Algemene Voorwaarden Geba Projecten B.V.
Artikel 1

Definities

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden gehanteerd door Geba Projecten B.V.
(hierna: Geba), gevestigd te Mook aan de Bovensteweg 48 (6585 KD), geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 85686565.
Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die aan Geba de opdracht verstrekt ter zake
de levering van goederen en/of de uitvoering van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten.
Partijen: Geba en haar opdrachtgever(s).
Offerte: een door Geba aan de Opdrachtgever uitgebrachte schriftelijke aanbieding.
Overeenkomst: de tussen Geba en de Opdrachtnemer gesloten overeenkomst waar deze Algemene
Voorwaarden op van toepassing zijn en onderdeel van uitmaken.
Locatie: het terrein/de gronden waar de werkzaamheden worden verricht.
Werkzaamheden: alle in het kader van het Werk door Opdrachtgever aan de Geba te leveren
goederen, uitvoering van werkzaamheden en te leveren diensten.
Werk: het gehele door de opdrachtgever aan Geba opgedragen werk waar de Werkzaamheden een
onderdeel van uitmaken;
Onderaannemer: een door Geba op het werk ingeschakelde derde ter uitvoering van (een deel van)
de Werkzaamheden op het Werk.
Artikel 2
2.1

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en
offertes en maken deel uit van alle Overeenkomsten tussen Partijen, evenals alle
rechtshandelingen die betrekking hebben op de totstandkoming daarvan, ongeacht op welke
wijze deze Overeenkomst tot stand komt.

2.2

Van deze Algemene Voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij door partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

2.3

Algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

2.4

Indien het Werk wordt uitgevoerd in opdracht van Geba door derden, in onderaanneming of
anderszins, kunnen deze derden zich in voorkomend geval rechtstreeks jegens
Opdrachtgever op deze Algemene Voorwaarden beroepen.

2.5

Deze Algemene Voorwaarden zijn ook expliciet van toepassing in het geval Geba als
onderaannemer werkzaamheden verricht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen is
gekomen. Hieronder wordt in ieder geval niet verstaan het eenzijdig van toepassing verklaren
van de algemene voorwaarden van de hoofdaannemer.
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2.6

Geba behoudt zich het recht voor om haar Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
Bedoelde wijzigingen treden in werking 14 kalenderdagen na de datum waarop de gewijzigde
Algemene Voorwaarden door Geba aan Opdrachtgever zijn toegezonden.

Artikel 3
3.1

Aanbod en totstandkoming overeenkomst

Ieder aanbod van Geba, in de vorm van een offerte of anderzijds, is vrijblijvend en heeft een
geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders door Geba is aangegeven.

3.2

De overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtgever het aanbod van Geba schriftelijk
heeft geaccepteerd.

3.3

Indien de opdracht door meer dan één (rechts)persoon wordt verstrekt of de
werkzaamheden van Geba ten goede komen aan meer dan één (rechts)persoon, zijn elk van
deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens Geba voor de uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen. Indien Opdrachtgever een rechtspersoon is, zijn haar
bestuurders naast Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de
verplichtingen van Opdrachtgever jegens Geba. Geba heeft ten opzichte van ieder van hen
recht op nakoming van het geheel.

3.4

Alle opgaven door Geba van getallen, maten, gewichten en kleur van de te gebruiken of te
leveren goederen of werken in de getoonde of verstrekte proefplaatsingen, offertes,
tekeningen, afbeeldingen, foto’s, modellen of een andere vormen van aanbod, zijn slechts
aanduidingen. Een afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Geba. Hieraan kan Opdrachtgever derhalve
geen rechten ontlenen. Verschrijvingen in de opdracht binden Geba niet.

3.5

Geba baseert haar aanbod op de door Opdrachtgever afgegeven informatie. Opdrachtgever
is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie. Indien de Opdrachtgever
onjuiste informatie heeft verstrekt, is Geba gerechtigd alle meerkosten, zoals – maar niet
uitsluitend – opslag-, materiaal-, reis- of loonkosten, aan Opdrachtgever in rekening te
brengen.

Artikel 4
4.1

Prijs voor het werk, meer- en minderwerk

Geba offreert de prijs voor het werk op basis van een aanneemsom of regie. Indien sprake is
van een aannemingssom, geeft Geba een vast bedrag voor het in de offerte omschreven
werk. Indien het werk op basis van regie wordt uitgevoerd, doet Geba een opgave van de
prijsfactoren, hierbij valt te denken aan uurtarieven voor arbeid, aan opslagen en
eenheidsprijzen van de benodigde materialen. Tenzij anders overeengekomen en vermeld,
zijn de genoemde prijzen exclusief BTW en een opslag van 10%.
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4.2

Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats indien de omvang van de opdracht
worden gewijzigd dan wel de voorwaarden waaronder het werk wordt uitgevoerd. In geval
van door Opdrachtgever gewenste wijzigingen in de opdracht dan wel de voorwaarden van
uitvoering kan Geba een verhoging van de prijs vorderen, indien zij de Opdrachtgever tijdig
heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij
Opdrachtgever die noodzaak zelf had moeten begrijpen.

4.3

Wijzigingen in de opdracht dan wel voorwaarden van uitvoering worden – behoudens
spoedeisende omstandigheden – schriftelijk of elektronisch overeengekomen. Indien er geen
sprake is van een schriftelijke of elektronische overeenkomst, laat dit aanspraken van Geba
op verrekening van meer- of minderwerk onverlet. Indien er sprake is van meerwerk, is Geba
gerechtigd 25% van de meerwerksom bij wijze van voorschot in rekening te brengen.

4.4

In afwijking van hetgeen in artikel 4.3 is bepaald, behoeft meerwerk tot 20% van de
oorspronkelijke aanneemsom niet overeen te worden gekomen met Opdrachtgever. Van
minderwerk is sprake indien de besparing groter is dan 15% ten opzichte van de
oorspronkelijke aanneemsom. Indien de som van het minderwerk groter is dan de som van
het meerwerk, berekent Geba 10% opslag over het verschil. Dit bedrag geldt ter compensatie
van de tijd en kosten die verbonden zijn aan het berekenen, uitzoeken en voorstellen van
meer- en minderwerk.

4.5

Sanering en/of afvoeren van verontreinigde grond en/of bouwstoffen vormt geen onderdeel
van de met Geba gesloten overeenkomst. De hieraan verbonden kosten komen steeds voor
rekening van Opdrachtgever.

4.6

Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan
voor Geba (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de
opdracht of voorwaarden dan wel als gevolg van (wijzigingen in) wet- en regelgeving of
overheidsmaatregelen, heeft Geba het recht de overeengekomen prijzen
dienovereenkomstig te verhogen en aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.7

Indien Opdrachtgever Geba verzoekt specifieke, al dan niet door Opdrachtgever zelf aan te
leveren zaken te gebruiken, en Geba hiertoe bereid is, is Geba gerechtigd om 20% van de
marktprijs als opslag in rekening te brengen. Geba is niet verplicht deze zaken te gebruiken.

Artikel 5
5.1

Intellectueel eigendom en geheimhouding

Alle documenten, tekeningen, gegevens en overige door Geba verstrekte informatie zijn en
blijven eigendom van Geba. Van Geba afkomstige documenten, tekeningen, gegevens en
overige informatie mogen door Opdrachtgever niet aan derden worden verstrekt, getoond of
gekopieerd, bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – met het oogmerk een vergelijkbare offerte
te verkrijgen. Dit behoudens schriftelijke toestemming van Geba. Indien de beoogde
overeenkomst niet tot stand komt, dienen de bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe
door Geba gedaan verzoek op kosten van Opdrachtgever aan haar te worden teruggezonden.
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5.2

Opdrachtgever vrijwaart Geba en stelt haar schadeloos van aanspraken van derden ten
gevolge van het door Opdrachtgever in verband met de Werkzaamheden schenden van
patenten, octrooien, gedeponeerde ontwerpen en merken, handelsnamen en andere
rechten van derden, inclusief vrijwaring en schadeloosstelling van de daaraan gerelateerde
(juridische) kosten, lasten en uitgaven met betrekking tot een in verband daarmee te voeren
gerechtelijke procedure en/of minnelijke schikking.

5.3

Beide partijen verplichten zich vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben
gekregen, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking, geheim te
houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als
dit blijkt uit de (soort) informatie. De onderscheiden kennis van Geba, waaronder methodiek,
resultaten en benchmarkgegevens in welke vorm ook, behoort in ieder geval tot de gegevens
die door Opdrachtgever geheim gehouden dienen te worden.

5.4

Geba behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis
voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter
kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 6
6.1

Uitvoering

De uitvoeringsduur, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, kan worden bepaald door
het overeenkomen van een specifieke datum of worden bepaald in een aantal werkbare
werkdagen. De door Geba opgegeven uitvoeringsduur is geen fatale termijn, waardoor
Opdrachtgever Geba altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke
termijn voor nakoming dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie kan worden
overgegaan.

6.2

Voor zover een opleveringstermijn is overeengekomen, is die uitgedrukt in werkbare
werkdagen. Onder werkbare werkdagen wordt verstaan een kalenderdag van maandag tot
vrijdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de
overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- en
feestdagen, vakantiedagen of andere niet individuele dagen. Werkdagen of halve werkdagen
worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van Geba
komende omstandigheden gedurende tenminste vijf uren door het grootste deel van de
arbeiders of machines niet kan worden gewerkt, bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – door
weersomstandigheden. Bij het beoordelen of er sprake is van onwerkbaar weer, wordt
aansluiting gezocht bij het bouwweer zoals gepubliceerd op de website van Bouwend
Nederland.

Artikel 7
7.1

Oplevering

Het werk geldt als opgeleverd wanneer Geba heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor
oplevering en Opdrachtgever het werk heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de oplevering
wordt een opleveringsrapport opgemaakt en door beide partijen ondertekend. Een door
Opdrachtgever als zodanig aangemerkte maar door Geba niet erkende tekortkoming wordt
in het opleveringsrapport vermeld als discussiepunt.
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7.2

Indien Geba aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het Werk gereed is voor oplevering
en Opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadien laat weten of hij het werk al dan niet
aanvaardt dan wel het Werk reeds in gebruik heeft genomen, geldt het Werk als opgeleverd.
Na de dag dat het Werk als opgeleverd wordt beschouwd, is het Werk voor risico van
Opdrachtgever.

7.3

Indien Opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij dit schriftelijk te doen onder vermelding van
de gebreken/tekortkomingen die hem weerhouden van goedkeuring in het
opleveringsrapport. Kleine gebreken die de ingebruikname niet in de weg staan, zijn voor
Opdrachtgever geen reden om zijn goedkeuring te onthouden. Door Geba erkende
gebreken/tekortkomingen worden door haar zo spoedig mogelijk hersteld.

7.4

Nog niet verrichtte of nog niet beëindigde Werkzaamheden van door of namens
Opdrachtgever ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op het resultaat van de
Werkzaamheden hebben geen invloed op de levering.

Artikel 8
8.1

Annulering van de opdracht

Indien Opdrachtgever eenzijdig de gegeven order/opdracht voorafgaand aan of tijdens de
uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Geba alle met het
oog op de uitvoering van deze order/opdracht gebruikte of bestelde materialen, onderdelen,
halffabricaten e.d. voor zijn rekening te nemen tegen de door Geba in haar calculatie
opgenomen prijzen. Eén en ander laat onverlet het recht van Geba op vergoeding van
winstderving (indien en voor zover Geba geen nakoming van de overeenkomst in deze
verlangt) en de overige voor Geba uit de annulering voortvloeiende schade.

8.2

Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en
vrijwaart Geba voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

8.3

Geba heeft het recht alle door Opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door
Opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding.

Artikel 9
9.1

Verplichtingen Opdrachtgever

Opdrachtgever garandeert dat Geba tijdig kan beschikken over:
a) de voor de opdracht benodigde goedkeuringen (zoals vergunning e.d.) en de voor de
opdracht te verschaffen gegevens;
b) toegang tot de Locatie;
c) aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, gas, water en perslucht. De kosten
van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van Opdrachtgever;
d) deugdelijke gelegenheid in de directe nabijheid van de Locatie voor aanvoer, opslag en/of
afvoer van bouwmaterialen en hulpmiddelen.
Indien Opdrachtgever in het voorgaande tekortschiet of vreest dat hij zal gaan
tekortschieten, dan stelt hij Geba hier onverwijld van op de hoogte en zijn eventuele
meerkosten/vertragingen voor zijn rekening en risico.
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9.2

Opdrachtgever garandeert dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen,
die niet tot de opdracht van Geba behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de
uitvoering van het Werk daarvan geen vertraging ondervindt. Opdrachtgever garandeert
voorts dat alle voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van de overeenkomst
door Geba bij aanvang van de uitvoering van de Werkzaamheden door Geba zijn verricht.

9.3

Opdrachtgever draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:
a) gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt uitgevoerd;
b) gebreken in materialen of hulpmiddelen die door Opdrachtgever ter beschikking zijn
gesteld.

9.4

Opdrachtgever staat Geba toe kosteloos naamsaanduidingen en reclame op de Locatie aan te
brengen.

Artikel 10
10.1

Eigendomsvoorbehoud

Alle door Geba in het kader van de overeenkomst geleverde goederen blijven haar eigendom
tot het moment waarop Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst ten opzichte van Geba heeft voldaan. Het eigendomsvoorbehoud heeft
eveneens te gelden voor de vorderingen, die Geba jegens Opdrachtgever mocht verkrijgen
wegens tekortschieten van Opdrachtgever in één of meer verplichtingen ten opzichte van
Geba.

10.2

In verband met het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud is het Opdrachtgever niet
toegestaan om de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verwerken,
vervreemden of met enig recht te bezwaren. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen
dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Geba veilig
te stellen.

10.3

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan
wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om Geba
daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

10.4

Opdrachtgever verplicht zich Geba in staat te stellen het eigendomsvoorbehoud effectief uit
te oefenen. In dat kader geeft Opdrachtgever Geba onherroepelijke toestemming al die
plaatsen te (doen) betreden waar de eigendommen van Geba zich bevinden en die zaken
terug te nemen.

Artikel 11
11.1

Betaling

Opdrachtgever is de in de overeenkomst bepaalde prijs verschuldigd. Wijzigingen in het Btwtarief worden te allen tijde aan Opdrachtgever doorberekend. Tenzij anders is
overeengekomen dient Opdrachtgever de verschuldigde geldsom in zijn geheel binnen 14
dagen na ontvangst van de factuur te voldoen, op de in de factuur aangegeven wijze.

11.2

Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting en/of verrekening van zijn verplichtingen.
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11.3

In geval van niet, niet-tijdige of niet-gehele betaling van een factuur is Opdrachtgever, zonder
nadere ingebrekestelling en door het enkele verloop van de betalingstermijn, in verzuim en
worden alle betalingsverplichtingen van Opdrachtgever ineens opeisbaar, onverminderd
overige aan Geba toekomende rechten, daar onder begrepen wettelijke (handels)rente,
incassokosten en boetes, met een minimum van 15% van de hoofdsom. Dit is eveneens het
geval indien Opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren of surséance van
betaling aanvraagt of aan hem wordt verleend.

11.4

Door Opdrachtgever gedane betalingen worden door Geba eerst in mindering gebracht op
alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst
openstaan.

Artikel 12
12.1

Garantie en aansprakelijkheid

Opdrachtgever aanvaardt dat alle goederen/materialen worden verkocht en/of verwerkt met
alle bekende, onbekende, zichtbare en onzichtbare gebreken, lasten en beperkingen. Op al
deze goederen wordt slechts garantie verleend voor zover en als zolang de fabrikant
fabrieksgarantie heeft verleend.

12.2

Opdrachtgever is gehouden elke levering en uitvoering, in fasen of anderszins, zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk 48 uur na levering te controleren. Indien de prestatie niet aan de de
overeenkomst voldoet en derhalve sprake is van een klacht, dient Opdrachtgever Geba daar
binnen 5 dagen na (op)levering over te informeren. Geba zal vervolgens de klacht trachten te
verhelpen door kosteloos naar redelijkheid het geleverde te herstellen of te vervangen. Ieder
recht op herstel of vervanging vervalt zodra het werk of een deel daarvan is opgeleverd of
indien Opdrachtgever Geba te laat heeft geïnformeerd over een klacht.

12.3

Iedere aansprakelijkheid van Geba is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door
haar verzekeraar wordt uitgekeerd, aangevuld met het eigen risico. Indien de verzekeraar
van Geba niet tot uitkeren zou overgaan, is de aansprakelijkheid van Geba beperkt tot het
door Geba in verband met het schadeveroorzakende voorval is gefactureerd.

12.4

Indien Opdrachtgever voor enig aan de overeenkomst verbonden risico is verzekerd, is hij
gehouden hierop een beroep te doen en Geba te vrijwaren tot het bedrag van het eventuele
eigen risico.

12.5

Behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste schuld is iedere
aansprakelijkheid van Geba beperkt tot het herstellen van voorzienbare schade die
Opdrachtgever heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals,
maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en winsten, verlies of beschadiging van zaken,
verlies van contracten, supplementaire kosten.

12.6

Eerst nadat Opdrachtgever aan al haar betalingsverplichtingen jegens Geba heeft voldaan,
kan aanspraak worden gemaakt op enige garantie.
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Artikel 13
13.1

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak
wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Geba
geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen,
verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie,
transportproblemen, brand, verlies of beschadiging bij transport, pan- en epidemieën en
overheidsmaatregelen.

13.2

Tijdens een overmacht situatie worden verplichtingen van Geba opgeschort. Indien nakoming
door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn
waardoor het voor Geba onevenredig bezwarend is om aan haar verplichtingen te voldoen, is
Geba bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan Opdrachtgever en zonder
rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een
verplichting tot schadevergoeding bestaat.

13.3

Indien Geba bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij
aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

Artikel 14
14.1

Schorsing en tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
Geba heeft in dat geval recht op de gehele voor het werk geldende prijs, vermeerderd met
de kosten die zij heeft moeten maken ter voorbereiding, planning en kosten in verband met
de beëindiging. Op de voor het werk geldende prijs worden in mindering gebracht de kosten
die zijn bespaard op de inkoop van grondstoffen. Geba kan er ook voor kiezen om, in plaats
van voorgaande aanspraak, 10% van de voor het werk geldende prijs in rekening te brengen.

14.2

Indien Opdrachtgever het werk schorst en deze schorsing langer dan 14 kalenderdagen
duurt, kan Geba vorderen, dat aan haar een evenredige betaling voor het uitgevoerde
gedeelte van het werk wordt gedaan.

14.3

Indien de schorsing van het werk door Opdrachtgever langer dan één maand duurt, is Geba
bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. Geba heeft in dat geval recht op de
aannemingssom, vermeerderd met de kosten die zij ten gevolge van de niet voltooiing heeft
moeten maken en verminderd met de haar door de beëindiging bespaarde kosten, met een
minimum van 10% van de aanneemsom.

14.4

Indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling
aanvraagt, wordt toegelaten tot een schuldsaneringstraject, dan wel indien ten laste van
hem door een derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit beslag binnen een
maand, al dan niet tegen zekerheidstelling, wordt opgeheven, is Geba gerechtigd zonder
nadere aanmaning het werk te schorsen, dan wel het werk in onvoltooide staat te
beëindigen.
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14.5

Wanneer Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van een verplichting en Geba hem
daartoe reeds heeft aangemaand en daarbij een redelijke termijn heeft gegund om alsnog na
te komen, heeft Geba het recht om de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te
schorsen.

14.6

Geba heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst te schorsen en de overeenkomst op
te zeggen indien door vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Geba kan
worden verlangd dat de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities
wordt nakomen.

14.7

Voorzieningen, die Geba ten gevolge van een schorsing moet treffen, worden als meerwerk
verrekend. Schade die Geba ten gevolge van een schorsing lijdt, dient hem door
Opdrachtgever te worden vergoed. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk
ontstaat, komt deze niet voor rekening van Geba. In het geval van een schorsing is Geba
gerechtigd direct een evenredig deel van het reeds verrichte werk te factureren.

14.8

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Geba op Opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15
15.1

Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank en overdracht van rechten

De tussen partijen gesloten overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht, met
uitdrukkelijk uitsluiting van het Weens koopverdrag.

15.2

De rechter in het arrondissement waarin Geba haar hoofdvestiging heeft, is exclusief
bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen.

15.3

Geba is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde
partij over te dragen. Opdrachtgever is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een
derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Geba.
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