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ARtikeL 1: DefiNities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt ver-
staan onder: ‘SKT’: Smeets - Kortenray Tuinen v.o.f. gevestigd 
en kantoorhoudende te 6107 AL Stevensweert, Molenstraat 
Zuid nr. 16;

‘Opdrachtgever: degene die aan SKT een opdracht verstrekt 
c.q. die bij SKT een bestelling plaatst c.q. degene met wie SKT 
een overeenkomst sluit.

Artikel 2: toepAsselijkheid

2.1. Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met 
SKT tot het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten 
zijn uitsluitend van toepassing de onderhavige algemene ver-
koop- en leveringsvoorwaarden van SKT, hierna te noemen: “de 
voorwaarden”.

2.2. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als 
acceptatie van de voorwaarden van SKT.

2.3. Bijzondere van de voorwaarden van SKT afwijkende bepa-
lingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeen-
gekomen.

ARtikeL 3: AANBieDiNgeN

3.1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend tenzij uit-
drukkelijk anders vermeld.

3.2. Mondelinge aanbiedingen door SKT of zijn ondergeschik-
ten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn beves-
tigd.

ARtikeL 4: OveReeNkOmst

4.1. Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van on-
dertekening van het contract door SKT, respectievelijk de dag 
van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door 
Kortenray, respectievelijk de dag waarop SKT een door op-
drachtgever bij hem geplaatste opdracht feitelijk heeft uitge-
voerd.

4.2. Elke met SKT aangegane overeenkomst bevat de ontbin-
dende voorwaarde dat SKT van voldoende kredietwaardigheid 
van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner be-
oordeling opdrachtgever zal toestaan dat SKT zo nodig informa-
tie betreffende hem opvraagt.

4.3. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschap-
pen, maten, gewichten enz., alsmede gegevens in drukwerken, 
tekeningen, afbeeldingen e.d. door SKT bij de aanbieding ver-
strekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw 
gegeven.

Artikel 5: intellectuele eigendomsrechten

5.1. Door SKT uitgebrachte offertes, alsmede door Kortenray 
vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrij-
vingen, modellen, gereedschappen e.d., blijven eigendom van 
SKT ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

5.2. De informatie die in een en ander ligt besloten c.q. ten 
grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, pro-
ducten e.d. blijft exclusief voorbehouden aan SKT, ook al zijn 
daarvoor aan de opdrachtgever kosten in rekening gebracht.

5.3. Opdrachtgever staat ervoor in dat de in artikel 5.1. en 5.2. 
vermelde informatie, behoudens te uitvoering van de overeen-
komst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van SKT 
wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of 
aan derden ter beschikking gesteld in welke vorm dan ook.

5.4. Op alle door SKT verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, teke-
ningen en modellen behoudt Kortenray zich alle intellectuele 
eigendomsrechten voor.

5.5. De in het vierde lid bedoelde ontwerpen, tekeningen en 
modellen blijven SKT zijn onvervreemdbaar eigendom en die-
nen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

5.6. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is 
de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van Euro 
2.000,00 onverminderd SKT zijn recht om aanspraak te maken 
op volledige schadevergoeding.

Artikel 6: Wijzigingen

6.1. Wijzigingen in de overeenkomst, alsmede in de voorwaar-
den zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen partijen 
zijn overeengekomen, behoudens het vermelde in artikel 7.

6.2. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, 
schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aan-
gebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de 
prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever 
extra in rekening gebracht.

6.3. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, 
alsnog de verlangde wijziging in de uitvoering daarvan, moet de 
opdrachtgever tijdelijk en schriftelijk aan SKT ter kennis zijn ge-
bracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opge-
geven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzi-
ging voor rekening van de opdrachtgever.

6.4. Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat 
de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door SKT 
buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 7: prijs

7.1. De door SKT opgegeven prijzen luiden in euro’s, af fabriek, 
exclusief verpakkings-, emballage-, vervoerskosten en omzetbe-
lasting, tenzij anders overeengekomen.
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7.2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeen-
komst een of meer kostprijsfactoren verhoging ondergaan of 
een verhoging optreedt van uitvoerrechten of andere rechten of 
belastingen of een verhoging van de wisselkoers van de euro 
ten opzichte van andere valuta waarin SKT de goederen heeft 
gekocht, - ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstan-
digheden - is SKT gerechtigd de overeengekomen prijs dien-
overeenkomstig te verhogen.

Artikel 8: VerpAkking / Verzending

8.1. SKT bepaalt de wijze van verzending en verpakking, tenzij 
opdrachtgever SKT ter zake schriftelijk anders instrueert. De ex-
tra kosten hieraan verbonden zijn dan voor rekening van de op-
drachtgever.

8.2. Verpakking wordt door SKT niet teruggenomen.

ARtikeL 9: kWALiteit

9.1. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichts-
opgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en 
voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door par-
tijen ondertekend contract of een door SKT ondertekende op-
drachtbevestiging, onverminderd het vermelde in artikel 9.3..

9.2. Geringe afwijkingen van de gebruikelijke toleranties en/of 
van de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen maten, ca-
paciteiten en/of resultaten van de door SKT te vervaardigen / te 
leveren zaken, leveren voor opdrachtgever geen grond op tot 
ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

9.3. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare 
grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden 
genomen.

9.4. Alle door SKT verstrekte adviezen, berekeningen, medede-
lingen en opgaven omtrent capaciteit, resultaten van door SKT 
te leveren zaken en/of verrichten werkzaamheden, zijn geheel 
vrijblijvend en worden door SKT verstrekt bij wijze van niet bin-
dende informatie.

ARtikeL 10: ANNuLeReN

10.1. Indien de opdrachtgever annuleert en/of de goederen 
weigert af te nemen, is hij verplicht de door SKT reeds aange-
schafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt 
tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te 
nemen.

10.2. Opdrachtgever zal eveneens aan SKT als schadeloosstel-
ling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengeko-
men prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht SKT te vrijwaren 
tegen vorderingen van derden als gevolg van de opdracht en/of 
weigering van de goederen.

11.3. Onverminderd het vermelde in dit artikel behoudt SKT 
zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeen-
komst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

ARtikeL 11: meeR- eN miNDeRWeRk

11.1. Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schrif-
telijk is overeengekomen.

11.2. Meer- en/of minderwerk voor of tijdens de uitvoering van 
de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt 
voor verrekening in aanmerking.

11.3. Door SKT te maken kosten welke hun oorzaak vinden bui-
ten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening wor-
den gebracht.

ARtikeL 12: AfsPRAkeN

12.1. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden 
van het personeel van SKT binden SKT niet, voor zover ze door 
SKT niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel 
zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewer-
kers die geen procuratie hebben.

Artikel 13: Verplichtingen VAn de opdrAchtgeVer

13.1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat SKT tijdig kan beschik-
ken;
a. over het gebouw of terrein waar het werk moet worden uitge-
voerd,
b. over voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of 
afvoer van materialen en werktuigen,
c. over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, water 
en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie,
d. over de tekening van de ligging van kabels, buizen en leidin-
gen.

13.2. De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op ver-
goeding, water en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor ma-
terialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk 
aanwezig zijn.

13.3. Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde en/of 
de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich 
heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aan-
voer of niet tijdige uitvoering daarvan.

13.4. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt 
vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verant-
woordelijk is, kunnen de daaruit voor SKT voortvloeiende scha-
de en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden ge-
bracht.

ARtikeL 14: uitBesteDiNg WeRk AAN DeRDeN

14.1. Opdrachtgever machtigt SKT om de opdracht door een 
door hem aan te wijzen derde op een door SKT gewenst tijdstip 
te laten uitvoeren.

Artikel 15: leVertijd

15.1. Door SKT in zijn offerte opgegeven levertijd dan wel tus-
sen partijen overeengekomen levertijd, geldt altijd bij benade-
ring, tenzij SKT uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat sprake is 
van een fatale termijn of zulks nadrukkelijk schriftelijk overeen-
komen.

15.2. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met be-
trekking tot verlenging van de levertijd bepaalde, wordt de le-
vertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde 
van SKT ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door op-
drachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende ver-
plichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot 
de uitvoering van de overeenkomst.

15.3. SKT is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door 
middel van deelleveranties, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders 
overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daar-
tegen verzet. Bij deelleveranties geldt elke afzonderlijke partij 
zaken als op zichzelf geleverd en is SKT gerechtigd ter zake deze 
deelleveranties te factureren.



15.4. Indien de opdrachtgever een bestelling op afroep plaatst, 
moet deze bestelling uiterlijk op de laatste dag van de afroep-
termijn door de opdrachtgever worden afgeroepen en afgeno-
men.

ARtikeL 16: OPLeveRiNg

16.1. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip 
waarop het werk compleet is uitgevoerd en SKT dit de opdracht-
gever schriftelijk dan wel mondeling heeft medegedeeld.

16.2. Overschrijding van de oplevertijd verplicht SKT niet tot 
enige vergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de 
overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeen-
komst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

16.3. Indien enig goed niet tegelijk met het gereedkomen van 
het gehele werk kan worden geleverd, zal de oplevering toch 
kunnen geschieden.

16.4. De oplevertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten 
van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tij-
dige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst 
door SKT bestelde materialen. Indien buiten schuld van SKT ver-
traging ontstaat te gevolge van wijziging van bedoelde werkom-
standigheden en/of doordat voor de uitvoering van de overeen-
komst bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de 
levertijd voor zover nodig verlengd. SKT kan niet worden aange-
rekend, zoals onwerkbaar weer, stakingen, uitsluiting, oorlog, 
oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in 
artikel ”overmacht” geregeld.

Artikel 17: eigendomsVoorbehoud

17.1. De eigendom van de zaken gaat eerst op opdrachtgever 
over wanneer al het door opdrachtgever aan SKT uit hoofde van 
levering of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van 
rente en kosten, volledig aan SKT is voldaan.

17.2. SKT is in voorkomend geval gerechtigd tot ongehinderde 
toegang tot de ruimten c.q. percelen, waarin het product zich 
bevindt. Opdrachtgever zal SKT alle medewerking verlenen ten-
einde het in artikel 17.2. vermelde eigendomsvoorbehoud uit te 
oefenen door terugneming van de zaken, met inbegrip van de 
daartoe eventueel benodigde demontage.

17.3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkoch-
te en geleverde goederen zijn de opdrachtgever verboden , zo-
lang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

ARtikeL 18: BetALiNg

18.1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling van de 
overeengekomen prijs ter keuze van SKT contant bij levering of 
binnen veertien dagen na de factuurdatum.

18.2. SKT is steeds gerechtigd voor de nakoming van betalings-
verplichtingen zekerheidsstelling te verlangen, alsmede de na-
koming van de overeenkomst op te schorten totdat aan voor-
melde zekerheidsstelling naar genoegen van SKT is voldaan.

18.3. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening 
zijdens opdrachtgever te geschieden ten kantore van SKT of op 
een door SKT aan te wijzen rekening.

18.4. Indien opdrachtgever niet binnen de veertien dagen ter-
mijn, vermeld in artikel 18.1. betaalt, is hij van rechtswege in 
verzuim en is hij vanaf de vervaldag de wettelijke(handels) rente 
verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een volle 
maand wordt aangemerkt, alsmede alle op de inning van de 
vordering vallende gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten, 
de buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op de staffel 
Buitengerechtelijke Incassokosten (het BIK tarief) , doch met een 
minimum van € 150,00.

18.5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken 
steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en 
vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, 
zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrek-
king heeft op een latere factuur.

18.6. Ingeval zich een situatie voordoet in de zin van artikel 
23.4., worden alle vorderingen van SKT op opdrachtgever met 
onmiddellijke ingang opeisbaar.

18.7. Onder opdrachtgever in de zin van artikel 18.5. wordt 
mede verstaan enige tot opdrachtgevers concern behorende 
moeder-, dochter- of zustervennootschap en/of enige met op-
drachtgever gelieerde onderneming, ongeacht de rechtsvorm 
daarvan.

ARtikeL 19: gARANtie

19.1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat SKT 
in zowel voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak als voor 
kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, 
gedurende een periode van drie maanden na factuurdatum.

19.2. SKT garandeert het door hem uitgevoerde plantwerk, voor 
wat betreft nieuwe aanleg, gedurende één groeiseizoen bij nor-
male winter, normale zomer en normaal onderhoud.

19.3. De onder artikel 19.1. vermelde garantie vallende gebre-
ken zullen door SKT worden weggenomen door reparatie of ver-
vanging van de gebrekkige zaken, al dan niet in het bedrijf van 
SKT, of door toezending van vervangende zaken, een en ander 
steeds ter vrije keuze van SKT.

19.4. Alle kosten, die uitgaan boven het vermelde in artikel 
19.3., zoals, zijnde van een limitatieve opsomming geen sprake, 
transportkosten, reis- en verblijfskosten, zijn voor rekening van 
opdrachtgever.

19.5. Buiten de in artikel 19.1. vermelde garantie vallen in ieder 
geval gebreken, die optreden in, dan wel geheel of gedeeltelijk 
het gevolg zijn van;
a. de niet nakoming van door SKT aan het gebruik van de gele-
verde zaken verbonden voorschriften, dan wel het voorziene 
normaal gebruik,
b. normale slijtage,
c. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of 
de kwaliteit van de toegepaste materialen,
d. in overleg met opdrachtgever aangewende materialen res-
pectievelijk zaken,
e. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op 
uitdrukkelijke instructie van opdrachtgever toegepast, alsmede 
van door of namens opdrachtgever aangeleverde materialen of 
zaken.

19.6. Op door opdrachtgever zelf afgehaalde en/of verwerkte 
beplanting verstrekt SKT geen garantie.



19.7. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig 
voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met SKT 
gesloten overeenkomst, of uit een daarmee samenhangende 
overeenkomst, voortvloeit, is SKT met betrekking tot geen dezer 
overeenkomsten tot enige garantie -hoe ook genaamd- gehou-
den.

19.8. Indien opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke 
goedkeuring van SKT tot herstel of andere werkzaamheden ter 
zake de geleverde zaken en/of diensten overgaat of doet over-
gaan, vervalt elke aansprakelijkheid van SKT uit hoofde van ga-
rantie.

19.9. Het beweerdelijk niet nakomen door SKT van zijn garantie-
verplichtingen ontslaat opdrachtgever niet van de verplichtin-
gen, die voor hem voortvloeien uit enige met SKT gesloten 
overeenkomst.

19.10. Op bestratingswerk wordt geen garantie gegeven.

ARtikeL 20: RecLAmes

20.1. Reclames ter zake van zichtbare gebreken dient binnen 
veertien dagen na ontvangst van de zaken bij aan SKT gericht 
aangetekend schrijven te geschieden bij overschrijding van wel-
ke termijn elke aansprakelijkheid van SKT ter zake vervalt.

20.2. Reclame ter zake van verborgen gebreken dient onverwijld 
na ontvangst van de zaak middels een aan SKT gericht aangete-
kend schrijven te geschieden, met dien verstande dat reclame 
ter zake deze gebreken slechts mogelijk is binnen een periode 
van zes maanden na levering.

20.3. SKT dient in staat te worden gesteld ingediende reclames 
te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verkla-
ring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden 
ondertekend.

20.4. Mochten partijen niet tot een overeenstemming kunnen 
komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. 
De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de 
partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeen-
gekomen.

20.5. Indien de reclame naar het oordeel van SKT c.q. de onaf-
hankelijke deskundige juist is, zal SKT hetzij een billijke schade-
vergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de 
geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis ver-
vangen na terugzending daarvan in de originele toestand. SKT 
is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook ge-
naamd verplicht.

20.6. Rechtsvorderingen ter zake de gebreken dienen binnen 
een half jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhan-
gig te worden gemaakt.

20.7. Gebreken ten aanzien van een deel van de geleverde za-
ken geven opdrachtgever niet het recht tot afkeuring of weige-
ring van de gehele partij geleverde zaken.

Artikel 21: AAnsprAkelijkheid

21.1. De aansprakelijkheid van SKT is beperkt tot nakoming van 
de in artikel 19 omschreven garantieverplichtingen.

21.2. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van SKT en 
behoudens het bepaalde in artikel 19.1. is alle aansprakelijkheid 
van SKT, zoals voor, zijnde van een limitatieve opsomming geen 
sprake, bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, alsmede scha-
de als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten.

21.3. SKT is derhalve niet aansprakelijk voor;
a. Schending van octrooien, licenties en/of andere rechten van 
derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de op-
drachtgever verstrekte gegevens,
b. Beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door 
opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabri-
katen, modellen, gereedschappen etc..

21.4. Opdrachtgever is gehouden SKT te vrijwaren en schade-
loos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot ver-
goeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van SKT in 
deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uit-
gesloten, waaronder begrepen aan-sprakelijkheid ingevolge ar-
tikel 6:171 BW (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten/
onderaannemers) en artikel 6:185 BW (productaansprakelijk-
heid).

21.5. SKT is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en inte-
resten die mochten ontstaan als direct gevolg of indirect gevolg 
van;
a. Overmacht, zoals omschreven in artikel 22 van deze voorwaar-
den,
b. Daden of nalatigheid van de opdrachtgever, zijn onderge-
schikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te 
werk zijn gesteld.

21.6. SKT zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- 
en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks 
afhankelijk van de aard van de schuld.

21.7. Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die 
voor uitvoering van de overeenkomst benodigd zijn op het werk 
zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid 
voor alle risico en schaden, die kunnen ontstaan aan de materi-
alen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ont-
vreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onver-
minderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen 
dat deze het gevolg is van nalatigheid aan de zijde van SKT.

21.8. De aansprakelijkheid van SKT is voorts beperkt tot maxi-
maal de factuurwaarde van de uitgevoerde opdracht dan wel 
het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering dekking 
geeft vermeerderd met het eigen risico welk uit de polisvoor-
waarden voortvloeit.

Artikel 22: oVermAcht

Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en an-
dere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in 
het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakin-
gen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in 
het land van herkomst van de materialen, uit-sluitingen, verlies 
of beschadiging van goederen bij transport naar SKT of de op-
drachtgever, niet of niet tijdige levering van SKT ex- en import-
verboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende 
maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongeval-
len in het bedrijf of in de middelen van vervoer van SKT, dan wel 
in middelen van vervoer van derden. Het opleggen van heffin-
gen of andere overheidsmaatregelen, dieeen wijziging in de fei-
telijke omstandigheden meebrengen leveren voor SKT over-
macht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering 
c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei 
recht op schadevergoeding van welke aard of hoe dan ook ge-
naamd kan doen gelden. SKT is in deze of dergelijke gevallen 
gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de 
koopovereenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze 
op te schorten respectievelijk te wijzigen, totdat de buitenge-
wone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.



Artikel 23: opschorting en ontbinding

23.1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie 
pleegt, zal hij daarvoor reeds ingebreke zijn zonder dat enige 
ingebrekestelling vereist is.

23.2. Onverminderd de bepalingen in het burgerlijk wetboek zal 
SKT ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten 
overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder 
gerechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks 
ter zijner keuze.

23.3. Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeen-
komst ten gevolge van overmacht is SKT gerechtigd om, hetzij 
de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maan-
den op te schorten, hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ont-
binden, zonder dat SKT tot enige schadevergoeding gehouden 
zal zijn.

23.4. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig vol-
doet aan enige verplichting, die voor hem uit de met SKT geslo-
ten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeen-
komsten voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor 
de vrees dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn 
contractuele verplichtingen jegens SKT te voldoen, alsmede in-
geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, li-
quidatie of gedeeltelijk overdracht van (de onderneming van) 
opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een be-
langrijk deel van zijn vorderingen, alsmede indien beslag ten 
laste van opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen 
een redelijk korte termijn is opgeheven of een vonnis tot ophef-
fing is verkregen, is SKT gerechtigd om zonder ingebrekestel-
ling, hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomstenvoor 
ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze (gedeelte-
lijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van SKT tot enige 
schadevergoeding of garantie en onverminderd de SKT verder 
toekomende rechten.

ARtikeL 24: iNteNtieveRkLARiNg

Indien een of meer bepalingen van deze algemene verkoop- en 
leveringsvoorwaarden nietig mochten blijken te zijn, of daarvan 
om welke reden dan ook geen nakoming kan worden gevor-
derd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden on-
verminderd van kracht en zullen partijen omtrent de nietig bepa-
ling, dan wel de bepaling waarvan geen nakoming kan worden 
gevorderd, bij elkander te rade gaan omtrent de wijze waarop 
het best uitvoering kan worden gegeven aan de strekking van 
de desbetreffende bepaling.

Artikel 25: geschillen/toepAsselijk recht

25.1. Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met 
SKT is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

25.2. Uitdrukkelijk uitgesloten wordt de toepasselijkheid van het 
Weens Koopverdrach “Convention on the International sale of 
goods 1980”.

25.3. Alle geschillen uit of naar aanleiding van de door SKT uit-
gebrachte offertes en/of aanbiedingen en/of met SKT gesloten 
overeenkomsten, zullen in eerste instantie uitsluitend worden 
beslist door de Rechtbank Limburg, locatie Roermond, behou-
dens de bevoegdheid in Kantongerechtszaken.

25.4. Het vermelde in artikel 25.3. strekt uitsluitend te behoeve 
van SKT: SKT is derhalve te allen tijde gerechtigd zich te wenden 
tot de Rechter die, afgezien van het vermelde in artikel 25.3. 
bevoegd is.
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