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Algemene voorwaarden Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s B.V. 

KvK nummer:  34111995 

 

ARTIKEL 

1 Definities 

1.1 In deze Voorwaarden worden de navolgende begrippen als volgt gedefinieerd. 

 

a. Aanbieding: iedere aanbieding van Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s aan de Wederpartij 

ten aanzien van een koop, verkoop en/of Diensten.  

 

b. Aanvaarding: iedere uitdrukkelijke Schriftelijke acceptatie van een Aanbieding. 

 

c. Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s: Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s B.V. 

 

d. Consument: iedere natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep 

of bedrijf. 

 
e. Diensten: diensten die worden aangeboden door Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s en 

die bestaan uit maar niet beperkt zijn tot de advisering en bemiddeling bij de aan- en 

verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s, reparaties, service beurten, APK keuringen en 

schadeherstel aan auto’s en wagenparkbeheer.  

 

f. Overeenkomst van koop en/of verkoop: iedere overeenkomst tussen Jan van der Zwaard 

Bedrijfsauto’s en enige rechtspersoon of natuurlijke persoon betreffende de koop en/of 

verkoop van voertuigen en overige zaken, waaronder nieuwe en gebruikte personenauto’s 

en bedrijfsauto’s van alle merken. 

 

g. Overeenkomst van opdracht: iedere overeenkomst tussen Jan van der Zwaard 

Bedrijfsauto’s en enige rechtspersoon of natuurlijke persoon betreffende het leveren van 

Diensten. 

 

h. Overeenkomst: zowel de Overeenkomst van koop en/of verkoop als de Overeenkomst van 

opdracht.  

 

i. Partijen: Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s en Wederpartij tezamen.  

 

j. Schriftelijk: schriftelijk 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 



 

4135-5326-4410, v. 1 

verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld, met uitzondering van 

(schriftelijke) communicatie per mobiele telefoon. 

 

k. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden. 

 
l. Wederpartij: de koper respectievelijk de opdrachtgever van Jan van der Zwaard 

Bedrijfsauto’s. 

2 Toepasselijkheid 

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Aanbieding en op iedere Overeenkomst en 

daaruit voortgekomen na- of deelbestelling en vervolg- of deelopdrachten en alle andere met de 

Overeenkomst samenhangende en hieruit voortvloeiende (rechts)handelingen. De 

Voorwaarden zijn ook van toepassing op de onderhandelingen betreffende de Overeenkomsten.  

2.2 De Wederpartij aanvaardt deze Voorwaarden door het aangaan van de Overeenkomst met Jan 

van der Zwaard Bedrijfsauto’s. Eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij of van 

derden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. 

2.3 Afwijkingen van en aanvullingen op de Voorwaarden en de Overeenkomst zijn slechts bindend 

indien zij uitdrukkelijk Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. Indien de 

Voorwaarden en de Overeenkomst waarop de Voorwaarden van toepassing zijn tegenstrijdige 

bepalingen bevatten, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst. 

2.4 Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden niet geldig blijken te zijn, zullen de 

overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen dan in 

overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde 

bepaling overeen te komen, waarbij de strekking van de Voorwaarden zoveel mogelijk 

behouden blijft. 

2.5 De Nederlandse tekst van de Voorwaarden prevaleert boven eventuele vertalingen daarvan. 

3 De aanbieding 

3.1 Alle Aanbiedingen blijven van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Indien er geen 

termijn is gesteld, dan is het aanbod vrijblijvend. Vrijblijvende aanbiedingen kunnen door Jan 

van der Zwaard Bedrijfsauto’s worden herroepen, ook wanneer de Aanvaarding al heeft 

plaatsgevonden, mits de herroeping uiterlijk binnen drie dagen na ontvangst van de 

Aanvaarding gebeurt.  

3.2 Een Aanbieding, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen 

of vervolgopdrachten. 
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4 De overeenkomst 

4.1 De Overeenkomst komt tot stand wanneer de Wederpartij een Aanbieding Schriftelijk heeft 

Aanvaard. 

4.2 De inhoud van de Overeenkomst wordt bepaald door de Aanbieding en/of opdrachtbevestiging 

en de inhoud van deze Voorwaarden.  

5 Prijzen / prijswijziging 

5.1 Alle prijzen en tarieven die worden vermeld in Aanbiedingen en offertes aan Wederpartijen, 

niet Consumenten, worden gedaan zijn exclusief BTW en afleveringskosten, tenzij Schriftelijk 

anders is overeengekomen. Prijzen en tarieven in Aanbiedingen en offertes aan Consumenten 

zijn inclusief BTW en exclusief afleveringskosten.  

5.2 Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s zal prijs- of tariefwijzigingen doorberekenen aan de 

Wederpartij indien zich na het sluiten van de Overeenkomst (kost)prijsverhogende 

omstandigheden voordoen die het gevolg zijn van wijzigingen in wet- of regelgeving. 

5.3 Indien er bij het sluiten van de Overeenkomst een prijsindicatie is gegeven door Jan van der 

Zwaard Bedrijfsauto’s voor de te verrichten werkzaamheden  en zich binnen drie maanden na 

het sluiten van de Overeenkomst andere (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen dan 

genoemd in voorgaand lid, zoals wijzigingen door overheidsmaatregelen, valutawijzigingen, 

wijzigingen in fabrieks- en of importeursprijzen ten aanzien van de benodigde materialen en/of 

onderdelen, gestegen kosten vanwege arbeidslonen, sociale lasten of andere 

arbeidsvoorwaarden, dan zal Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s over de (dreigende) 

meerkosten contact opnemen met de Wederpartij. De Wederpartij kan dan besluiten om in te 

stemmen met de prijsverhoging of om de Overeenkomst te ontbinden. De Wederpartij dient 

binnen 14 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging door middel van een Schriftelijke 

verklaring het recht tot ontbinding in te roepen, onverminderd het bepaalde in artikel 12.5 van 

deze Voorwaarden. Indien een ontbindingsverklaring achterwege blijft, zal worden 

verondersteld dat de Wederpartij de prijsverhoging accepteert.  

5.4 Indien de indicatie van de verschuldigde vergoeding of prijs onjuist blijkt te zijn omdat deze 

niet goed door Partijen werd ingeschat, zonder dat dit aan Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s te 

wijten is en het in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd dat de gevraagde Diensten 

worden verricht voor de overeengekomen vergoeding, dan heeft Jan van der Zwaard 

Bedrijfsauto’s het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s 

kan binnen 14 dagen na ontdekking van de meerkosten het recht op ontbinding inroepen door 

middel van een Schriftelijke verklaring.  
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6 Inschakelen van derden 

6.1 Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s mag derden inschakelen om werkzaamheden te verrichten 

ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, indien zij op basis van haar professionele 

inschatting beoordeelt dat een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist.  

7 Betaling 

7.1 De Wederpartij dient over te gaan tot betaling van de factuur uiterlijk op de dag van levering 

van de zaak aan Wederpartij, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.  

7.2 In afwijking van voorgaand lid, geldt voor de Wederpartij die Consument is, dat tenzij er een 

(andere) termijn voor betaling is overeengekomen, de Consument verplicht is om uiterlijk ten 

tijde en ter plaatse van de aflevering van de zaak aan de betaling te voldoen.  

7.3 Het is de Wederpartij niet toegestaan om de verschuldigde prijs te verrekenen met eventuele 

tegenvorderingen die hij heeft of meent te hebben jegens Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s. 

Voorgaande laat de rechten tot verrekening die de Wederpartij die Consument is heeft op grond 

van de wet onverlet.  

7.4 Indien de Wederpartij de betalingstermijn overschrijdt en betaling na Schriftelijke aanmaning 

en het verstrijken van de daarin gestelde termijn nog steeds uitblijft, kan Jan van der Zwaard 

Bedrijfsauto’s een boete van 10% bovenop de overeengekomen prijs, de wettelijke handelsrente, 

en/of incassokosten in rekening brengen. 

8 Levering en Risico 

8.1 De overeengekomen leveringstermijn is altijd indicatief. Er kunnen zich omstandigheden 

voordoen waardoor de levering niet tijdig kan geschieden. Niet-tijdige levering biedt geen 

grond voor ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de Wederpartij Jan van der Zwaard 

Bedrijfsauto’s na afloop van de overeengekomen leveringstermijn Schriftelijk in gebreke heeft 

gesteld en haar alsnog een redelijke termijn voor levering heeft gegund en Jan van der Zwaard 

Bedrijfsauto’s die redelijke termijn heeft overschreden.  

8.2 Indien de Wederpartij Consument is en er geen (andere) leveringstermijn is overeengekomen, 

is de leveringstermijn uiterlijk binnen 30 dagen na het sluiten van de Overeenkomst.   

8.3 De leveringstermijn kan onder de volgende omstandigheden worden verlengd:  

a) de Wederpartij verzuimt om mee te werken aan de aflevering wanneer hij dit wel moet 

doen;  
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b) omstandigheden doen zich voor waardoor levering vertraagd wordt, welke 

omstandigheden niet in de macht liggen van Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s en niet 

aan haar kunnen worden toegerekend; 

c) Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s heeft niet tijdig de benodigde informatie voor 

aflevering van de Wederpartij ontvangen; 

d) Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s heeft niet tijdig de betaling van de af te leveren zaak 

van de Wederpartij ontvangen;  

e) er zijn overige omstandigheden die voor rekening en risico van de Wederpartij dienen 

te komen. 

8.4 Het vervoer van zaken geschiedt voor rekening en risico van de Wederpartij. Indien de 

Wederpartij Consument is, dan komt het vervoer van zaken alleen voor risico van de 

Consument wanneer deze zelf een (andere dan door Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s 

aangeboden) vervoerder heeft aangewezen. De zaak komt dan voor risico van de Consument 

vanaf het moment dat de zaak door Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s bij de vervoerder is 

afgeleverd .  

8.5 De Wederpartij is verplicht om mee te werken aan de aflevering van de zaak. Wanneer de 

Wederpartij deze medewerking verzuimt, dan komt achteruitgang of tenietgaan en de (kosten 

voor) opslag van de zaak vanaf dat moment voor rekening en risico van de Wederpartij.  

8.6 De kosten van aflevering en afhaling komen ten laste van de Wederpartij. Voor de Wederpartij 

die Consument is, geldt dat de kosten van aflevering (maar niet van afhaling) ten laste komen 

van Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s, tenzij anders is overeengekomen.   

8.7 Aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden wanneer de zaken ter beschikking zijn 

gesteld aan de Wederpartij of aan een door hem aangewezen derde.  

8.8 Vanaf het moment dat de zaak is afgeleverd is de zaak voor risico van de Wederpartij. Ongeacht 

tenietgaan of achteruitgang van de zaak na aflevering, blijft de Wederpartij de koopprijs 

verschuldigd. Alleen wanneer de Wederpartij Consument is en de oorzaak van de ingetreden 

schade aan Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s kan worden toegerekend, of indien de 

Consument op goede gronden het recht op ontbinding van de Overeenkomst of vervanging van 

de zaak inroept, dan komt achteruitgang of tenietgaan van de zaak voor risico van Jan van der 

Zwaard Bedrijfsauto’s. De Consument zal er in deze gevallen evenwel redelijkerwijs rekening 

mee moeten houden dat hij de zaak zal moeten teruggeven aan Jan van der Zwaard 

Bedrijfsauto’s en hij is in die periode verplicht om te zorgen voor het behoud van de zaak en dus 

om (verdere) schade daaraan te voorkomen.  
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9 Garantie en klachten 

9.1 Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s garandeert dat de geleverde zaak beantwoordt aan de 

specificaties die zijn opgenomen in de Overeenkomst. Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s 

verleent  geen garantie naast eventuele fabrieks-, leveranciers- of importeursgarantie die geldt 

ten aanzien van de zaak, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de Wederpartij 

Consument is, gelden ten aanzien van geleverde zaken artikel 9.4 t/m 9.6.  

9.2 Ten aanzien van de door Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s aangeboden Diensten geldt dat zij 

deze deugdelijk zal uitvoeren conform de normen die in de branche gebruikelijk zijn. Ten 

aanzien van Diensten wordt er geen verdergaande garantie verleend dan tussen Partijen is 

overeengekomen. Een geschil over de uitvoering van werkzaamheden ontslaat de Wederpartij 

niet van haar betalingsverplichting en biedt voor de Wederpartij die rechtspersoon is ook geen 

grond om de betaling op te schorten. 

9.3 Indien de Wederpartij een klacht heeft over de levering of de uitvoering van Diensten van Jan 

van der Zwaard Bedrijfsauto’s zal zij zich eerst en uiterlijk binnen 14 dagen nadat de 

Wederpartij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken tot Jan van der 

Zwaard Bedrijfsauto’s moeten wenden. Na het verstrijken van deze termijn wordt de geleverde 

zaak geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden resp. de Diensten deugdelijk te zijn verricht 

en aan de Overeenkomst te beantwoorden, tenzij de Wederpartij zich na het verlopen van deze 

termijn tot Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s wendt met een klacht en het duidelijk is dat van 

hem niet gevergd kon worden dat hij de klacht binnen 14 dagen zou hebben gedaan. Jan van 

der Zwaard Bedrijfsauto’s spant zich in om bij tijdige kennisgeving een passende oplossing te 

vinden.   

9.4 Indien de Wederpartij Consument is en binnen zes maanden na aflevering blijkt dat de 

geleverde zaak niet de eigenschappen bezit die de Consument mocht verwachten op grond van 

de Overeenkomst en de mededelingen die Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s over de 

betreffende zaak heeft gedaan, dan dient de Consument Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s hier 

binnen twee maanden Schriftelijk van op de hoogte te stellen. Indien de melding tijdig is 

gebeurd, heeft de Consument recht op kosteloos herstel of vervanging van de zaak door Jan van 

der Zwaard Bedrijfsauto’s, tenzij: 

a) herstel of vervanging onmogelijk is of redelijkerwijs niet van Jan van der Zwaard 

Bedrijfsauto’s gevergd kan worden; 

b) de kosten van herstel of vervanging in geen verhouding staan tot de kosten van 

uitoefening van een ander recht of vordering die de Consument toekomt; 

c) bij een aanspraak op vervanging de Consument niet als een zorgvuldig schuldenaar 

voor het behoud van de zaak heeft gezorgd vanaf het moment dat hij redelijkerwijs met 

teruggave rekening behoorde te houden en de zaak als gevolg daarvan teniet- of 

achteruit is gegaan. 
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9.5 Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s zal overeenkomstig artikel 9.4 van deze Voorwaarden 

overgaan tot herstel of vervanging binnen een termijn van 14 dagen, tenzij deze termijn in een 

voorkomend geval niet redelijk is en herstel of vervanging binnen deze termijn niet van Jan van 

der Zwaard Bedrijfsauto’s kan worden gevergd. Indien en voor zover er wordt afgeweken van 

deze termijn, zal Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s hier zo spoedig mogelijk melding van 

maken aan de Wederpartij.  

9.6 Indien de Wederpartij overeenkomstig artikel 9.4 van deze Voorwaarden recht heeft op herstel 

of vervanging, maar  herstel of vervanging onmogelijk is of Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s 

herstel of vervanging niet binnen een redelijke termijn uitvoert, kan de Wederpartij de 

Overeenkomst ontbinden, tenzij het gaat om een dermate gering gebrek dat ontbinding niet 

rechtvaardigt. 

10 Aansprakelijkheid 

10.1 Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s accepteert geen enkele aansprakelijk buiten de uitdrukkelijk 

door Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s gegeven en/of Schriftelijk overeengekomen garanties. 

Onverminderd de voorgaande zin, is Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s s alleen aansprakelijk 

voor directe schade en niet voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden 

verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade. Dit laat onverlet het recht op 

schadevergoeding dat op grond van de wet toekomt aan de Wederpartij die Consument is.  

10.2 De aansprakelijkheid van Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s is beperkt tot het door de 

verzekeraar van Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s ter zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd 

met het eigen risico van Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s onder die verzekeraar. Dit laat 

onverlet het recht op schadevergoeding dat op grond van de wet toekomt aan de Consument. 

10.3 De Wederpartij dient Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s uiterlijk binnen zes maanden nadat hij 

bekend is geworden met de geleden schade aan te spreken voor deze schade, op straffe van het 

verval van de aanspraak op schadevergoeding, tenzij de schade het gevolg is van opzet of 

bewuste roekeloosheid van Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s. 

10.4 In afwijking van voorgaand lid, geldt voor de Wederpartij die Consument is dat hij Jan van der 

Zwaard Bedrijfsauto’s uiterlijk binnen een termijn van één jaar dient aan te spreken nadat hij 

bekend is geworden met de geleden schade.  

10.5 De Wederpartij is verplicht om alle maatregelen te treffen waartoe hij redelijkerwijs in staat is 

en die noodzakelijk zijn om schade te voorkomen. Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s accepteert 

geen aansprakelijk voor schade die is ontstaan door toedoen van de Wederpartij en die aan hem 

kunnen worden toegerekend.  

11 Eigendomsvoorbehoud 

11.1 Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s behoudt zich het eigendom voor alle krachtens de 
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Overeenkomst en/of in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst te leveren of 

geleverde zaken. De geleverde zaken blijven eigendom van Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s 

tot het moment dat de Wederpartij aan zijn betalingsverplichting en alle andere verplichtingen 

die voortvloeien uit de Overeenkomst heeft voldaan. Daaronder wordt begrepen het betalen van 

de verschuldigde koopprijs en/of de prijs voor de verrichte Diensten, maar bijvoorbeeld ook 

vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten en 

eventuele rente en boetes. 

11.2 Indien de Wederpartij de Overeenkomst niet nakomt, of Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s 

gegronde vrees heeft dat de Wederpartij de Overeenkomst niet zal nakomen, dan is zij 

gerechtigd om de zaken die zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud terug te nemen. Ten 

behoeve van terugneming van de zaken komt Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s het recht toe 

om het terrein van de Wederpartij te betreden. De Wederpartij zal hierbij ten alle tijde haar 

medewerking verlenen.  

11.3 De kosten in verband met het terugnemen van de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn 

geleverd komen voor rekening van de Wederpartij.  

11.4 De Wederpartij is verplicht om tijdens de periode dat de zaken op grond van het 

eigendomsvoorbehoud nog toebehoren aan Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s zorg te dragen 

voor behoud en onderhoud van de zaken. Tevens is de Wederpartij verplicht om de betreffende 

zaken voor zijn eigen rekening (mee) te verzekeren binnen een daartoe dienende bedrijfs- of 

inboedelverzekering. 

12 Ontbinding 

12.1 Ontbinding van de Overeenkomst dient Schriftelijk te gebeuren.  

12.2 Onverminderd de rechten van Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s op grond van de wet, kan Jan 

van der Zwaard Bedrijfsauto’s overgaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de 

Overeenkomst, zonder dat zij gehouden is tot enige schadevergoeding of compensatie jegens de 

Wederpartij, indien een van de navolgende omstandigheden zich voordoet:  

a) de Wederpartij surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt 

verklaard of faillissement van de Wederpartij wordt aangevraagd; 

b) de Wederpartij heeft na Schriftelijke aanmaning en het verstrijken van de daarin 

gestelde termijn nog steeds niet aan zijn betalingsverplichting voldaan; 

c) Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s heeft goede gronden om te vrezen dat de 

Wederpartij niet aan zijn betalingsverplichting of enige andere verplichting uit de 

Overeenkomst zal gaan voldoen; 

d) de Wederpartij blijft achterwege met het in ontvangst nemen van de op grond van 
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Overeenkomst te leveren zaken en/of verzuimt de benodigde informatie voor aflevering 

te verstrekken;  

e) De Wederpartij blijft na Schriftelijke aanmaning en het verstrijken van de daarin 

gestelde termijn tekort schieten in de nakoming van enige (andere) verplichting uit de 

Overeenkomst.   

12.3 In afwijking van het voorgaande lid, heeft Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s bij het achterwege 

blijven van het in ontvangst nemen van de te leveren zaak door de Wederpartij (zoals bedoeld 

in artikel 12.2 sub d van deze Voorwaarden), indien de Wederpartij Consument is, alleen het 

recht om de Overeenkomst te ontbinden wanneer:  

a)  Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s tevens goede gronden heeft om te vrezen dat de 

prijs niet zal worden betaald;  

b) aflevering van een op grond van de Overeenkomst te leveren zaak op een bepaalde dag 

essentieel is en de Consument neemt de zaak op die dag niet in ontvangst; 

12.4 De Wederpartij kan, met uitzondering van hetgeen is bepaald in deze Voorwaarden en de 

rechten die de Wederpartij die Consument is heeft op grond van de wet, uitsluitend ontbinden 

indien Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s na Schriftelijke aanmaning en het verstrijken van de 

daarin gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten in de nakoming van een verplichting uit 

de Overeenkomst. 

12.5 Voor zover er door Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s op het moment van de ontbinding van de 

Overeenkomst reeds kosten zijn gemaakt voor de uitvoering van de Overeenkomst, dan zal Jan 

van der Zwaard Bedrijfsauto’s deze kosten naar redelijkheid in rekening brengen aan de 

Wederpartij, tenzij de ontbinding van de Overeenkomst het gevolg is van verwijtbaar en 

toerekenbaar handelen of nalaten van Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s.  

13 Retentierecht 

13.1 Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s kan besluiten om een zaak van de Wederpartij die zij in het 

kader van de uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft, onder zich te houden en dus 

niet aan de Wederpartij af te geven totdat alle vorderingen die voortvloeien uit de 

Overeenkomst door de Wederpartij zijn voldaan.   

14  Overmacht 

14.1 Voor alle Overeenkomsten geldt dat situaties van overmacht, voor zover zij de nakoming van de 

Overeenkomst door Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s verhinderen, voor rekening van de 

Wederpartij dienen te komen. Dergelijke situaties zijn onder meer, maar niet beperkt tot, de 

navolgende situaties: werkstaking (zowel georganiseerd als ongeorganiseerd), overstroming of 

andere vormen van wateroverlast, stroomuitval, personeelstekorten als gevolg van ziekte, niet-
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nakoming van overeenkomsten door derden, belemmeringen vanwege overheidsmaatregelen, 

import- of exportrestricties, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook. Jan van der 

Zwaard Bedrijfsauto’s is niet gehouden tot het vergoeden van schade die wordt veroorzaakt 

door de niet nakoming van de Overeenkomst door Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s vanwege 

een situatie van overmacht, tenzij dit in strijd is met de wet. 

14.2 In een situatie van overmacht zal de Wederpartij aan Jan van der Zwaard Bedrijfsauto’s eerst 

een redelijke termijn gunnen om de Overeenkomst alsnog na te komen, mits uitvoering van de 

Overeenkomst nog mogelijk is. Na het verlopen van de redelijke termijn hebben zowel Jan van 

der Zwaard Bedrijfsauto’s als de Wederpartij het recht om de Overeenkomst te ontbinden.  

 

15 Geschillen 

15.1 Op alle Overeenkomsten en deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

15.2 Bij eventuele geschillen die verband houden met de Overeenkomst en/of de uitvoering daarvan, 

is uitsluitend de Nederlands rechter van de rechtbank van het Arrondissement Midden-

Nederland bevoegd. 

15.3 In afwijking van voorgaande lid, is bij een geschil met een Wederpartij die Consument is 

(tevens) de rechter bevoegd die op basis van wettelijke regels de bevoegde rechter is. 

 

  


