Algemene Voorwaarden Buitengewoon Groene Vormgeving
Artikel 1. Algemeen
1. Buitengewoon Groene Vormgeving is actief in het uitvoeren van tuinbouwkundige, cultuurtechnische en
aanverwante werkzaamheden ten behoeve van de aanleg en/of onderhoud van terrein- en groenvoorzieningen
voor zowel binnen als buiten alsmede van tuinen en overige groene ruimte. Alle in samenhang met
bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen
eveneens door de onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst.
2. Het leveren van benodigde materialen voor de onder artikel 1, lid 1 genoemde werkzaamheden.
3. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en begrotingen ten behoeve van de
uitvoering van deze werkzaamheden.
4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen Buitengewoon Groene
Vormgeving, hierna te noemen BGV, gevestigd aan de Meester Schakenhof 15, 6035 CW te Ospel en een klant
waarop BGV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
5. Deze voorwaarden gelden eveneens op iedere offerte of overeenkomst tussen de klant en BGV, waar
uitvoering geheel of gedeeltelijk aan derden wordt uitbesteed.
6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7. Wanneer een bepaling of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden
bepaalde volledig van toepassing. BGV en de klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen
ter vervanging van de nietige of vernietigde bedingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
8. Indien BGV niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen
daarvan niet van toepassing zijn, of dat BGV in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de
stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
9. In de offertes en deze algemene voorwaarde worden de hieronder genoemde termen gebruikt:
a . Klant
Een natuurlijk- of rechtspersoon met wie BGV een overeenkomst van koop of verkoop, en/of het verrichten van
(tuin)werkzaamheden en/of tot het leveren van diensten heeft afgesloten. Indien de klant een natuurlijk
persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt deze hierna aangeduid als
consument.
b. Opdrachtgever
Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan een ondernemer opdracht geeft tot het verrichten
van werkzaamheden en/of het leveren van zaken, als onder artikel 1 lid 1 omschreven.
c. Aanneemsom
Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen opdrachtgever en ondernemer zijn overeengekomen
tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag.
d. Regiewerk
Alle werkzaamheden als bedoeld onder artikel 1 lid 1 welke niet zoals lid c. omschreven, tussen
opdrachtgever en ondernemer zijn overeengekomen.
e. Uurloon
De vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de tijd van één uur door

één persoon. Het uurloon is gebaseerd op de ten tijde van de werkzaamheden rechtens geldende
loonregelingen voor de onderneming, verhoogd met opslagpercentages voor sociale
lasten, bedrijfsonkosten en ondernemersbeloning. Aan de opdrachtgever wordt het totaal
aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van
de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.
f. Materialen
• Levende materialen: biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig
hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen.
• Zand, grond, teelaarde en compost.
• Dode materialen: alle overige producten en materialen welke binnen het vakgebied van de
ondernemer vallen.
g. Bedragen en prijzen
Alle bedragen en prijzen in offertes of overeenkomsten genoemd zijn inclusief BTW.
Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over een offerte, wordt daar mede onder verstaan
aanbieding.
2. Een mondeling aanbod van BGV bindt slechts indien dit aanbod schriftelijk is bevestigd door BGV.
3. Alle offertes van BGV zijn vrijblijvend, tenzij de offerte een termijn voor aanvaarding bevat.
4. Alle in de offerte opgenomen werkzaamheden en/of diensten en/of materialen zijn gebaseerd op door de
klant verstrekte gegevens, tekeningen, maten en dergelijke. BGV kan niet aan zijn offerte worden gehouden
indien deze is gebaseerd op onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens, tekeningen, maten en dergelijke.
5. Getoonde en verstrekte modellen, dan wel monsters gelden slechts bij benadering en hieraan kunnen geen
rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6. BGV kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan
wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
7. Indien de aanvaarding al dan niet op ondergeschikte punten afwijkt van de offerte dan is BGV daaraan niet
gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BGV
anders aangeeft.
8. Een gecombineerde offerte of samengestelde prijsopgave verplicht BGV niet tot het verrichten van een
gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
9. Een door BGV opgestelde offerte geldt niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
1. Een overeenkomst met BGV, komt pas tot stand wanneer BGV een gegeven opdracht/bestelling schriftelijk of
elektronisch heeft aanvaard door middel van het verzenden van een opdrachtbevestiging. BGV gaat ervan uit
dat de verzonden opdrachtbevestiging de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weergeeft.
Indien de klant stelt dat dit niet zo is, dan dient de klant binnen vijf werkdagen na dagtekening van de
opdrachtbevestiging de onjuistheden en / of onvolledigheden schriftelijk of elektronisch aan BGV kenbaar te
maken.
Artikel 4. Prijzen
1. Wijzigingen in heffingen opgelegd van overheidswege worden te allen tijde doorberekend.
2. Zolang de prijs niet schriftelijk of elektronisch is bevestigd, is de prijs voor wijziging door BGV vatbaar.

3. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief vervoerskosten, inclusief omzetbelasting en andere heffingen
van overheidswege, tenzij de offerte anders vermeldt.
4. Wanneer zich na offerte of sluiting van de overeenkomst en voor de levering wijzigingen hebben voorgedaan
in prijsbepalende factoren, dusdanig van aard dat dit tot een verhoging van de kostprijs leidt, behoudt BGV zich
het recht voor de schriftelijk of elektronisch bevestigde en overeengekomen prijs dienovereenkomstig te
verhogen en de desbetreffende prijsverhoging aan de klant te factureren. Het voormelde is eveneens van
toepassing wanneer bij het aangaan van de overeenkomst de kostprijsverhoging reeds voorzien was. Onder
prijsbepalende factoren in de zin van het onderhavige artikel wordt onder andere verstaan vrachtkosten,
materiaalkosten en personeelskosten.
5. Indien de klant een consument is, worden prijzen in beginsel opgegeven en overeengekomen inclusief BTW en
geeft een beroep op lid 3 binnen drie maanden na contractsluiting, de consument de bevoegdheid binnen
veertien dagen na datum van mededeling van de prijsverhoging door BGV de overeenkomst door middel van
een schriftelijke verklaring te ontbinden.
Artikel 5. Overeenkomst en uitvoering
1. Een overeenkomst tussen BGV en de klant wordt eenmalig aangegaan voor de duur en de uitvoering van de
overeengekomen werkzaamheden/diensten, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of
schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen.
2. Is voor de levering of de voltooiing van bepaalde werkzaamheden en/of diensten een termijn
overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de
klant BGV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. BGV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden
om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Indien BGV dit noodzakelijk acht voor een goede uitvoering overeenkomstig de overeenkomst, is deze
gerechtigd bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.
4. Levering geschiedt op een door de klant aan te wijzen locatie, tenzij partijen schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
5. Alle zaken worden vervoerd voor risico van de ondernemer, tenzij anders is overeengekomen.
6. BGV is bevoegd de werkzaamheden in verschillende fasen uit te voeren.
7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan BGV de uitvoering van die onderdelen die tot een
volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk
heeft goedgekeurd.
8. Indien BGV gegevens, tekeningen of vergunningen behoeft van de klant voor de uitvoering van de
overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de klant deze juist en volledig aan BGV ter
beschikking heeft gesteld.
Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goed resultaat de noodzaak ontstaat
om de overeenkomst te wijzigen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst hierop
aanpassen.
2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, kan een prijswijziging en/of een wijziging in de oorspronkelijk
opgegeven termijn van uitvoering of levering noodzakelijk zijn. Dit zal door BGV zo spoedig mogelijk bij de klant
bekend worden gemaakt.
3. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is BGV gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat
daarvoor akkoord is gegeven door de klant.

4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan BGV een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren,
indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader
te verrichte werkzaamheden of te leveren materialen.
5. In geval de wijziging of aanvulling te wijten is aan BGV, zullen er geen meerkosten aan de klant worden
berekend.
Artikel 7. Meer - en minderwerk
1. De door BGV aangenomen werkzaamheden zijn strikt beperkt tot datgene dat schriftelijk tussen partijen is
overeengekomen.
2. In afwijking van hetgeen wat in lid 1 van het onderhavige artikel is bepaald kunnen partijen nadien
overeenkomen dat er meer- of minderwerk zal worden uitgevoerd dan aanvankelijk was overeengekomen. Het
meerdere zal door BGV bij de klant in rekening worden gebracht. Het mindere zal niet worden berekend, dan
wel in een voorkomende situatie worden verrekend.
Artikel 8. Annulering/ontbinding
1. De klant doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst overeenkomstig artikel 6: 265 en
verder Burgerlijk Wetboek of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering overeenkomstig het onderhavige
artikel is overeengekomen. De voormelde zin is niet van toepassing indien de klant een consument is.
2. Annulering door de klant is slechts mogelijk indien BGV daarin instemt. Alsdan is de klant aan BGV naast
vergoeding van ten minste 25% van de koopsom dan wel de overeengekomen prijs, verplicht tot afname van
bestelde zaken, al dan niet be- of verwerkt.
3. De klant is jegens derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart BGV wat dat betreft.
4. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van de onderhavige voorwaarden wordt de overeenkomst
ontbonden zonder dat daartoe een rechterlijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist,
op het moment waarop de klant is staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling
aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en of
handelingsbekwaamheid verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen als boedelschuld erkent.
5. BGV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met
directe ingang te ontbinden, indien:
- de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- door de vertraging aan de zijde van de klant niet langer van BGV kan worden gevergd dat hij de overeenkomst
tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van BGV kan worden gevergd;
- de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
6. Indien BGV n op basis van onderhavig lid overgaat tot ontbinding van de overeenkomst is deze in generlei
wijze gehouden tot een vergoeding van schade en kosten daardoor ontstaan.
Artikel 9. Betaling
1. Betalingen dienen in € (euro) te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
2. De klant is gehouden uiterlijk veertien dagen na factuurdatum de factuur te hebben voldaan. Betaling dient
overgemaakt te worden op een door BGV op de factuur vermelde bank- of girorekening onder vermelding van
rekeninghouder en factuurnummer. Bezwaren tegen de hoogte van de facturering schorten de
betalingsverplichting niet op.
3. BGV is gerechtigd een aanbetaling van de klant te verlangen van ten hoogste vijftig procent.

4. BGV is gerechtigd periodiek te factureren.
5. Indien de klant de factuur niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, en betaling eveneens uitblijft binnen
veertien dagen na de eerste ingebrekestelling raakt de klant van rechtswege in verzuim en is laatstgenoemde
vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf
het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6. BGV heeft het recht de door de klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van
de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de
lopende rente. BGV kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de
klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.
7. De klant, niet zijnde een consument is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan BGV
verschuldigde.
Artikel 10. Incassokosten
1. Ingeval betaling door de klant niet of niet tijdig voldaan wordt, zullen alle redelijke kosten overeenkomstig de
Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten voor rekening van de klant zijn.
2. Bij niet tijdige betaling zal de vordering door BGV uit handen worden gegeven aan een incassobureau.
3. Ingeval van bijkomende incassokosten zullen deze worden berekend conform de tarieven van de door BGV
ingeschakelde gerechtsdeurwaarder of het door BGV ingeschakelde incassobureau.
Artikel 11. Verplichtingen Buitengewoon Groene Vormgeving
1. BGV zal de werkzaamheden goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren.
2. BGV zal bij de uitvoering van de werkzaamheden de daarop van toepassing zijnde (milieu)voorschriften in acht
nemen.
3. Onder inachtname van het bepaalde ten aanzien van zand, grond, compost en teelaarde geldt:
a. De ondernemer zal zorgdragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van
de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen.
b. De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 12. Bijzondere verplichtingen klant
1. De klant draagt zorg de benodigde voorzieningen zoals elektriciteit. De kosten hiervan komen voor rekening
van de klant, tenzij anders is overeengekomen.
2. De klant dient BGV op de vooraf bekend gemaakte werktijden toegang te verschaffen tot de locatie(s) waar de
werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.
3. De klant dient ervoor te zorgen dat de locaties waar de werkzaamheden door BGV worden uitgevoerd,
voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere voorschriften die zijn opgesteld door de overheid.
4. De klant dient er zorg voor te dragen dat BGV tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer,
opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen.
5. De klant is gehouden BGV te informeren over de ligging van kabels, leidingen en dergelijke van de locatie waar
de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
6. De klant dient er voor te zorgen dat eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden, welke niet tot de
werkzaamheden van BGV behoren tijdig en deugdelijk worden uitgevoerd, zodat BGV daarvan geen vertraging
ondervindt.

Artikel 13. Materialen en beplanting.
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen, zal BGV bij de uitvoering de werkzaamheden
gebruik maken van materialen en beplanting in de normaal gangbare handelskwaliteit.
2. Een geringe afwijking in een eigenschap van een materiaal, van welke aard dan ook, zal voor de klant geen
reden kunnen zijn om de toepassing daarvan af te wijzen. Bij de beoordeling of het in een concreet geval gaat
om een geringe afwijking, zal worden uitgegaan van een gemiddelde van het desbetreffende materiaal.
Artikel 14. Reclames
1. De klant is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de producten dan wel bij voltooiing van de
werkzaamheden tot controle daarvan over te gaan. Indien de klant zichtbare gebreken, constateert, dient de
klant de gebreken binnen tien dagen schriftelijk aan BGV kenbaar te maken.
2. Overige reclames dienen eveneens binnen tien dagen na ontvangst van de producten en of verrichte
werkzaamheden, danwel nadat de gebreken redelijkerwijs hadden kunnen zijn ontdekt, aan BGV schriftelijk te
worden gemeld.
3. Wanneer voormelde reclames niet binnen de hiervoor gemelde termijn aan BGV bekend zijn gemaakt, wordt
geacht dat de producten en of werkzaamheden geen gebreken vertonen en aan de overeenkomst
beantwoorden.
4. BGV heeft het recht en dient daartoe door de klant in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
5. Een eventuele retourzending zal geschieden op een door BGV te bepalen wijze.
Artikel 15. Garantie
1. BGV n garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan
gesteld kunnen worden, en vrij zijn van gebreken.
2. Garantie geldt niet in geval anderen dan BGV wijzigingen aan opgeleverde producten hebben toegebracht
zonder toestemming van BGV, dan wel indien sprake is van onkundig of oneigenlijk gebruik.
3. Op de door BGV geleverde diensten geldt een garantietermijn van één jaar, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk
anders is overeengekomen. Indien de door BGV verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde wordt
geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de garantietermijn van deze derde, tenzij anders is vermeld. Na
verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie -, verzend en
voorrijkosten, aan de klant in rekening gebracht worden.
4. Schade als gevolg van vorst valt niet onder de garantie in de zin van het onderhavige artikel.
5. Op beplanting is een groeiseizoen garantie, mits er degelijk onderhoud en verzorging plaats gevonden heeft.
Strenge winters of extreme zomers, dus vorstschade of verbrandingsschade vallen echter niet onder deze
garantie.
Artikel 16. Aansprakelijkheid
1. Eventuele aansprakelijkheid van BGV zal beperkt blijven tot de bepalingen in het onderhavige artikel.
2. Eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan:
I. Redelijke kosten ter vaststelling van oorzaak en omvang van de schade.
II. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover door de klant aantoonbaar
effectief kan worden gemaakt.
3. BGV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg schade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

4. BGV is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, indien deze voortkomt uit het door de klant verstrekken
van onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij aantoonbaar is dat deze voor Buiten Gewoon Groen bekend
behoorden te zijn.
5. BGV is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade door derden verhaald op de klant of andere vormen van
indirecte schade, zoals gederfde winst of gemiste besparingen.
6. Eventuele aansprakelijkheid van BGV zal te allen tijde beperkt blijven tot het maximale bedrag dat door
verzekeraar van BGV afhankelijk van situatie kan worden uitgekeerd, en zulks in redelijke verhouding met dat
gedeelte van de opdracht waarop aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. Wanneer BGV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BGV beperkt
indien de klant een consument is tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat
gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de klant handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf zal de aansprakelijkheid van BGV beperkt blijven tot de factuurwaarde van
de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is
aan opzet of grove schuld van BGV.
Artikel 17. Overmacht
1. BGV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg
van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet of een rechtshandeling, noch
in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop BGV geen
invloed kan uitoefenen, doch waardoor BGV niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in
het bedrijf van BGV n daaronder begrepen. BGV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat BGV zijn verbintenis had
moeten nakomen.
3. BGV kan de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat overmacht voortduurt.
Indien deze periode twee volledige kalendermaanden overstijgt, is ieder der partijen gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
4. Voor zover BGV ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst reeds
geheel of gedeeltelijk is nagekomen, is BGV voerde gedeelte overeenkomstig de waarde van dat deel te
factureren aan de klant.
Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud
1. BGV blijft eigenaar van alle door hem geleverde materialen tot het moment dat de klant zijn verplichtingen
jegens BGV deugdelijk is nagekomen.
2. De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of anderszins te
bezwaren. Indien door derden beslag gelegd wordt op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel
rechten daarop willen doen gelden, is de klant verplicht BGV zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te
brengen.
Artikel 19. Intellectuele eigendomsrechten
1. BGV is rechthebbende op alle rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van
(tuin)ontwerpen, tekeningen, producten, adviezen en dergelijke.
2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten, openbaarmakingen of gegevensoverdracht is zowel
tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend voorbehouden aan BGV.
3. Slechts nadat de klant zijn verplichtingen jegens BGV is nagekomen, komt aan de klant een gebruiksrecht toe.

Artikel 20. Vrijwaring
1. De klant vrijwaart BGV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan BGV kenbaar is.
2. Indien BGV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden BGV rechte
bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in
gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is BGV, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf
daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van BGV ontstaan, komen integraal voor rekening en
risico van de klant.
Artikel 21. Risico-overgang
1. Het risico op verlies of beschadiging van materialen die onderdeel van de overeenkomst uitmaken gaat over
op het moment dat deze juridisch en/of feitelijk aan de klant worden geleverd.
Artikel 22. Geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BGV partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een
geschil in onderling overleg te beslechten.
3. De rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van BGV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen
tussen de klant en BGV men, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Artikel 23. Vindplaats
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer …
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie dan wel de versie zoals die gold ten tijde van het
totstandkomen van de rechtsbetrekking met BGV.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

