
G Machines en apparatuur  
 
Algemene voorwaarden NBD Biblion B.V 
Artikel 1 Toepasselijkheid 
De in deze afdeling G vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (afdeling 
A) uit de algemene voorwaarden van toepassing indien NBD Biblion aan Afnemer 
machines of apparaten verkoopt. 
 
Artikel 2 Definities 
Het in deze voorwaarden met een hoofdletter aangeduid begrip heeft de volgende 
betekenis: 
Product: de door NBD Biblion in opdracht van Afnemer te leveren en te installeren 
machine(s) of apparatuur; 
 
Artikel 3 Informatie, adviezen, ontwerpen en materialen  
Afnemer kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van NBD Biblion 
krijgt als deze geen directe betrekking hebben op het Product.  
De inhoud van folders, drukwerken enz. binden NBD Biblion niet tenzij in de 
overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.  
Afnemer is verantwoordelijk voor alle door of namens hem verstrekte informatie.  
Afnemer vrijwaart NBD Biblion voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het 
gebruik van door of namens Afnemer verstrekte tekeningen, berekeningen, modellen en 
dergelijke. 
  
Artikel 4 Levertijd 
1. De door NBD Biblion genoemde of tussen partijen overeengekomen levertijd gaat in 
wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke 
gegevens, definitieve tekeningen enz. naar het oordeel van NBD Biblion in het bezit zijn 
van NBD Biblion, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de 
noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan. 
 
2 a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke NBD Biblion bekend 
waren toen hij de levertijd vaststelde, kan NBD Biblion de levertijd verlengen met de tijd 
die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de 
werkzaamheden niet in de planning van NBD Biblion kunnen worden ingepast, zullen 
deze worden afgerond zodra zijn planning dit toelaat; 
b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om 
de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te 
verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van NBD Biblion kan worden ingepast, 
zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat; 
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door NBD Biblion wordt de 
levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de 
werkzaamheden niet in de planning van NBD Biblion kan worden ingepast, zullen de 
werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat. 



3. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op 
schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. 
  
Artikel 5 Emballage 
1. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van NBD 
Biblion. 
 
Artikel 6 Onuitvoerbaarheid van de opdracht 
1. NBD Biblion heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als 
hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten 
waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na 
te komen. 
2. Onder omstandigheden die niet door NBD Biblion te verwachten waren en die buiten 
zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat 
(toe)leveranciers en/of onderaannemers van NBD Biblion niet of niet tijdig voldoen aan 
hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van 
gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, 
stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen. 
 
Artikel 7 Omvang van het Product 
 
Afnemer moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere 
beschikkingen die noodzakelijk zijn om het Product uit te voeren tijdig verkregen zijn;  
In de prijs van het Product zijn onder meer niet begrepen: 
de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, 
schilder-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk;  
de kosten voor aansluiting van gas-, water-, elektriciteit- of andere infrastructurele 
voorzieningen;  
de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het Product aanwezige 
zaken;  
de kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;  
reis- en verblijfkosten;  
software, waaronder, doch niet uitsluitend, de interface met systemen van derden. 
  
Artikel 8 Wijzigingen in het Product 
1. Wijzigingen in het Product resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als: 
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek; 
b. de door Afnemer verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid; 
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken. 
 
2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die 
geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht, welke waarde wordt bepaald 
door NBD Biblion. 



Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die 
gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst, welke waarde wordt bepaald 
door NBD Biblion. 
 
3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag NBD Biblion 
bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij Afnemer in rekening te 
brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van 
NBD Biblion.  
 
Artikel 9 Uitvoering van het Product/montage 
1. Afnemer zorgt ervoor dat NBD NBD Biblion zijn werkzaamheden ongestoord en op het 
overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn 
werkzaamheden 
de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals: 
 
gas, water en elektriciteit;  
verwarming;  
afsluitbare droge opslagruimte;  
op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen. 
2. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding 
of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van NBD Biblion die 
zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. 
3. Wanneer Afnemer zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet 
nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen 
de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van  NBD Biblion dit toelaat.  
4. Daarnaast is opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voor opdrachtnemer 
voortvloeiende schade. 
Het door NBD Biblion aangestelde, met de montage van het Product belaste personeel is 
slechts bevoegd het door NBD Biblion geleverde materiaal en/of het materiaal dat in de 
opdracht was begrepen, te monteren. NBD Biblion is niet verantwoordelijk voor de 
montage, (af)bouw, koppeling, aansluiting etc. van niet door NBD Biblion geleverd(e) 
materiaal, machines en/of andere producten. 
5. Wanneer de montage door oorzaken buiten de schuld van NBD Biblion niet geregeld 
en zonder onderbreking kan geschieden of op andere wijze wordt vertraagd, is NBD 
Biblion gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan Afnemer in rekening te 
brengen tegen het op dat moment geldende tarief. 
Voor rekening van Afnemer zijn alle eventuele niet voorziene kosten, in het bijzonder: 
 
kosten ontstaan doordat de montage niet in gewone daguren kan geschieden;  
reis- en verblijfskosten die niet waren begrepen in de prijs. 
  
Artikel 10 Oplevering van het Product 
 
1. Het Product wordt als opgeleverd beschouwd wanneer: 



 
Afnemer het Product  heeft goedgekeurd  
of  
het Product door Afnemer in gebruik is genomen. Neemt Afnemer een deel van het 
Product in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd  
of  
 
NBD Biblion schriftelijk aan Afnemer heeft meegedeeld dat het Product is voltooid en 
Afnemer niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of 
het Product is goedgekeurd  
of 
 
d.    Afnemer het Product niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende 
onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die 
ingebruikname van het Product niet in de weg staan. 
  
2. Keurt Afnemer het Product niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van 
redenen schriftelijk kenbaar te maken aan NBD Biblion.  
3. Keurt Afnemer het Product niet goed, dan zal hij NBD Biblion in de gelegenheid 
stellen het Product opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop 
opnieuw van toepassing. 
 
Artikel 11 Garantie 
1. NBD Biblion staat voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de 
goede werking van het Product. Deze garantie geldt niet wanneer het Product door 
derden is geïnstalleerd of het Product na oplevering op een andere plaats is 
geïnstalleerd dan ten tijde van de oplevering van het Product. 
2.  Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van Product dan staat 
opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de 
geleverde constructie en de gebruikte materialen, mits hij vrij was in de keuze daarvan. 
 
Als blijkt dat de geleverde constructie of de gebruikte materialen  
niet deugdelijk zijn, zal NBD Biblion deze herstellen of vervangen. De delen die bij NBD 
Biblion hersteld of door NBD Biblion vervangen worden, moeten franco aan NBD Biblion 
worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de eventueel 
gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van NBD Biblion. 
 
3.  Afnemer moet NBD Biblion in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel 
gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren. 
 
4.  Afnemer kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen 
ten opzichte van NBD Biblion heeft voldaan. 
5.  Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van: 
 



normale slijtage;  
onoordeelkundig gebruik;  
niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;  
installatie, montage, wijziging of reparatie uitgevoerd door anderen dan NBD Biblion. 
  
Artikel 12 Reclamaties  
Afnemer kan op een gebrek in het Product geen beroep meer doen, als hij niet binnen 
14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, 
schriftelijk bij NBD Biblion heeft gereclameerd. 
  
Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud  
1.  Alle aan Afnemer geleverde zaken blijven eigendom van NBD Biblion, totdat alle 
bedragen die Afnemer is verschuldigd voor de krachtens de overeenkomst geleverde of 
af te leveren zaken en/of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, evenals alle 
overige bedragen die Afnemer wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting is 
verschuldigd, volledig aan NBD Biblion zijn voldaan. 
Artikel 14 Ontbinding 
1.  Als Afnemer de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een 
tekortkoming van NBD Biblion en NBD Biblion hiermee instemt, wordt de overeenkomst 
met wederzijds goedvinden ontbonden. NBD Biblion heeft in dat geval recht op 
vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en 
gemaakte kosten. 
 
Artikel 15 Aansprakelijkheid 
1. In aanvulling op de aansprakelijkheidsbepalingen van de Algemene Voorwaarden 
zoals deze door NBD Biblion worden gebruikt, is de totale aansprakelijkheid van NBD 
Biblion wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst 
beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die 
overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). 
2.  Onder de hier bedoelde directe schade worden uitsluitend verstaan: 
de redelijke kosten die Afnemer zou moeten maken om de prestatie van NBD Biblion 
aan de overeenkomst te laten beantwoorden, waarbij deze vervangende schade niet 
wordt vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van de Afnemer wordt 
ontbonden;  
de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de 
schade, voor zover deze vaststelling betrekking heeft op de hier bedoelde directe 
schade;  
de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de 
schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze hebben geleid tot beperking van de hier 
bedoelde directe schade.  
3.  De aansprakelijkheid van NBD Biblion voor schade door dood of lichamelijk letsel of 
wegens materiele beschadiging van zaken bedraagt nooit meer dan € 1.000.000,- (één 
miljoen Euro). 



4.  De aansprakelijkheid van NBD Biblion voor gevolgschade, indirecte schade, 
verminderde goodwill, gederfde winst, schade als gevolg van aanspraken van afnemers 
van Afnemer en alle andere vormen van schade dan genoemd in de artikelen 15.1, 15.2 
en 15.3, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten. 
5.  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat 
Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij NBD 
Biblion meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen NBD Biblion vervalt door het 
enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering. 
   
 


