook, indien zij van geringe betekenis zijn. Een representatieve 
steekproef dient als uitgangspunt te worden genomen voor een beoordeling van de door opdrachtgever 
gestelde afwijking.  
 
2. Afwijkingen die, ongeacht het percentage van de afwijking, alle omstandigheden in aanmerking nemende, in 
redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikerswaarde van het werk hebben, worden steeds 
geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. 
 
3. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer 
of minder bedragen dan 10%.  
 
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 8.5, kunnen kleurafwijkingen nimmer leiden tot afkeur, tenzij de 
opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de kleurafwijking dusdanig is dat het product niet voor het 
oorspronkelijke doel kan worden ingezet en de communicatieve waarde van het product niet in stand is 
gebleven.  
 
5. Formaat afwijkingen ten opzichte van het overeengekomen formaat zijn toegestaan indien zij niet meer of 
minder bedragen dan 5%.  
 
 
Artikel 10 Onderzoek, reclames 
1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij 
behoort opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen 
is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.  
 
2. De prestatie van PPP NL geldt als deugdelijk en overeenkomstig de opdracht, indien de opdrachtgever na 
levering het geleverde of een gedeelte van het geleverde, in gebruik heeft genomen, heeft verwerkt, aan 
derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken. 
 
3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 24 uur na het moment van afleveren schriftelijk 
aan PPP NL te worden gemeld inclusief een schriftelijke omschrijving van de gebreken en waar nodig onder 
overlegging van documenten, bij gebreke waarvan alle rechten van opdrachtgever jegens PPP NL ter zake deze 
gebreken zijn vervallen. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 7 kalenderdagen na ontdekking 
doch uiterlijk doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering schriftelijk te worden gemeld inclusief een 
omschrijving van de gebreken en waar nodig onder overlegging van documenten, bij gebreke waarvan alle 
rechten van opdrachtgever jegens PPP NL ter zake deze gebreken zijn vervallen. 
In de gevallen genoemd in het tweede lid van dit artikel komt aan de opdrachtgever nooit enig recht van 
reclame toe. Evenmin komt aan de opdrachtgever enig recht van reclame toe buiten de door opdrachtgever 
aan PPP NL gemelde verwachte gebruiksduur van het product. 
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4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot afname en betaling 
van de gekochte zaken. Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de PPP NL op de wijze zoals door PPP NL aangegeven. 
 
 
Artikel 11 Vergoedingen, prijs en kosten 
1. Indien PPP NL met de opdrachtgever een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is PPP NL niettemin 
gerechtigd tot verhoging van de prijs.  
  
2. PPP NL mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en 
uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld 
wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten verpakkingsmateriaal.  
 
3. De door PPP NL gehanteerde prijzen zijn exclusief eventuele opstartkosten, BTW en eventuele andere 
heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder 
administratiekosten en verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij anders aangegeven. 
 
Artikel 12 Toeslagen werkzaamheden buiten normale werkuren 
1. De normale werktijden van PPP NL zijn maandag tot en met vrijdag van 07.00-17.00 uur met uitgesloten van 
feestdagen, tenzij anders overeengekomen. 
 
2. PPP NL houdt er bij een aanbieding, offerte en in het ordercontract rekening mee dat de werkzaamheden 
worden uitgevoerd binnen de normale werktijden als bedoeld in het vorige lid.  
 
3. Indien door reden die niet binnen de risicosfeer van PPP NL vallen, waaronder maar niet beperkt tot een 
situatie als bedoeld in artikel 13 lid 1, buiten normale werktijden werkzaamheden voor de opdrachtgever 
moeten worden verricht ten behoeve van buitenshuis uit te voeren diensten (zoals montage, 
projectbegeleiding, inventarisaties et cetera), geldt de volgende staffel voor toeslagen bovenop afgesproken 
tarieven:  
- werkdag avond  17.00-22.00   50% 
- werkdag nacht  22.00-07.00 100% 
- zaterdag  09.00-17.00   50% 
- zaterdag  17.00-09.00 150% 
- zon- en feestdagen 0.00-0.00 200% 
 
Artikel 13 Wijziging van de overeenkomst 
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk 
is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling 
overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.  
 
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van 
voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. PPP NL zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk 
hiervan op de hoogte stellen. 
 
3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, 
zal PPP NL de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 
 
4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal PPP NL daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling 
van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft. 
 
5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal PPP NL geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de 
wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend. 
 
6. PPP NL heeft het recht extra kosten door te rekenen in het geval de opdrachtgever de datum voor 
(de)montage op (zeer) korte termijn annuleert of verplaatst. De extra kosten die in rekening worden gebracht 
zijn: 



   

 

 

 

 

         Pagina 6 van 9       ALV 2017-V5  

- 100% van de overeengekomen prijs bij een annulering/ verplaatsing binnen 12 uur voor het tijdstip van de 
(de)montage.   
- 80% van de overeengekomen prijs bij een annulering/ verplaatsing binnen 24 uur voor het tijdstip van de 
(de)montage uur, doch minimaal 12 uur daarvoor.   
- 50% van de overeengekomen prijs bij een annulering/ verplaatsing binnen 48 uur voor het tijdstip van de 
(de)montage, doch minimaal 24 uur daarvoor. 
Hierbij tellen zaterdagen, zondagen en officiële landelijke feestdagen niet mee. Een annulering/ verplaatsing op 
vrijdag 15:00 geldt voor een geplande (de)montage op maandag om 9.00 uur aldus als gedaan op 18 uur van 
tevoren (80% van de overeengekomen prijs is van toepassing).  
 
Artikel 14 Betaling 
1. Betaling van de facturen van PPP NL vindt plaats binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders 
is overeengekomen. De opdrachtgever dient, ook in geval van vermeende schadeplichtigheid van PPP NL jegens 
de opdrachtgever, alle aan PPP NL verschuldigde bedragen zonder opschorting, korting of verrekening aan PPP 
NL te voldoen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn en de daarop vermelde bankrekening.   
 
2. Over de tijd dat opdrachtgever met de betaling in verzuim is, is de opdrachtgever zonder dat daartoe een 
nadere ingebrekestelling is vereist, rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is 
in welk geval de wettelijke rente geldt. Bij niet tijdige betaling van een deelbetaling is het volledige 
restantbedrag direct en volledig opeisbaar. 
 
3. PPP NL heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in 
mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de 
hoofdsom en de lopende rente. 
PPP NL kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever 
een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. 
 
4. Indien PPP NL geen (tijdige) betaling ontvangt, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de 
daaruit voortvloeiende verhogingen, tevens de volledige gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten 
verschuldigd die PPP NL als gevolg van niet nakoming door opdrachtgever van diens verplichtingen jegens PPP 
NL heeft moeten maken, welke kosten worden vastgesteld op 2% van het factuurbedrag met een minimum van 
€ 750,-, tenzij de vergoeding op grond van de BIK-staffel hoger is, in geval waarvan vergoeding plaatsvindt op 
basis van deze staffel. 
 
5. PPP NL is te allen tijde gerechtigd, alvorens levering van de goederen plaats vindt, een naar haar oordeel 
voldoende zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Weigering van 
opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen, geeft PPP NL het recht de overeenkomst zonder 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang te beëindigen of op te 
schorten zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling, in welke vorm dan ook en 
onverminderd het recht van PPP NL tot vergoeding van geleden schade. 
 
6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de 
vorderingen van PPP NL op de opdrachtgever direct en volledig opeisbaar. 
 
Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud 
1. Alle door PPP NL geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, 
tekeningen, films, software, (proef)modellen, druk- en printproeven, (elektronische) bestanden, 
programmatuur en dergelijke blijven eigendom van PPP NL totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle 
met PPP NL gesloten overeenkomsten is nagekomen. 
 
2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op 
enige andere wijze te bezwaren. 
 
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop 
willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht PPP NL onverwijld daarvan op de hoogte te stellen. 
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4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en 
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze 
verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. 
 
5. Door PPP NL geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud 
vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als 
betaalmiddel worden gebruikt. 
 
6. Voor het geval dat PPP NL zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de 
opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan PPP NL of door deze aan te 
wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van PPP NL zich bevinden en die zaken 
mede terug te nemen.  
 
Artikel 16 Aansprakelijkheid  
1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die PPP NL lijdt als gevolg van ieder handelen of nalaten van 
opdrachtgever.  
 
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 8, artikel 8 lid 5 en artikel 9, is de aansprakelijkheid van PPP NL 
jegens opdrachtgever, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, beperkt tot directe schade. PPP NL is niet 
aansprakelijk voor schade die is ontstaan buiten de door opdrachtgever aan PPP NL kenbaar gemaakte 
verwachte gebruiksduur van het door PPP NL geleverde product. Evenmin is PPP NL aansprakelijk voor slijtage 
(daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting of glansvermindering) als gevolg van het gebruik/de 
inzet van het product en/of de omstandigheden waaraan het product is blootgesteld, ook niet als een 
additioneel beschermingssysteem is aangebracht om de invloed van externe factoren te beperken. De door 
PPP NL gehanteerde termen “buitengebruik” respectievelijk “duurzaamheid buiten” hebben slechts een 
indicatieve functie, waaraan de opdrachtgever geen rechten kan ontlenen.  
 
3. Om tot een goed eindresultaat te komen dient opdrachtgever de richtlijn “Richtlijnen en eisen voor (de-) 
montage, ondergrond en locatie”, in acht te nemen. Deze richtlijn is geplaatst op de website van PPP NL en 
omvat onder meer eisen aan de locatie waar de (de-)montage wordt uitgevoerd, eisen aan het object en de 
ondergrond waarop het product wordt ge(de-)monteert, alsmede eisen voor een optimale hechting van het 
product. PPPNL is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet in acht nemen 
door opdrachtgever van deze richtlijn. 
 
3. PPP NL is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, etc.  
 
4. Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van PPP NL per schade toebrengende gebeurtenis 
beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van PPP NL dekking biedt. Indien deze 
verzekering geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van PPP NL beperkt tot 
het factuurbedrag ter zake de door PPP NL aan opdrachtgever geleverde goederen waarop de 
aansprakelijkheid van PPP NL betrekking heeft. 
 
5. De opdrachtgever vrijwaart PPP NL uitdrukkelijk voor vorderingen van derden die door de opdrachtgever zelf 
zijn ingeschakeld. 
 
6. De opdrachtgever vrijwaart PPP NL uitdrukkelijk voor vorderingen van derden met betrekking tot schade als 
gevolg van een situatie als bedoeld in artikel 5.10. 
 
Artikel 17 Schade aan of verlies van zaken opdrachtgever 
1. Opdrachtgever is gehouden er zorg voor te dragen dat voorafgaand aan de verstrekking aan PPP NL van 
kopij, tekening, ontwerp, fotografische opname, informatiedrager, digitaal bestand et cetera, een duplicaat van 
deze zaak en/of zaken te maken.  
 
2. PPP NL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, voor het verloren gaan of beschadigd 
raken van de aan PPP NL door opdrachtgever ter beschikking gestelde zaak/zaken. 
 

http://www.pppnederland.nl/wp-content/uploads/Richtlijnen-en-eisen-voor-de-montage-ondergrond-en-locatie.pdf
http://www.pppnederland.nl/wp-content/uploads/Richtlijnen-en-eisen-voor-de-montage-ondergrond-en-locatie.pdf
http://www.pppnederland.nl/
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Artikel 18 Risico-overgang 
1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op 
opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd 
en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden 
gebracht. 
 
Artikel 19 Overmacht 
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als 
gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling 
of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 
 
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en 
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop PPP NL 
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor PPP NL niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. 
Werkstakingen in het bedrijf van PPP NL, defecten aan machinerieën, niet-levering van noodzakelijke 
materialen en/of halffabricaten van derden worden daaronder begrepen. 
 
3. PPP NL heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming 
verhindert, intreedt nadat PPP NL zijn verbintenis had moeten nakomen. 
 
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst 
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst 
te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.  
 
5. Voor zoveel PPP NL ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de 
overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen 
gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is PPP NL gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te 
komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een 
afzonderlijk overeenkomst.  
 
Artikel 20 Vrijwaringen 
1. De opdrachtgever vrijwaart PPP NL voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele 
eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de 
overeenkomst worden gebruikt. 
 
2. Indien opdrachtgever aan PPP NL informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, 
garandeert deze dat deze vrij zijn van virussen en defecten. 
 
Artikel 21 Overeenkomst en beëindiging 
1. Onverminderd het bepaalde in de overeenkomst is PPP NL gerechtigd zonder ingebrekestelling of 
rechterlijke tussenkomst de overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk te 
beëindigen zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling, in welke vorm dan ook: 
a. in geval van (een verzoek tot het uitspreken van een) faillissement of surseance van betaling van 

opdrachtgever; 
b. in geval van geheel of gedeeltelijke stillegging van de onderneming van opdrachtgever, voor zover dit een 

deugdelijke nakoming van opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de overeenkomst belemmert; 
c. in geval van ontbinding of liquidatie van de onderneming van opdrachtgever of in het geval opdrachtgever 

ophoudt te bestaan; 
d. in geval van beslaglegging op een aanmerkelijk deel van het vermogen van opdrachtgever en dit beslag 

een deugdelijke nakoming van opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de overeenkomst  belemmert; 
e. in geval opdrachtgever niet in staat en/of bereid is zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, 

waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, valt het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen. 
 

2. In de gevallen genoemd in lid 1 van dit artikel is PPP NL bevoegd de (verdere) uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling, in 
welke vorm dan ook. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het niet leveren van het product aan 
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opdrachtgever. Alle vorderingen die PPP NL in deze gevallen op opdrachtgever heeft of mocht verkrijgen, zullen 
direct en volledig opeisbaar zijn. PPP NL behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 
 
 
 
Artikel 22 Geheimhouding 
1. Opdrachtgever is verplicht de inhoud van de overeenkomst en alles wat daarmee verband houdt op enige 
wijze bekend te maken aan derden, behalve voor zover dat op grond van enig wettelijk voorschrift of 
rechterlijke uitspraak verplicht is.  
 
2. De verplichting tot geheimhouding zoals in lid 1 is uitgewerkt, blijft ook na beëindiging van de overeenkomst 
van kracht. 
 
Artikel 23 Niet-overname personeel 
1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede 1 jaar na beëindiging daarvan, op 
generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met PPP NL, medewerkers 
van PPP NL of van ondernemingen waarop PPP NL ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan 
en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, 
direct of indirect, voor zich laten werken. 
 
Artikel 24 Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op elke overeenkomst tussen PPP NL en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Andere 
regelingen of verdragen, zoals het Weens Koopverdrag, zijn uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
2. Alle geschillen die voortvloeien of verband houden met de overeenkomst en deze algemene 
leveringsvoorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar PPP NL 
gevestigd is. 
 
Artikel 25 Overige bepalingen 
1. De rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zijn niet overdraagbaar. Deze bepaling heeft 
goederenrechtelijke werking.  
 
Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd op 05-06-2017 bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder 
nummer: 39/072004  
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