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ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VALTO B.V. 

 
Artikel 1. Algemene voorwaarden 

1. Deze algemene leveringsvoorwaarden van Valto B.V. (hierna: “opdrachtnemer”) zijn bij uitsluiting van (iedere) andere algemene voorwaarden, van toepassing op iedere 
offerte en/of overeenkomst waar opdrachtnemer partij bij is. Het gebruik of van toepassing zijn van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand 
gewezen.  

2. Wanneer deze leveringsvoorwaarden tussentijds door opdrachtnemer worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke naar het moment van 
inwerkingtreding van de wijziging tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst.  

3. Voorwaarden en/of bepalingen van de overeenkomst gaan in rang voor die van deze leveringsvoorwaarden voor zover sprake is van tegenstrijdigheid.  
4. Indien enige bepaling van deze leveringsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de leveringsvoorwaarden volledig van kracht blijven 

en zullen opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, 
waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.  
 
Artikel 2. Overeenkomst 

1. Alle offertes van opdrachtnemer worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt. 
2. De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie de opdrachtnemer heeft bereikt.  
3. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden gedaan, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand 

indien opdrachtnemer aan opdrachtgever schriftelijk bericht met deze afwijkingen in de offerte in te stemmen.  
4. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met opdrachtgever overeengekomen, zijn alle door opdrachtnemer gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en 

exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratie-, verpakkings-, transport-, verzend-, of reiskosten en exclusief eventuele te 
veel geleverde producten dan wel materialen.  

5. Bij de calculatie van prijzen door opdrachtnemer wordt ervan uitgegaan dat opdrachtgever zorg draagt voor de vrije en veilige loop- en werkruimte tijdens de 
werkzaamheden, voor de aanwezigheid van een vrije elektrische groep met een aansluiting en voor voldoende schoonwaterafvoer en persluchtaanvoer, bij gebreke van 
een of meerdere voornoemde punten is opdrachtnemer gerechtigd extra kosten of meerkosten bij opdrachtgever in rekening te brengen. 

6. Opdrachtgever dient producten, middelen, apparatuur, materialen en dergelijke van opdrachtnemer (en haar hulppersonen) gedurende de werkzaamheden deugdelijk 
veilig te stellen en te verzekeren tegen alle voorkomende risico’s, zoals (brand- of water-) schade en diefstal. 

7. Betaling door opdrachtgever van de door opdrachtnemer verzonden facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door opdrachtnemer 
aangewezen (bank)rekening, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De door opdrachtnemer gestelde betalingstermijn betreft een fatale termijn. Overschrijding van 
de betalingstermijn zijdens opdrachtgever verplicht laatstgenoemde om opdrachtnemer een vergoeding te betalen voor alle buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten 
zijdens opdrachtnemer, met een minimum van 15% van de hoofdsom, te vermeerderen met wettelijke rente. 

8. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer is het opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer te verrekenen, 
op te schorten of met korting te voldoen.  

9. Opdrachtgever is verplicht om voor eigen rekening (personeel van) opdrachtnemer en haar hulppersonen in de gelegenheid te stellen om overeenkomstig (Arbo en 
veiligheid) wet- en regelgeving en voorschriften de werkzaamheden in een veilige (werk)omgeving te verrichten en na te kunnen leven, waaronder doch niet beperkt tot het 
aan opdrachtnemer beschikbaar stellen van veilige en beschermende hulpmaterialen. Voor zover opdrachtgever niet of strijdig met de onderhavige bepaling handelt, is 
opdrachtnemer gerechtigd de eigen werkzaamheden op te schorten voor rekening en risico van opdrachtgever en met schadeloosstelling van opdrachtnemer door 
opdrachtgever.  

10. Opdrachtnemer is bevoegd derden (zoals hulppersonen) in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever.  
 
Artikel 3. Leveringen 

1. Opdrachtnemer levert de producten, middelen en/of materialen overeenkomstig aan de omschrijving in haar (eventueel later gewijzigde) offerte en de eventuele latere 
wijzigingen in samenstelling en/of uitvoering van de producten/middelen en toepassing. Opdrachtnemer is vrij en behoudt zicht het recht voor om (op eigen initiatief) 
wijzigingen in de samenstelling en/of uitvoering van de te leveren producten/middelen en/of toepassing daarvan, uit en door te voeren.  

2. Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de producten/middelen en toepassing daarvan (waaronder middels het doen van (praktijk)proeven), geschikt zijn respectievelijk is, 
voor het doel waarvoor opdrachtgever deze wil bestemmen, zelfs niet indien dit doel aan opdrachtnemer kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen 
schriftelijk is overeengekomen.  

3. Tenzij schriftelijk anders door opdrachtnemer aangezegd, vindt levering van de producten, middelen en/of materialen plaats middels aflevering op de plaats van de 
opdrachtgever al waar zijn bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor en draagt het risico van de producten, middelen en materialen 
onmiddellijk vanaf het moment van aflevering hiervan. 

4. Opdrachtgever draagt zelf zorg voor toepassing van de door opdrachtnemer geleverde producten/middelen, dit ten behoeve van opdrachtgever zelf. De 
producten/middelen die opdrachtgever na toepassing daarvan over heeft en niet verder zelf gebruiken kan/zal, zal opdrachtgever direct en voor eigen rekening (doen) 
vernietigen.  

5. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om door opdrachtnemer geleverde producten/middelen door te leveren dan wel te verhandelen dan wel op iedere andere wijze 
aan derden te verstrekken. Bij gebreke hiervan is opdrachtgever onvoorwaardelijk en onherroepelijk verplicht om – op eerste aanzegging van opdrachtnemer – alle voor 
opdrachtnemer daaruit voortvloeiende schade en kosten volledig en prompt aan opdrachtnemer te vergoeden.  
 
Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud 

1. Opdrachtnemer behoudt zich – voor risico van opdrachtgever – de eigendom van alle door hem aan opdrachtgever geleverde producten, middelen en materialen voor, 
zolang opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings)verplichting(en) jegens opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomsten van levering of 
terbeschikkingstelling van zaken of producten/middelen en/of verrichting van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming 
van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen. In dat geval gaat de eigendom op opdrachtgever (eerst) over zodra opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens 
opdrachtnemer heeft voldaan.  

2. Zolang het eigendom niet op opdrachtgever is overgegaan, mag deze niet beschikken over de producten, middelen of materialen, middels onder meer maar niet 
gelimiteerd tot het verpanden hiervan dan wel het verlenen van enig recht hierop aan een derde. 

. Indien er gerede twijfel bij opdrachtnemer bestaat omtrent de betalingscapaciteit van opdrachtgever, is opdrachtnemer bevoegd de bezorging en/of toepassing van 
producten, middelen en/of materialen voor risico van opdrachtgever uit te stellen, totdat opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Opdrachtgever is 
aansprakelijk voor de door opdrachtnemer door deze vertraagde aflevering en/of toepassing te lijden schade.  

3. Opdrachtgever verplicht zich reeds nu voor alsdan op eerste verzoek van opdrachtnemer een bezitloos pandrecht te vestigen op alle in dit artikel bedoelde zaken c.q. 
producten, door ondertekening en registratie van deze voorwaarden bij de belastingdienst, voor zover het eigendomsvoorbehoud van opdrachtnemer op deze zaken c.q. 
producten te eniger tijd mocht blijken teniet te zijn gegaan, dan wel anderszins zekerheid ten behoeve van opdrachtnemer te verstrekken. 

4. Rechten worden in voorkomend geval aan opdrachtgever steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de daarvoor overeengekomen 
vergoedingen tijdig en volledig betaalt.  
 
Artikel 5. Bescherming rechten en geheimhouding 

1. Alle (potentiële c.q. mogelijke) rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde monsters, 
proeven, (proef) producten, middelen, apparatuur, of (andere) materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal 
daarvan, berusten uitsluitend bij opdrachtnemer (diens eventuele licentiegevers of toeleveranciers). Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend gebruiksrechten die bij deze 
voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van opdrachtgever tot verveelvoudiging van monsters, (proef) producten, 
middelen, apparatuur of (andere) materialen als voornoemd, is uitgesloten. Een aan opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar 
aan derden.  

2. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere 
rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de middelen, apparatuur of (andere) materialen als voornoemd, te verwijderen of te wijzigen.  

3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie van vertrouwelijke aard betreffende beschikbaar gestelde monsters, proeven, (proef) producten, 
middelen, apparatuur, of (andere) materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan en betreffende de 
wijze van uitvoering en van de resultaten van werkzaamheden van opdrachtnemer en zal deze niet aan (een) derde(n) ter kennis brengen, anders dan ingevolge wettelijke 
verplichting of rechterlijk bevel.  

4. Het gebruik van de naam van opdrachtnemer voor commerciële doeleinden is slechts toegestaan na afzonderlijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.  
5. Bij overtreding door opdrachtgever van één van voornoemde bepalingen in onderhavig artikel is opdrachtgever jegens opdrachtnemer (zonder tussenkomst van de 

rechter) een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 100.000,00 per overtreding.  
 
Artikel 6. Termijnen en overmacht 

1. Alle door opdrachtnemer (eventueel) genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan 
van de overeenkomst aan opdrachtnemer bekend waren. Opdrachtnemer spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht 
te nemen.  
Alle door opdrachtnemer gehanteerde (leverings)termijnen zijn streeftermijnen en zijn derhalve geen fatale termijnen.  

2. Opdrachtnemer is gerechtigd de nakoming van diens verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten zolang opdrachtgever niet aan al zijn (betalings)verplichtingen uit 
hoofde van enige met opdrachtnemer bestaande rechtsverhouding heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment waarop opdrachtgever alsnog zijn verplichtingen 
jegens opdrachtnemer volledig is nagekomen.  

3. Opdrachtnemer is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de 
overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is opdrachtnemer gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een 
wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen.  
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4. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die opdrachtgever of opdrachtnemer niet kan worden toegerekend omdat zij 
niet te wijten is aan de schuld van de opdrachtgever of opdrachtnemer, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van 
opdrachtgever of opdrachtnemer komt. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van opdrachtnemer, het niet naar behoren nakomen van 
verplichtingen van toeleveranciers die door opdrachtgever aan opdrachtnemer zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van producten, middelen, apparatuur en 
materialen van derden of opdrachtgever waarvan het gebruik door opdrachtgever aan opdrachtnemer is voorgeschreven.  

5. In geval van tijdelijke overmacht, waaronder begrepen de situatie dat een door opdrachtgever besteld product, middel of goed tijdelijk niet meer voorradig is, is 
opdrachtnemer gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.  

6. In geval van blijvende overmacht, die de levering of terbeschikkingstelling van producten, middelen of goederen respectievelijk de verrichting van werkzaamheden en/of 
diensten onmogelijk maakt, is opdrachtnemer respectievelijk opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en heeft opdrachtnemer recht op 
vergoeding van de door hem gemaakte kosten. In geval van overmacht kan opdrachtgever geen vergoeding van door hem geleden schade van opdrachtnemer vorderen.  
 
Artikel 7. Klachten en garantie 

1. Tenzij anders is overeengekomen, dient opdrachtgever klachten over de geleverde of ter beschikking gestelde producten, middelen of goederen respectievelijk de 
verrichte werkzaamheden en/of diensten binnen 7 dagen na levering of terbeschikkingstelling van de producten, middelen of goederen respectievelijk nadat een aanvang 
is gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan opdrachtnemer mee te delen. Bij 
gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens opdrachtnemer ter zake van de gebreken in de geleverde of ter beschikking gestelde producten, 
middelen of goederen respectievelijk in de verrichte werkzaamheden en/of diensten, dit voor zover opdrachtgever überhaupt aantoonbare aanspraken uit hoofde van de 
overeenkomst zou kunnen maken. Het is uitsluitend aan opdrachtnemer om te beslissen op welke wijze een klacht behandeld zal gaan worden.  

2. Indien en voor zover door opdrachtnemer garantie zou worden gegeven, is in alle gevallen de garantie die door opdrachtnemer aan opdrachtgever zou worden gegeven 
immer maximaal en (derhalve) beperkt tot de garantie die opdrachtnemer van haar leverancier verkrijgt in het desbetreffende geval.  

3. Een (eventueel) gegeven garantie vervalt onmiddellijk en van rechtswege indien en zodra sprake is van afwijkend, onjuist en/of ondeskundig gebruik of toepassing 
door/namens opdrachtgever van door opdrachtnemer geleverde, ter beschikking gestelde of geadviseerde producten, middelen en/of goederen. 
 
Artikel 8. Aansprakelijkheid 

1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer en van door hem ingeschakelde derden (zoals hulppersonen), is beperkt tot aantoonbare opzet of grove schuld van 
opdrachtnemer. Deze aansprakelijkheid van opdrachtnemer (en haar derden) is beperkt tot vergoeding van uitsluitend directe schade en tot maximaal een bedrag gelijk 
aan de voor de desbetreffende prestatie bedongen prijs c.q. factuurwaarde, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis heeft te gelden. 
Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van opdrachtnemer (en/of haar derden) ter zake van gebreken in afgeleverde producten, 
middelen of goederen of verrichte werkzaamheden of diensten zal verjaren door verloop van één jaar na het tijdstip van (af)levering. 

2. Alle aansprakelijkheid van opdrachtnemer en door hem ingeschakelde derden (zoals hulppersonen) voor indirecte c.q. gevolgschade (zoals immateriële schade, 
bedrijfsschade, teelt-/gewasschade, gederfde winst/omzet etc.) is uitgesloten.  

3. De (eventuele) aanwezigheid van een gebrek met betrekking tot geleverde of ter beschikking gestelde producten, middelen of goederen of verrichte werkzaamheden en/of 
diensten geeft opdrachtgever nimmer recht tot opschorting, korting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer.  

4. Opdrachtnemer (en door hem ingeschakelde derden) is voorts niet aansprakelijk voor geleden schade van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het 
gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik van door opdrachtnemer geleverde of ter beschikking gestelde producten, middelen of goederen of verrichte 
werkzaamheden en/of diensten.  

5. Adviezen, begeleiding, analyses, rapporten, (praktijk)proeven en/of monsters en dergelijke worden naar beste weten en kunnen door opdrachtnemer uitgevoerd rekening 
houdend met de stand van wetenschap en techniek van opdrachtnemer en dienaangaande is alle aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitgesloten. Schade voortvloeiend 
uit niet juiste advisering, begeleiding, analyses, rapporten, proeven en/of monsters kan niet op opdrachtnemer worden verhaald, tenzij sprake is van aantoonbare grove 
schuld of opzet, in welk geval de aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het (maximale) bedrag als voornoemd in dit artikel. 

6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en door hem ingeschakelde derden (hulppersonen) onvoorwaardelijk en volledig voor eventuele aanspraken, schade en dergelijke 
zijdens derden (waaronder een eindgebruiker). In ieder geval zal opdrachtnemer (en door hem ingeschakelde derden) volledig schadeloos worden gesteld door 
opdrachtgever.  
 
Artikel 9. Beëindiging 

1. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst met opdrachtgever – zonder schadeloosstelling jegens opdrachtgever – met onmiddellijke ingang voor de toekomst door 
middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling buitengerechtelijk te ontbinden indien: a) opdrachtgever ondanks deugdelijke 
ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting; b) aan opdrachtgever (al dan niet voorlopig) surséance van betaling 
wordt verleend of opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of 
opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld; c) ten laste van opdrachtgever beslag wordt gelegd op diens vermogensbestanddelen, en/of d) opdrachtgever zijn 
bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer 
ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.  

2. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.  
3. Opdrachtnemer is wegens voornoemde beëindiging van de overeenkomst jegens opdrachtgever nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd 

het recht van opdrachtnemer op volledige schadevergoeding wegens schending door opdrachtgever van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd 
opdrachtnemer overigens ter zake toekomende rechten.  
 
Artikel 10. Geschillenregeling 

1. Op elke door opdrachtnemer met opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een door opdrachtnemer met opdrachtgever gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan 

de bevoegde rechter van de rechtbank in het arrondissement ’s-Gravenhage, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.  


