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ALGEMENE VOORWAARDEN LEX SERVICE 
 

 
Artikel 1. Algemeen 
1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere 
aanbieding, offerte, rechtsbetrekking en overeenkomst tussen 
Lex Service, vertegenwoordigd door Lex Thissen, hierna te 
noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop 
Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft 
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen 
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
1.2 Indien de Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen 
of voorwaarden opneemt die afwijken van - of niet voorkomen 
in - de onderhavige voorwaarden zijn deze voor de 
Opdrachtnemer alleen bindend indien deze door de 
Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. De 
onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op 
overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering 
waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden 
betrokken. 
1.3 Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving 
van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de 
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat 
Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in 
andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze 
voorwaarden te verlangen. 
1.4 Indien enige bepaling van deze algemene 
voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige 
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van 
kracht blijven. 
 
Artikel 2. Offertes 
2.1 Alle offertes en van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, 
tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. 
Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte 
op generlei wijze enig recht worden ontleend indien 
Opdrachtnemer niet meer - dan wel niet direct - beschikbaar is 
voor de opdracht waarop de offerte betrekking heeft. 
2.2  Opdrachtnemer kan niet aan zijn offerte worden 
gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen 
dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke 
vergissing of typefout bevat. 
2.3 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW 
en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader 
van de opdracht te maken kosten, daaronder begrepen reis- en 
verblijfkosten, tenzij anders aangegeven. 
 
Artikel 3. Opdrachten  
3.1  Opdrachten zijn slechts bindend indien zij door de 
Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd. 
3.2 Opdrachtnemer 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.  
3.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle 
gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze 
noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs 
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het 
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer 
worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de  
overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 
 

 
Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht  
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit 
de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan 
gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te 
brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan 
nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter 
beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk 
voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is 
uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of 
onvolledige gegevens. 
3.4 Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in 
de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens 
Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever 
aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer 
daardoor direct of indirect ontstaan. 
 
Artikel 4. Wijziging en meerwerk 
4.1 Indien Opdrachtnemer op verzoek of met 
voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden 
of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of 
omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen 
deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtnemer 
worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van 
Opdrachtnemer. Van meerwerk is eveneens sprake indien een 
ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. 
Opdrachtnemer is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek 
te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke 
schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 
4.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden 
of prestaties als bedoeld in artikel 4.1 het overeengekomen of 
verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de 
wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en 
Opdrachtnemer, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich 
tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) 
meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor 
ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. 
4.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is 
afgesproken, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever desgevraagd 
tevoren schriftelijk informeren over de financiële 
consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties. 
 
Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging 
van de overeenkomst 
5.1  Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te 
ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van 
dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is 
of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van 
dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de 
overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan 
worden gevergd.  
5.2  Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de 
vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever 
onmiddellijk opeisbaar. 
5.3 Indien Opdrachtnemer om valide redenen tot 
opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze 
gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op  
enigerlei wijze ontstaan.  
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5.4 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever 
toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding 
van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct 
en indirect ontstaan. 
 
Artikel 6. Bijzondere omstandigheden aan de zijde van de 
Opdrachtgever 
6.1  De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval 
Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, 
surséance van betaling aanvraagt dan wel enig beslag op 
vermogensbestanddelen van de Opdrachtgever wordt gelegd, 
Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze is een 
maatschap, naamloze- of besloten vennootschap, deze in 
liquidatie treedt of wordt ontbonden. 
6.2  In bovenstaande gevallen heeft de Opdrachtnemer 
voorts het recht de overeenkomst, of het nog niet uitgevoerde 
gedeelte daarvan, zonder ingebrekestelling of rechtelijke 
tussenkomst te beëindigen of op te schorten, onverminderd 
het recht van de Opdrachtnemer vergoeding te verlangen voor 
eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan. 
6.3  Indien een van de onder 6.1 vermelde 
omstandigheden zich voordoet is de Opdrachtnemer gerechtigd 
de volledige koopprijs van de goederen onmiddellijk bij 
vooruitbetaling te vorderen en of zekerheidsstelling voor de 
overeengekomen prijs te verlangen, zulks ter keuze van de 
Opdrachtnemer. 
 
Artikel 7. Overmacht 
7.1  Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen 
van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij 
daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die 
niet is te wijten aan schuld.  
 
Artikel 8. Prijs en betaling 
8.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en 
andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
8.2 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na 
factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. 
Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren. 
8.3  Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige 
betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van 
rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente 
verschuldigd van 5% per maand.  
8.4 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot 
verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer  
verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur 
schorten de betalingsverplichting niet op.  
8.5 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in 
de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle 
redelijke incassokosten voor rekening van de Opdrachtgever.  
8.6  Opdrachtnemer behoudt zich het recht om een 
jaarlijkse inflatiecorrectie door te voeren op het met de 
Opdrachtgever overeengekomen tarief zonder dat de 
Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst 
om die reden te ontbinden.  
 
Artikel 9. Aansprakelijkheid 
9.1 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan 
is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling 
is geregeld.  
9.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van 
welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan 
en/of onvolledige gegevens. 

9.3 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor 
enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 
Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn 
verzekeraar in voorkomend geval. 
9.4 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor 
directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend 
verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en 
de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking 
heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele 
redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 
Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, 
voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen 
worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of 
beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont 
dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe 
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, 
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste 
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  
9.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de 
aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan 
opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leiding-
gevende ondergeschikten. 
 
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud 
10.1  Zolang de Opdrachtgever geen volledige betaling ter 
zake van het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht 
blijven alle geleverde goederen eigendom van de 
Opdrachtnemer. 
10.2  Ingeval de Opdrachtgever enige verplichtingen uit de 
overeenkomst jegens de Opdrachtnemer niet nakomt is de 
Opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de 
goederen terug te nemen, in welk geval ook zonder 
gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst is ontbonden, 
onverminderd het recht van de Opdrachtnemer op vergoeding 
van schade, gederfde winst en interest. 
 
Artikel 11. Intellectuele eigendom  
11.1 Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en 
bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de 
Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 
Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een 
overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor 
andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt 
vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van 
derden wordt gebracht. 
 
VERKOOP VAN ONDERDELEN 
De in dit hoofdstuk “Verkoop van onderdelen” vermelde 
bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze 
algemene voorwaarden, van toepassing indien Opdrachtnemer 
onderdelen aan Opdrachtgever verkoopt. Voor zover de 
strekking van de navolgende bepalingen zich daar niet tegen 
verzet zijn onder het begrip ‘onderdelen’ tevens losse 
onderdelen van onderdelen begrepen. 
 
Artikel 12. Onderdelen, aflevering en risico 
12.1 Opdrachtgever draagt het risico van de selectie van 
de gekochte onderdelen. Opdrachtnemer staat er niet voor in 
dat de onderdelen geschikt zijn voor het door Opdrachtgever 
beoogde gebruik, tenzij in de schriftelijke koopovereenkomst 
tussen partijen de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder 
voorbehoud zijn gespecificeerd. 
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12.2 De door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever 
verkochte onderdelen worden aan Opdrachtgever afgeleverd 
op de plaats van het magazijn van Opdrachtnemer. Slechts 
indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Opdrachtnemer 
de aan Opdrachtgever verkochte onderdelen afleveren of doen 
afleveren op een door Opdrachtgever van te wijzen plaats. 
Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo mogelijk tijdig vóór de 
aflevering in kennis stellen van het tijdstip waarop hij of de 
ingeschakelde vervoerder voornemens is de onderdelen af te 
leveren. De door Opdrachtnemer aangegeven aflevertijden zijn 
steeds indicatief. 
12.3  Aflevering van onderdelen geschiedt op de 
overeengekomen plaats tegen de overeengekomen koopprijs. 
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn in de 
koopprijs van de onderdelen niet begrepen de kosten van 
vervoer, verzekering, takel- en hijswerk, inhuur van tijdelijke 
voorzieningen e.d.. 
12.4 Het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de 
onderdelen gaat over op Opdrachtgever bij aflevering aan 
Opdrachtgever. Indien ten behoeve van de aflevering, al dan 
niet op verzoek of instructie van Opdrachtgever, gebruik wordt 
gemaakt van een vervoerder, gaat het risico van verlies, diefstal 
en beschadiging van de onderdelen echter reeds over op 
Opdrachtgever op het moment van afgifte van de onderdelen 
aan de vervoerder. 
12.5  Opdrachtnemer zal de onderdelen (laten) verpakken 
volgens de bij hem geldende gebruikelijke maatstaven. Indien 
Opdrachtgever een bijzondere wijze van verpakking verlangt, 
zullen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening 
zijn. Opdrachtgever zal met verpakkingen die vrijkomen bij de 
door Opdrachtnemer geleverde producten, handelen op een 
wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende 
overheidsvoorschriften. Opdrachtgever vrijwaart 
Opdrachtnemer voor aanspraken van derden wegens niet-
naleving van dergelijke voorschriften. 
12.6 In geval van leveringen door Opdrachtnemer in 
opdracht van Opdrachtgever, is de Opdrachtgever verplicht de 
zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter 
beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname 
weigert, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de kosten in 
rekening te brengen bij de Opdrachtgever. 
 
Artikel 13. Risico’s en transportverzekering 
13.1 Het risico voor de goederen is vanaf het tijdstip 
waarop deze voor aflevering gereed zijn voor de 
Opdrachtgever. 
13.2  De Opdrachtnemer verzekert op verzoek en voor 
rekening van de afnemers de afgezonden goederen tegen de 
normale transportrisico’s. Elke aansprakelijkheid van de 
Opdrachtnemer voor schade die door, bij, of in verband met 
het transport van de goederen, ongeacht op welke wijze en 
door wiens toedoen mocht ontstaan, is uitdrukkelijk 
uitgesloten. Hetzelfde geldt met betrekking tot elke schade, 
geen enkele uitgezonderd, die wordt geleden, doordat om 
welke redenen en door wiens toedoen dan ook, de 
transportverzekering niet tot volle dekking leidt. Ook vrijwaart 
de opdrachtgever de Opdrachtnemer voor alle te dezer zake 
door derden gemaakte afspraken. 
 
 
 
 

13.3  Indien de Opdrachtnemer onderdelen of goederen, 
welke het eigendom zijn van een Opdrachtgever, onder zich 
heeft om deze te bewerken dient de Opdrachtgever 
uitdrukkelijk schriftelijk aan de Opdrachtnemer te verklaren dat 
de betrokken onderdelen en/of goederen tegen het risico van 
brand en/of andere risico’s zijn verzekerd. 
 
Artikel 14. Montage 
14.1  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders 
overeengekomen, wordt iedere verantwoordelijkheid c.q. 
aansprakelijkheid voor de montage van door de 
Opdrachtnemer geleverde goederen door anderen dan de 
Opdrachtnemer uitgesloten. 
14.2  De kosten van montage door de Opdrachtnemer zijn 
niet in de opgegeven prijzen begrepen en worden afzonderlijk 
in rekening gebracht aan de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk 
schriftelijk anders is overeengekomen. 
 
Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen  
15.1  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer 
partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook 
indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het 
buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de 
rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 
15.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen 
nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil 
in onderling overleg te beslechten. 
15.3 Alle geschillen, daaronder nadrukkelijk begrepen die 
geschillen welke slechts door één van partijen als zodanig 
worden beschouwd, die met betrekking tot, verband houdende 
met of voortvloeiende uit de uitvoering danwel interpretatie 
van de door deze voorwaarden beheerste aanvragen, 
overeenkomsten, aanbiedingen, offertes, aanvaarde orders, 
opdrachten, regelingen en gevoerde onderhandelingen en 
dergelijke mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden 
beslecht door de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, tenzij de inzet 
van het geschil tot de absolute bevoegdheid van de Rechtbank, 
Sector Kanton behoort, in welk geval het geschil ter beslechting 
zal worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank, Sector 
Kanton. 
 
Artikel 16. Vindplaats en wijziging voorwaarden 
16.1 Deze voorwaarden zijn online gepubliceerd en te 
downloaden van www.lexservice.nl  
16.2  Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de 
versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de 
overeenkomst met Opdrachtnemer. 
16.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden 
is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 
 
 


