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ALGEMENE VOORWAARDEN  
 

van Feij B.V.  
Mijlweg 37 a, 3295 KG 's-Gravendeel 

 
Inschrijfnummer K.v.K.: 56424310 

 
Artikel 1. Toepasselijkheid  
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 

offertes en op alle overeenkomsten (van opdracht), waaron-
der alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaam-
heden, alsmede op alle overeenkomsten van koop en ver-
koop, van van Feij B.V., gevestigd te ’s-Gravendeel en in-
geschreven in het handelsregister onder nummer 
56424310, hierna te noemen: “van Feij”. 

2. Indien één van de bepalingen uit deze algemene voorwaar-
den niet van toepassing is, laat de toepasselijkheid van de 
overige bepalingen onverlet. 

3. De wederpartij met wie eenmaal een overeenkomst is ge-
sloten onder deze algemene voorwaarden aanvaardt de 
toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle 
latere offertes, opdrachten en/of overeenkomsten met van 
Feij. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepas-
sing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen 
of deelbestellingen en/of deelopdrachten of vervolgop-
drachten. 

 
Artikel 2. Definities 
1. De opdrachtgever c.q. de koper zal verder worden aange-

duid als “de wederpartij”. 
2. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet 

alleen op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijk 
persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep 
of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aange-
duid met de term “de consument”. 

3. Onder “zaken” worden in deze algemene voorwaarden 
verstaan: de door van Feij in opdracht vervaardigde maat-
werk houtproducten en de hiervoor benodigde zaken en/of 
materialen alsmede de vanuit het assortiment te verkopen 
en te leveren zaken en/of materialen. 

4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden 
verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze 
van communicatie die met het oog op de stand der techniek 
en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen 
hiermee gelijk kan worden gesteld.  

5. Door van Feij te vervaardigen c.q. door de wederpartij ver-
strekte ontwerpen, tekeningen, adviezen, berekeningen, 
rapporten e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid 
als “de bescheiden”. Deze bescheiden kunnen zowel schrif-
telijk als op digitale gegevensdragers worden vastgelegd. 

 
Artikel 3. Offertes 
1. Alle offertes van van Feij zijn vrijblijvend, tenzij ze een ter-

mijn voor aanvaarding bevatten. De offerte is dan niet meer 
geldig na afloop van de termijn. Indien een offerte een vrij-
blijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de weder-
partij aanvaard, dan heeft van Feij het recht het aanbod bin-
nen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te her-
roepen. 

2. Een samengestelde prijsopgave verplicht van Feij niet tot 
levering van een deel van het in deze prijsopgave opgeno-
men aanbod tegen de prijs in de samengestelde prijsop-
gave. 

3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij 
verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens dan wel deze 
gegevens naderhand wijzigen, is van Feij gerechtigd de in 
de offerte vermelde prijzen, tarieven en/of termijnen aan te 
passen.  

4. Monsters en modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, 
gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promo-
tiemateriaal en/of op de website van van Feij gelden slechts 

ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten 
ontlenen. 

 
Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst 
1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het 

door van Feij gedane aanbod mondeling of schriftelijk heeft 
geaccepteerd dan wel indien van Feij is gestart met de uit-
voering van de werkzaamheden of de zaken heeft geleverd. 
Wanneer de acceptatie van de wederpartij op punten afwijkt 
van het aanbod, komt de overeenkomst alleen tot stand in-
dien van Feij uitdrukkelijk heeft ingestemd met deze afwij-
kingen. 

2. Van Feij is gebonden aan mondelinge afspraken nadat deze 
schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd of zodra van 
Feij met de uitvoering van de afspraken is begonnen. 

3. Indien de wederpartij zonder voorafgaande offerte aan van 
Feij een opdracht verstrekt of een bestelling plaatst, is van 
Feij gebonden aan deze opdracht of bestelling nadat van 
Feij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.  

 
Artikel 5. Plichten wederpartij 
1. De wederpartij dient te zorgen dat: 

a. geleverde zaken op een juiste wijze worden opgeslagen 
zodat geleverde zaken niet worden aangetast (door bij-
voorbeeld maar niet beperkt tot zon, regen of andere 
weersomstandigheden); 

b. de voor van Feij benodigde gegevens en bescheiden tij-
dig aan van Feij ter beschikking worden gesteld; 

c. van Feij op de overeengekomen data en tijden toegang 
krijgt tot de werklocatie. Deze locatie dient te voldoen 
aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen; 

d. de door de wederpartij ingeschakelde derden hun werk-
zaamheden of leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, 
dat van Feij hierdoor geen vertraging ondervindt; 

e. van Feij kan beschikken over aansluitmogelijkheden 
voor elektriciteit, gas en water. De kosten hiervan zijn 
voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren 
als gevolg van geen water-, gas- of stroombeschik-
baarheid zijn voor rekening van de wederpartij; 

f. van Feij vóór aanvang van de werkzaamheden op de 
hoogte wordt gesteld van de ligging van kabels, leidin-
gen e.d. op de werklocatie. 

2. Indien niet tijdig aan voornoemde plichten is voldaan, is van 
Feij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te 
schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan haar 
verplichtingen voldoet. De kosten in verband met de opge-
lopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van ex-
tra werkzaamheden of overige gevolgen die hieruit voort-
vloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij. 

3. Indien noodzakelijk, dit ter beoordeling van van Feij, heeft 
van Feij het recht bepaalde werkzaamheden of leveringen 
door derden te laten verrichten.  

4. Indien van Feij met meerdere door de wederpartij aange-
stelde derden dient samen te werken, zal de wederpartij een 
hoofdverantwoordelijke onder hen aanstellen en een onder-
linge taakverdeling bepalen. Voornoemde geschiedt na in-
stemming van van Feij.  

 
Artikel 6. Prijzen 
1. Tenzij partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, zal van 

Feij zijn werkzaamheden berekenen op basis van het aantal 
bestede uren onder toepassing van het overeengekomen 
uurtarief of het gebruikelijke uurtarief. De urenregistratie van 
van Feij is bindend voor het aantal bestede uren.  
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2. De in de offertes of prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn 
exclusief BTW en eventuele kosten, zoals eventueel nood-
zakelijke transportkosten, tenzij anders vermeld. 

3. Van Feij is gerechtigd een overeengekomen prijs te verho-
gen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt 
dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk-
zaamheden bij het sluiten van de overeenkomst niet goed 
werd ingeschat door partijen en van van Feij in redelijkheid 
niet kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten 
tegen de overeengekomen prijs. 

4. Indien zich voor van Feij prijsverhogende omstandigheden 
voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, prijswijzigin-
gen bij de door van Feij ingeschakelde derden of toeleve-
ranciers, is van Feij te allen tijde gerechtigd de overeenge-
komen prijzen dienovereenkomstig te verhogen en aan de 
wederpartij in rekening te brengen. 

 
Artikel 7. Uitvoering overeenkomst  
1. Indien de voortgang of oplevering van het werk of de over-

eengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat: 
a. van Feij niet tijdig alle noodzakelijke gegevens van de 

wederpartij heeft ontvangen; 
b. van Feij niet tijdig de eventueel overeengekomen (voor-

uit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen; 
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor reke-

ning en risico van de wederpartij komen, 
heeft van Feij recht op een zodanige verlenging van de 
(op)leveringstermijnen als redelijkerwijs voortvloeit uit die 
omstandigheden en is van Feij gerechtigd de hiermee ge-
moeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen van 
personen van van Feij, bij de wederpartij in rekening te 
brengen. 

2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat 
de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoor-
ziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze 
kunnen worden uitgevoerd, zal van Feij met de wederpartij 
in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. In-
dien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan 
onmogelijk is geworden, heeft van Feij in ieder geval recht 
op volledige vergoeding van de reeds verrichte werkzaam-
heden en leveringen. 

3. De wederpartij zal iedere conceptversie van door van Feij te 
vervaardigen bescheiden steeds zorgvuldig controleren. Bij 
geen opmerkingen van de wederpartij op de bescheiden 
voor de start van de werkzaamheden, zijn de bescheiden 
goedgekeurd door de wederpartij. Van Feij is gerechtigd om 
te verlangen dat de definitieve versie van de vervaardigde 
bescheiden per pagina voor akkoord wordt geparafeerd 
door de wederpartij.  

4. Ingeval van Feij in reeds goedgekeurde bescheiden nog 
wijzigingen dient aan te brengen, wordt dit gezien als meer-
werk. 

 
Artikel 8. Leverings- en opleveringstermijnen  
1. Door van Feij aangegeven en vastgelegde (op)leverings-

termijnen kunnen niet worden beschouwd als fatale termij-
nen. Indien van Feij de overeengekomen prestatie niet of 
niet tijdig levert, dient van Feij eerst schriftelijk in gebreke te 
worden gesteld, waarbij aan van Feij een redelijke termijn 
wordt gegund om alsnog aan de overeengekomen 
(op)leveringsverplichtingen te voldoen. 

2. Het niet kunnen verrichten van werkzaamheden door van 
Feij dan wel het niet behalen van opleveringstermijnen door 
weersomstandigheden komt voor rekening en risico van de 
wederpartij. Voornoemde biedt de wederpartij geen grond 
om hierdoor een overeenkomst met van Feij te ontbinden of 
vergoeding van schade of kosten bij van Feij te vorderen. 

3. Van Feij is gerechtigd tot levering van zaken of uitvoering 
van werkzaamheden in gedeelten, waarbij van Feij gerech-
tigd is iedere deellevering of deelprestatie afzonderlijk te 
factureren. 

4. Het risico betreffende de zaken gaat over op de wederpartij 
op het moment van levering.  

5. Onder het moment van levering wordt verstaan: het moment 
waarop de te leveren zaken het pand van van Feij verlaten 
of het moment waarop van Feij aan de wederpartij heeft 
meegedeeld dat deze zaken door haar kunnen worden af-
gehaald overeenkomstig lid 7. Bij uitbesteding van transport 
is de derde partij verantwoordelijk voor de af te leveren za-
ken nadat die het pand van van Feij hebben verlaten. De 
wederpartij vrijwaart van Feij voor schade m.b.t. de te leve-
ren zaken tijdens transport verricht door een derde partij.  

6. Bij het verrichten van eigen transport door van Feij wordt 
onder het moment van levering verstaan: het moment waar-
op deze zaken op de werklocatie zijn afgeleverd. 

7. Geleverde zaken kunnen enkel in oorspronkelijke staat 
binnen 3 werkdagen na levering worden geretourneerd aan 
van Feij. De geleverde zaken mogen op geen enkele wijze 
zijn aangetast, bewerkt of op enige andere wijze niet meer 
in de oorspronkelijk geleverde staat zijn (o.a. maar niet be-
perkt tot weersomstandigheden). Is dat wel het geval dan is 
van Feij niet verplicht om de geretourneerde zaken terug te 
nemen.  

8. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer 
van de wederpartij, niet mogelijk blijkt zaken aan de weder-
partij te leveren of indien de zaken niet worden afgehaald 
binnen 5 werkdagen, is van Feij gerechtigd de zaken voor 
rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De we-
derpartij dient van Feij in staat te stellen de zaken alsnog op 
korte termijn te leveren of de wederpartij dient de zaken 
binnen een door van Feij gestelde termijn alsnog af te ha-
len, waarbij de door van Feij gemaakte kosten in rekening 
worden gebracht bij de wederpartij, dan wel van Feij heeft 
naar eigen keuze het recht de overeenkomst met onmiddel-
lijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een 
schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en 
de zaken aan derden te verkopen. Een en ander, zonder dat 
hieruit voor van Feij een verplichting tot vergoeding van 
schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat 
de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van de vol-
ledige prijs voor vervaardigde maatwerkzaken en eventuele 
(opslag-)kosten of schade onverlet. 

 
Artikel 9. Oplevering en garantie 
1. Het resultaat van de werkzaamheden wordt geacht conform 

de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij 
dit resultaat heeft gecontroleerd. Het resultaat van de werk-
zaamheden is in ieder geval opgeleverd indien de weder-
partij binnen een termijn van 1 week na de mededeling dat 
de werkzaamheden zijn afgerond niet heeft gereclameerd 
bij van Feij, of zoveel eerder als de wederpartij dit resultaat - 
voor zover mogelijk - vóór deze dag al in gebruik heeft ge-
nomen.  

2. Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden 
van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, 
welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het re-
sultaat van de werkzaamheden, hebben geen invloed op de 
oplevering van het resultaat van de werkzaamheden. 

3. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze kunnen worden 
hersteld, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring en 
opschorting van opeisbare facturen.  

4. Van Feij is werkzaam met natuurproducten. Hierdoor is er 
geen sprake van garantie op geleverde zaken of geconstru-
eerd werk, tenzij anders overeengekomen tussen van Feij 
en de wederpartij.  

5. In afwijking van lid 4 van dit artikel geldt voor de consument 
een garantie van 6 maanden na oplevering op een door van 
Feij geconstrueerd werk. Deze garantie geldt niet op  gele-
verde zaken dan wel geleverde zaken gebruikt voor een 
werk. Er is geen sprake van een garantie bij een werk na 
bewerking door de wederpartij of bewerking door derden. 
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Artikel 10. Meer- en minderwerk 
1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de 

wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende 
extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgeno-
men in de offerte of overeenkomst. 

2. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: 
a. bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht; 
b. bij onvoorziene kostenverhogingen of –verlagingen en 

afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveel-
heden. 

3. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens 
bij de eindafrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk 
anders zijn overeengekomen. 

 
Artikel 11. Betaling 
1. Van Feij is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) voor-

uitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de 
wederpartij te verlangen. 

2. Betaling dient binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de 
factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk 
schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de 
juistheid van een factuur vast, indien de wederpartij niet bin-
nen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt. Maakt de 
wederpartij wel bezwaar binnen voornoemde periode, dan 
schort dit de betalingsverplichting niet op.  

3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde 
termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan van Feij 
wettelijke (handels)rente verschuldigd, cumulatief te bere-
kenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand wor-
den daarbij als volle maand gerekend. 

4. Indien na aanmaning door van Feij betaling alsnog uitblijft, 
is van Feij bovendien gerechtigd aan de wederpartij buiten-
gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. 

5. De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten wor-
den berekend overeenkomstig hetgeen in de Nederlandse 
incassopraktijk gebruikelijk is bij de van toepassing zijnde 
consument of het van toepassing zijnde bedrijf. 

6. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is 
van Feij gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere inge-
brekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schrif-
telijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de 
overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is 
geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke ze-
kerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft 
van Feij eveneens indien hij al voordat de wederpartij in 
verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan 
de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen. 

7. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door van Feij 
ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschul-
digde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare factu-
ren die het langst openstaan. 

8. De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van van Feij te 
verrekenen met eventuele tegenvorderingen die zij heeft op 
van Feij Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlo-
pige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van fail-
lissement wordt verklaard. 

 
Artikel 12. Overmacht 
1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de 

wederpartij of van Feij, is van Feij gerechtigd de overeen-
komst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schrif-
telijke verklaring, aan de wederpartij te ontbinden of de na-
koming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor 
een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige scha-
devergoeding gehouden te zijn. 

2. Overmacht aan de zijde van van Feij omvat een niet-toere-
kenbare tekortkoming van van Feij, van de door van Feij in-
geschakelde derden of toeleveranciers of bij overige zwaar-
wegende redenen aan de zijde van van Feij. 

3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht 
zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobili-
satie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatre-

gelen, stakingen binnen de organisatie van van Feij en/of 
van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandighe-
den, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de 
overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfssto-
ringen, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d., even-
als ziekte van werknemers, weersomstandigheden, weg-
blokkades, ongeval e.d., ontstane transportmogelijkheden 
en (op)leveringsproblemen. 

4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst 
reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden 
haar verplichtingen jegens van Feij tot aan dat moment na 
te komen. 

 
Artikel 13. Annulering 
1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of 

tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is zij aan 
van Feij een door van Feij nader te bepalen schadevergoe-
ding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds 
door van Feij gemaakte kosten en diens door de annulering 
geleden schade inclusief de gederfde winst. Van Feij is ge-
rechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en – naar 
zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaam-
heden of leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen 
prijs bij de wederpartij in rekening te brengen. 

2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 
uur van tevoren afzegt of wenst te verzetten, is van Feij in 
ieder geval gerechtigd de daarvoor gereserveerde tijd op 
basis van het overeengekomen of gebruikelijke uurtarief aan 
de wederpartij in rekening te brengen. 

3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de 
gevolgen van de annulering en zal van Feij vrijwaren voor 
hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden. 

4. Van Feij is gerechtigd alle reeds door de wederpartij be-
taalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij 
verschuldigde schadevergoeding.  

 
Artikel 14. Klachten 
1. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na 

ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, 
defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen te 
melden. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begelei-
dende bon dient de wederpartij de gebreken, defecten e.d. 
binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan 
van Feij te melden.  

2. Overige klachten (niet zichtbaar) ten aanzien van de gele-
verde zaken of verrichte werkzaamheden dienen direct na 
ontdekking – doch uiterlijk binnen 1 maand – schriftelijk aan 
van Feij te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct 
melden zijn voor risico van de wederpartij. 

3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden 
vermelde termijnen aan van Feij is gemeld, worden de za-
ken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de 
overeenkomst te beantwoorden of worden de werkzaamhe-
den geacht conform de overeenkomst te zijn verricht. 

4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de weder-
partij niet op. 

5. De wederpartij dient van Feij in staat te stellen de klacht te 
onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante in-
formatie aan van Feij te verstrekken. Indien voor het on-
derzoek naar de klacht het noodzakelijk is dat van Feij ter 
plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbon-
den kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij 
de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. 

6. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenhe-
den in of eigenschappen van producten die zijn vervaardigd 
uit natuurlijke materialen of ten aanzien van onvolkomenhe-
den die zijn veroorzaakt doordat de werkzaamheden wor-
den verricht aan deze producten, indien deze onvolkomen-
heden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze 
materialen. 

7. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen 
en geringe onderlinge kleurafwijkingen. 
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8. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na 
ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling 
zijn veranderd of geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt. 

9. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van bescheiden die 
reeds uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de wederpartij. 

 
Artikel 15. Aansprakelijkheid 
1. Iedere aansprakelijkheid van van Feij voor gevolgschade, 

zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, 
vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uit-
drukkelijk uitgesloten. 

2. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die 
noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de scha-
de. 

3. Indien van Feij aansprakelijk is voor door de wederpartij 
geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van van Feij 
te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag voor de geleverde 
zaken of de verrichte werkzaamheden dan wel indien voor-
noemde geen stand houdt, tot maximaal het bedrag dat 
door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitge-
keerd. Ingeval de assuradeur van van Feij niet uitkeert of de 
schade niet onder een door van Feij gesloten verzekering 
valt, is de schadevergoedingsplicht van van Feij te allen 
tijde beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de gele-
verde zaken of de verrichte werkzaamheden. 

4. De wederpartij dient van Feij uiterlijk binnen 3 maanden 
nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen 
zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spre-
ken.  

5. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor de consument 
een termijn van 6 maanden. 

6. Indien van Feij zijn werkzaamheden of de leveringen dient 
te verrichten aan de hand van door of namens de weder-
partij verstrekte bescheiden, is van Feij niet verantwoordelijk 
voor (een controle van) de in voornoemde bescheiden ver-
melde specificaties, afmetingen, materialen e.d. 

7. Van Feij is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als 
gevolg van door de wederpartij of in opdracht van de we-
derpartij door derden uitgevoerde werkzaamheden of ver-
richte leveringen. 

8. De wederpartij kan Van Feij niet aansprakelijk stellen indien 
de schade is ontstaan: 
a. Door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de be-

stemming van het geleverde; 
b. Door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde 

zaken of ondeskundige of onjuiste montage of onder-
houd van de geleverde zaken door of namens de we-
derpartij; 

c. Door fouten of onvolledigheden in de door of namens de 
wederpartij aan van Feij verstrekte of voorgeschreven 
gegevens, bescheiden of materialen; 

d. Door aanwijzingen of instructies van of namens de we-
derpartij; 

e. Doordat door of namens de wederpartij reparaties of 
overige werkzaamheden of bewerkingen aan het gele-
verde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke vooraf-
gaande toestemming van van Feij. 

9. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 8 van 
dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloei-
ende schade en vrijwaart van Feij uitdrukkelijk voor alle 
aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.  

10. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door haar ver-
strekte gegevens en/of bescheiden juist en volledig zijn en 
vrijwaart van Feij voor aanspraken van derden die voort-
vloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gege-
vens. 

 
Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud 
1. Van Feij behoudt zich de eigendom van alle krachtens de 

overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot 
het tijdstip waarop de wederpartij aan al haar betalingsver-
plichtingen jegens van Feij heeft voldaan.  

2. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het 
betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leve-
ren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van ver-
richte werkzaamheden die met de levering verband houden 
en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de 
wederpartij in de nakoming van haar verplichtingen, waaron-
der het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke 
incassokosten, rente en eventuele boetes. 

3. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud 
rust, is de wederpartij niet bevoegd deze zaken op enige 
wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier 
te brengen. 

4. De wederpartij is verplicht van Feij direct schriftelijk te infor-
meren indien derden pretenderen eigendomsrechten of ove-
rige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendoms-
voorbehoud rust. 

5. De wederpartij is verplicht om de zaken waarop een eigen-
domsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop zij aan al zijn 
betalingsverplichtingen jegens van Feij heeft voldaan, zorg-
vuldig en als identificeerbaar eigendom van van Feij te be-
waren. 

6. De wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige 
bedrijfsverzekering of inboedelverzekering, dat de zaken die 
onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn 
meeverzekerd en zal van Feij op diens eerste verzoek in-
zage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende 
premiebetalingsbewijzen. 

7. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van 
dit artikel of van Feij een beroep doet op het eigendoms-
voorbehoud, komt aan van Feij en zijn werknemers het on-
herroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te be-
treden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken 
terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van 
van Feij op vergoeding van schade, gederfde winst en rente 
en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestel-
ling, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden.  

 
Artikel 17. Intellectuele eigendomsrechten  
1. Van Feij is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele 

eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband 
houden met en/of behoren tot de door van Feij in het kader 
van de overeenkomst geleverde of vervaardigde zaken, be-
scheiden e.d.  

2. De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel vermelde rech-
ten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de 
overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan van Feij voor-
behouden. 

3. De wederpartij is niet gerechtigd de door van Feij geleverde 
of vervaardigde bescheiden te gebruiken buiten de context 
van de overeenkomst.  

4. De wederpartij staat er voor in dat alle door haar aan van 
Feij verstrekte gegevens of bescheiden geen inbreuk maken 
op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendoms-
recht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor even-
tuele schade die van Feij door dergelijke inbreuken lijdt en 
vrijwaart van Feij voor aanspraken van deze derden. 

 
Artikel 18. Toepasselijk recht/bevoegde rechter  
1. Op de tussen van Feij en de wederpartij gesloten overeen-

komst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de be-

voegde rechter in de plaats waar van Feij is gevestigd, zij 
het dat van Feij altijd de bevoegdheid behoudt het geschil 
voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar 
de wederpartij is gevestigd. 

3. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is van 
Feij gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 
van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig 
te maken bij de bevoegde rechter in het land of de staat 
waar de wederpartij gevestigd is.  
 

 


