Algemene Voorwaarden Delta Equipment B.V. te Amsterdam
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34227453

Artikel 1: Toepasselijkheid en definities
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Delta Equipment B.V.
(hierna: ‘Delta’) doet, op alle overeenkomsten die hij sluit en op alle overeenkomsten die
hiervan het gevolg kunnen zijn, een en ander voor zover Delta aanbieder dan wel
leverancier is.
2. Als ‘opdrachtgever’ wordt aangemerkt hij die, al dan niet in de uitoefening van beroep of
bedrijf, met Delta overeenkomsten sluit, overeenkomsten wenst te sluiten of anderszins
handelt op zodanige wijze dat deze Algemene voorwaarden hierop van toepassing zijn.
3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen Delta en opdrachtgever gesloten
overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.
4. In geval één of meerdere artikelen uit deze Algemene voorwaarden strijdig mochten zijn
met de wet, behouden de overige artikelen onverkort hun gelding.
5. Deze Algemene voorwaarden kunnen eenzijdig gewijzigd worden. Delta zal
opdrachtgever van dergelijke wijzigingen tijdig op de hoogte brengen.
6. Afwijken van deze Algemene voorwaarden geschiedt slechts dan na schriftelijke en
voorafgaande goedkeuring door Delta. Indien Delta éénmalig afwijkt van deze Algemene
voorwaarden biedt dit op geen enkele wijze garanties voor de toekomst.
Artikel 2: Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen die Delta doet zijn vrijblijvend en op geen enkele wijze bindend voor
Delta.
2. In geval opdrachtgever aan Delta gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag
Delta uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop
baseren.
3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works”,
vestigingsplaats Delta, conform Incoterms 2010. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting
en verpakking tenzij de aanbieding uitdrukkelijk anders vermeldt.
4. Indien opdrachtgever de aanbieding van Delta niet aanvaardt, heeft Delta het recht alle
kosten die hij heeft gemaakt om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te
brengen.
Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Delta te allen tijde de
auteursrechten en andere rechten van (industriële) eigendom op de door Delta gedane
aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen (proef)modellen en
dergelijke.
2. De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van Delta
ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn
gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Delta niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond.
3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 van dit artikel
op eerste verzoek binnen een door Delta gestelde termijn retourneren. Bij overtreding
van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete
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verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond
van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie
1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Delta
krijgt tenzij deze uitdrukkelijk betrekking hebben op de opdracht.
Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode
1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode van de opdracht worden door Delta bij benadering
vastgesteld.
2. Bij de vaststelling als bedoeld in lid 1 van dit artikel gaat Delta ervan uit dat Delta de
opdracht kan uitvoeren op grond van de omstandigheden en gegevens die Delta op dat
moment bekend zijn.
3. Als er sprake is van andere omstandigheden dan Delta bekend waren toen hij de
levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan hij de levertijd en/of
uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die hij nodig heeft om de opdracht onder deze
omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van Delta
kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
4. Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd
met de tijd die Delta nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten)
leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van
Delta kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn
planning dit toelaat.
5. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Delta worden de levertijd en/of
uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de
werkzaamheden niet in de planning van op-drachtnemer kan worden ingepast, zullen de
werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
6. Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode
verlengd met de daardoor ontstane vertraging.
7. Voor het overige kunnen aan een door Delta opgegeven levertijd en/of
uitvoeringsperiode geen rechten worden ontleend.
Artikel 6: Risico-overgang
1. Levering vindt plaats af fabriek, vestigingsplaats Delta.
2. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat Delta deze ter beschikking stelt aan
opdrachtgever.
3. Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen opdrachtgever en Delta
overeenkomen dat Delta voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport
en lossen rust in dat geval op opdrachtgever.
Artikel 7: Prijswijziging
1. Delta mag een stijging van kostprijsbepalende factoren die is opgetreden na het sluiten
van de overeenkomst aan opdrachtgever doorberekenen.
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2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel naar
keuze van Delta op een van de onderstaande momenten te voldoen:
a. als de prijsstijging zich voordoet;
b. tegelijk met betaling van de hoofdsom;
c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
Artikel 8: Overmacht en aansprakelijkheid
1. Delta is niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van een tekortkoming in de
nakoming van enige verplichting dan wel een onrechtmatige daad, indien deze niet aan
hem kan worden toegerekend. Hiervan is sprake indien de tekortkoming niet is te wijten
aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor haar rekening komt. De overeenkomst kan in dit geval niet worden
ontbonden door de opdrachtgever.
2. Van een niet-toerekenbaarheid als bedoeld in lid 1 is onder andere sprake bij extreme
en/of ongeschikte weersomstandigheden, ziekte van het personeel extreme of
onverwachte verkeersstagnatie, belemmering van de transportroute, storingen in het
bedrijf van Delta of in dat van één van de toeleveranciers of derden die betrokken zijn bij
de uitvoering van de overeenkomst, storingen van machines gebruikt door Delta of
betrokken derden, iedere tekortkoming van toeleveranciers of betrokken derden,
vertraagde levering van onderdelen, overheidsmaatregelen, alsmede iedere vertraging
en ondercapaciteit bij Delta die zijn ontstaan door de hiervoor bedoelde
omstandigheden.
3. Delta aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken in de uitvoering van de
overeenkomst door schuld of toedoen van de opdrachtgever of derden waarvoor de
opdrachtgever verantwoordelijk is. Tevens is Delta niet aansprakelijk voor schade
ontstaan door uitvoering door ondergeschikten van Delta van instructies, adviezen of
opdrachten van opdrachtgever die buiten de uit de opdracht voortvloeiende
werkzaamheden vallen, tenzij opdrachtgever aantoont dat dit te wijten is aan grove
schuld of opzet.
4. Delta is voor het niet uitvoeren, een onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de
overeenkomst alsmede voor gegeven adviezen of onderzoeken slechts aansprakelijk
indien en voorzover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de bij
Delta werkzame leidinggevenden.
5. De verplichting tot vergoeding van geleden schade zal in geen geval betrekking kunnen
hebben op eventuele omzetderving of andere eventuele bedrijfsschade en/of
gevolgschade.
6. Iedere aansprakelijkheid van Delta is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende
geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd
met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten
laste van de verzekeraars is. Indien en voorzover, om welke reden dan ook, geen betaling
plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering of de schade een niet in
redelijkheid verzekerbaar risico betreft, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal
het factuurbedrag van het niet of niet juist uitgevoerde gedeelte.
7. Leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij Delta
kunnen dezelfde verweermiddelen jegens de opdrachtgever inroepen ter afwering of
beperking van aansprakelijkheid, indien zij door de opdrachtgever worden
aangesproken.
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Artikel 9: Omvang en wijziging van het werk
1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere
beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.
Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van Delta een afschrift van de hiervoor
genoemde bescheiden aan hem toe te zenden.
2. In de prijs van het werk zijn niet begrepen, tenzij anders overeengekomen:
a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-,
schilder-, behangers-, herstelwerk of ander bouwkundig werk;
b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele
voorzieningen;
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige
zaken;
d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
e. reis- en verblijfkosten.
3. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c. geschatte hoeveelheden meer dan 10% afwijken.
4. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het
moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de
prijs-bepalende factoren die golden op het moment van het sluiten van de
overeenkomst.
5. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk zoals bedoeld in lid 1 van dit
artikel naar keuze van Delta op een van de onderstaande momenten te voldoen:
a. als het meerwerk zich voordoet;
b. tegelijk met betaling van de hoofdsom;
c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
6. Als de som van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Delta bij de
eindafrekening 10% van het verschil bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze
bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van Delta.
Artikel 10: Uitvoering van het werk
1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Delta 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:
a. gas, water en elektriciteit;
b. verwarming;
c. afsluitbare droge opslagruimte;
d. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
2. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade in verband met verlies,
diefstal, verbranding en beschadiging van zaken van Delta, opdrachtgever en derden,
zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt
materieel, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op
een andere overeengekomen plaats.
3. Opdrachtgever is gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de risico’s genoemd in lid
2 van dit artikel. Opdrachtgever dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het
werkrisico van te gebruiken materieel. Opdrachtgever dient Delta op eerste verzoek een
Delta Equipment is onderdeel van Alfa Service Group, Noorddijk 7, 1463 PJ Noord Beemster.
ING Bank: NL 29 INGB0007165470, KvK Amsterdam 34227462, BTW NL NL814932423B01

kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van betaling van de premie te
sturen. Als er sprake is van schade is opdrachtgever verplicht dit onverwijld bij zijn
verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling.
4. Als opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden van dit artikel
niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat,
zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog aan al zijn
verplichtingen voldoet en de planning van Delta dit toelaat. Opdrachtgever is
aansprakelijk voor alle voor Delta uit de vertraging voortvloeiende schade.
Artikel 11: Garantie en overige aanspraken
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat opdracht-nemer voor een periode van
zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen
prestatie. Als een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden
van dit artikel eveneens van toepassing.
2. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest, zal Delta de keuze maken of
hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel
van de factuur. Kiest Delta voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt
hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Bestond de overeengekomen prestatie
(mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal, dan dient
opdrachtgever voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.
3. Onderdelen of materialen die door Delta worden hersteld of vervangen, moeten door
opdrachtgever aan hem worden toegezonden.
4. Voor rekening van opdrachtgever komen:
a. alle transport- of verzendkosten;
b. kosten voor demontage en montage;
c. reis- en verblijfkosten.
5. Opdrachtgever moet Delta in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek
te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.
6. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn
verplichtingen ten opzichte van opdracht-nemer heeft voldaan.
7. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:
- normale slijtage;
- onoordeelkundig gebruik;
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
- installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;
- gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door
opdrachtgever;
- gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of
hulpmiddelen.
8. Geen garantie wordt gegeven op:
- geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
- het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;
- onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.
9. Het bepaalde in de leden 2 t/m 8van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij
eventuele aanspraken van opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit
of welke andere grondslag dan ook.
10. Opdrachtgever kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen.
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Artikel 12: Niet-afgenomen zaken
1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd en/of uitvoeringsperiode de zaak of
zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats af te
nemen.
2. Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem kan
worden verwacht teneinde opdracht-nemer tot aflevering in staat te stellen.
3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen.
4. Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit artikel is opdrachtgever
aan Delta een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-.
Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
Artikel 13: Betaling
1. Alle betalingen aan Delta dienen, zonder aftrek van enige korting of schadevergoeding of
verrekening van andere vorderingen en zonder opschorting, te geschieden op de door
Delta op de factuur aangegeven wijze en binnen de daarop aangegeven termijn.
2. Delta is ten alle tijden onder opgave van redenen gerechtigd gehele of gedeeltelijke
vooruitbetaling te verlangen in de door haar gewenste vorm, alvorens (verder) te
presteren.
3. Indien opdrachtgever de verschuldigde prijs niet binnen de in het eerste lid van dit
artikel genoemde termijn betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wordt
hij zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag over
het openstaande bedrag een contractuele rente van 1% per maand - of deel van een
maand - verschuldigd, alsmede een boete van € 500,--. Telkens na afloop van een jaar
wordt het bedrag waarover contractuele rente wordt berekend vermeerderd met de
over dat jaar verschuldigde rente.
4. Alle in redelijkheid door Delta gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening in- en
buiten rechte, zijn voor rekening van opdrachtgever, voor zover deze kosten een in
rechte verkregen proceskostenveroordeling te boven gaan.
5. Indien opdrachtgever met enige betaling in gebreke is, worden alle door hem aan Delta
verschuldigde bedragen terstond opeisbaar en kan Delta de onmiddellijke betaling
daarvan vorderen, vermeerderd met de onder het derde lid van dit artikel genoemde
rente en boete, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Delta is in dat
geval gerechtigd de uitvoering van alle opdrachten ten behoeve van de opdrachtgever
op te schorten totdat al hetgeen ingevolge de vorige zin opeisbaar is geworden is
betaald, een en ander onverminderd het recht van Delta op volledige schadevergoeding
en haar recht op ontbinding.
6. Door de opdrachtgever verrichte betalingen strekken steeds ter afdoening van alle
verschuldigde rente en kosten en vervolgens van alle opeisbare facturen die het langst
openstaan. Dit geldt ook in het geval de opdrachtgever vermeldt dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur.
7. Tenzij anders is overeengekomen, zal de opdrachtgever, op eerste verzoek, ten behoeve
van Delta de nodige zekerheid stellen tot betaling van het verschuldigde bedrag.
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Artikel 14: Zekerheden
1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op eerste
verzoek van Delta een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te
verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt
hij direct in verzuim. Delta heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en
zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
2. Delta blijft eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze of
andere overeenkomsten;
b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde
overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze
buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.
4. Nadat Delta zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken
terughalen. Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen.
5. Delta heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en
voor alle vorderingen die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen ten opzichte van
een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht.
6. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst door Delta aan hem zijn
geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten
aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten
overeenkomst niet nakomt.
Artikel 15: Beëindiging van de overeenkomst
1. Als opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen zonder dat er sprake is van een
tekortkoming van Delta en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst
met wederzijds goedvinden beëindigd. Delta heeft in dat geval recht op vergoeding van
alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.
2. Delta is gerechtigd zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling of gerechtelijke
tussenkomst is vereist, door schriftelijke mededeling aan opdrachtgever en zonder dat
Delta terzake tot enige schadevergoeding is gehouden de overeenkomst met
opdrachtgever geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen,
onverminderd het recht van Delta op ontbinding en volledige schadevergoeding
voorzover daartoe (wettelijke) gronden zijn, indien:
a. opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of daartoe een gerechtelijke
aanvraag wordt ingediend of eigen aangifte wordt gedaan, danwel indien aan de
opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend of daartoe een gerechtelijke
aanvraag wordt ingediend;
b. het bedrijf van opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt stilgelegd, wordt
geliquideerd of wordt overgedragen;
c. beslag wordt gelegd op vermogensbestanddelen van opdrachtgever danwel indien
opdrachtgever de beschikkingsbevoegdheid over zijn gehele of een belangrijk deel van
zijn vermogen verliest.
3. De opdrachtgever kan de opdracht slechts opzeggen wegens onvoorziene
omstandigheden zoals die worden bedoeld in artikel 6:258 BW. De opzegging kan slechts
worden gedaan door middel van een aangetekende brief met inachtneming van een
opzegtermijn van minimaal twee weken.
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Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Het Nederlands recht is van toepassing.
2. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Delta
neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.
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