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Algemene Verkoop- en 
Leveringsvoorwaarden van Larditron 
Projects B.V.,  
(hierna te noemen: "Larditron"), statutair gevestigd 
te Maastricht, zoals gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel te Maastricht op 3 februari 2014. 
 
Art.1 Definities 
1. In deze algemene voorwaarden worden de 
hiernavolgende termen in de navolgende betekenis 
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

 
Cliënt: wederpartij van Larditron in ruimste zin des 
woord en/of opdrachtgever en/of koper; 
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, dan wel de 
rechtspersoon, dan wel de gezamenlijk optredende 
personen al dan niet rechtspersonen, die aan 
Larditron opdragen werkzaamheden te verrichten; 
Koper: de natuurlijke persoon, dan wel de 
rechtspersoon, dan wel de gezamenlijk optredende 
personen al dan niet rechtspersonen, die aan 
Larditron opdragen goederen te leveren; 
Larditron:  Larditron Projects B.V. met de aan 
Larditron Projects  B.V. gelieerde ondernemingen in 
hoedanigheid van Opdrachtnemer en/of Verkoper 
en/of in enigerlei ander opzicht; 
Overeenkomst: de overeenkomst tussen cliënt en 
Larditron, hoe dan ook genaamd; 
Project: het geheel van activiteiten – waaronder de 
aan Larditron opgedragen werkzaamheden – nodig 
voor het tot stand brengen van het door de 
opdrachtgever beoogd resultaat; 
Documenten: alle vormen van informatiedragers in 
welke vorm dan ook. 

Art.2 Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk 
op alle overeenkomsten die Larditron aangaat als 
verkoper, opdrachtnemer of waarbij zij zich 
anderszins tot de uitvoering van werkzaamheden 
en/of leveringen van zaken verplicht, alsmede op alle 
daartoe door Larditron gedane aanbiedingen en/of 
offertes. 
2. Larditron wijst de toepasselijkheid van 
algemene voorwaarden, waarnaar door cliënt mocht 
zijn verwezen, uitdrukkelijk van de hand. 

Art.3 Aanbiedingen en/of offertes en 
wijzigingen 
1. Aanbiedingen en/of offertes van Larditron zijn 
vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding 
bevatten, en gebaseerd op eventueel bij de aanvraag 
verstrekte gegevens. 
2. In afwijking van het bepaalde in art. 6:225 lid 2 
Burgerlijk Wetboek is Larditron in een geval als daar 
bedoeld niet gebonden aan in de aanvaarding door de 
cliënt voorkomende afwijkingen van Larditron’s 
aanbieding en/of offerte, maar komt de 
overeenkomst overeenkomstig Larditron’s aanbieding 
en/of offerte tot stand. 
3. In aanbiedingen en/of offertes van Larditron 
genoemde levertijden en andere voor door Larditron 
te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn 
globaal en informatief; Larditron zal zich ten volle 
inspannen om deze prestaties binnen de genoemde 
termijnen na te komen. Bij overschrijding bestaat 
evenwel geen aanspraak op schadevergoeding, 
opschorting of ontbinding. Indien wel een bindende 
termijn is overeengekomen, is Larditron ingeval van 
overschrijding  daarvan eerst in verzuim nadat zij 
schriftelijk in gebreke gesteld is en haar een redelijke 
termijn is gegund om alsnog te presteren. 
4. Door Larditron gedane aanbiedingen en/of 
offertes en opgegeven prijzen zijn tenzij nadrukkelijk 
anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering onder 
normale omstandigheden en gedurende normale 
werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, en 
installatiekosten, B.T.W. en andere heffingen van 
overheidswege. 
5. Aanbiedingen en/of offertes, overeenkomsten 
en wijzigingen van en aanvullingen op 
overeenkomsten binden Larditron indien deze 
schriftelijk zijn vastgelegd en namens Larditron 
bevoegdelijk ondertekend. Op deze bepaling kan 
alleen Larditron een beroep doen. 
6. Larditron is bevoegd tot het verrichten en in 
rekening brengen van meerwerk (waaronder wordt 
verstaan al hetgeen door Larditron tijdens de 
uitvoering van de overeenkomst meer wordt geleverd 
en/of verricht dan eerder overeengekomen) voor 
zover dit naar haar oordeel vereist is voor de correcte 
uitvoering van de overeenkomst. 
7. Nietigheid van een of meer van de bepalingen 
van de overeenkomst leidt niet tot nietigheid van de 
gehele overeenkomst. Partijen zullen in dat geval in 
overleg treden om een vervangende regeling te  
treffen voor de nietige bepalingen, waarbij de 
strekking daarvan zoveel mogelijk behouden dient te 
blijven. 
 
Art.4 Totstandkoming van de overeenkomst 
1. Een overeenkomst is tot stand gekomen, indien 
Larditron het overeengekomene schriftelijk heeft 
bevestigd of een schriftelijk aanbod daartoe van 
Larditron door cliënt binnen de geldigheidsduur van 
dit aanbod schriftelijk is aanvaard of het 
overeengekomene op andere wijze door partijen 
schriftelijk is bevestigd. 
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde laat onverlet 
de bevoegdheid van partijen het bestaan van de 

overeenkomst en/of van de daarin aangebrachte 
wijzigingen met andere middelen te bewijzen. 

Art.5 Onderzoek en informatie 
1. Indien de aard van de overeenkomst zulks naar 
het oordeel van Larditron meebrengt zal zij zich, 
alvorens over te gaan tot uitvoering van de 
overeenkomst, zorgvuldig op de hoogte stellen van de 
behoefte van de cliënt waarin de door haar te leveren 
zaken of te verrichten diensten bedoeld zijn te 
voorzien. De cliënt zal daartoe alle nodige informatie 
verstrekken. 
2. Indien Larditron in de van cliënt ontvangen 
informatie (in de ruimste zin) fouten ontdekt zal zij de 
cliënt daarvan in kennis stellen. Larditron is echter 
niet tot controle gehouden en is niet aansprakelijk 
voor schade, voortvloeiende uit onjuiste of 
onvolledige informatie, ook niet als Larditron die bij 
controle had kunnen ontdekken. 
3. Indien Larditron van de cliënt ontvangen 
tekeningen, berekeningen, cijferreeksen of welke 
andere informatie dan ook overneemt of verwerkt in 
de voor cliënt ontwikkelde en/of vervaardigde 
producten, dient de cliënt te controleren of de 
informatie correct is overgenomen of verwerkt. 
Larditron is niet aansprakelijk voor schade als gevolg 
van al dan niet correct overgenomen of verwerkte 
informatie. 
4. Indien de overeenkomst ertoe strekt dat 
Larditron in opdracht van de cliënt onderzoek verricht 
dan wel andere informatie verzamelt, ordent en/of op 
basis van dergelijke informatie adviezen verstrekt, zal 
Larditron de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
inachtnemen bij het uitvoeren van de opdracht. 
Larditron aanvaardt evenwel geen aansprakelijkheid 
voor schade als gevolg van het gebruik door de cliënt 
van de aangereikte informatie en/of verstrekte 
adviezen. 

Art.6 Levering, risico, lever- en reparatietijden, 
montage 
1. Tenzij anders overeengekomen voldoet 
Larditron aan haar leveringsplicht door de zaken in 
Larditron’s bedrijfspand, werkplaats, fabriek of 
opslagruimte aan de cliënt ter beschikking te stellen. 
De zaken zijn vanaf het moment van 
terbeschikkingstelling en voltooiing van een eventueel 
overeengekomen afnameprotocol of –test, voor 
rekening en risico van de cliënt. Tenzij anders 
overeengekomen draagt de cliënt alle kosten en 
risico’s verbonden aan het vervoer van de zaken 
vanaf terbeschikkingstelling naar de gewenste 
bestemming. 
2. Alle inrichtingen en/of voorzieningen, die 
noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te 
monteren zaken en/of juiste werking van de zaken in 
gemonteerde staat, zijn voor rekening en risico van 
de cliënt en vallen buiten de verantwoordelijkheid van 
Larditron. 
3. Indien een overnamebeproeving is 
overeengekomen, zal de cliënt Larditron, na de 
bedrijfsvaardige opstelling ter plaatse, in de 
gelegenheid stellen voorproeven te nemen, alsmede 
om die verbeteringen en veranderingen aan te 
brengen, die Larditron nodig acht, waarbij de 
ongestoorde bedrijfsvoering van cliënt zoveel als 
redelijkerwijs mogelijk gewaarborgd dient te worden. 
De overnamebeproeving zal binnen de kortst 
mogelijke tijd na beëindiging van de voorproeven 
worden gehouden. 
4. De cliënt stelt alle voor de overnamebeproeving 
en voor de eventuele voorproeven benodigde en 
gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp-, 
en bedrijfsmaterialen tijdig en kosteloos op de juiste 
plaats ter beschikking van Larditron, en is voor de 
veiligheid daarvan verantwoordelijk. 

Art.7 Geheimhouding, publiciteit en beveiliging 
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van 
alle informatie die zij in het kader van het sluiten en 
het uitvoeren van de overeenkomst van en/of over 
elkaar hebben verkregen, en daartoe noodzakelijke 
maatregelen te treffen, waaronder het opleggen van 
een gelijke verplichting aan personen van wie zij zich 
ter uitvoering van de overeenkomst bedienen. Deze 
verplichting geldt uitsluitend voor informatie van 
vertrouwelijke aard, en voor informatie waarvan de 
vertrouwelijkheid uitdrukkelijk is vermeld. 
2. Larditron dan wel een door haar ter uitvoering 
van de overeenkomst ingeschakelde derde zal zonder 
voorafgaande toestemming van de cliënt op generlei 
wijze publieke bekendheid aan de inhoud van de 
overeenkomst geven. Wel is het Larditron toegestaan 
in publicitaire uitingen kenbaar te maken dat zij 
werkzaamheden voor de cliënt verricht dan wel heeft 
verricht. 
3. Indien Larditron in het kader van de uitvoering 
van de overeenkomst eigendommen van de cliënt tot 
haar beschikking heeft gekregen, zal zij daarmee 
zorgvuldig omgaan en redelijke 
voorzorgsmaatregelen treffen om diefstal en 
beschadiging te voorkomen. Larditron is niet 
aansprakelijk als de eigendommen van cliënt 
desondanks beschadigd raken, verloren gaan of 
gestolen worden. 

Art.8 Intellectuele eigendomsrechten 
1. Intellectuele eigendomsrechten die ontstaan bij 
of in het kader van de uitvoering van enige opdracht 
door Larditron behoren exclusief aan Larditron toe. 
Voor zover daar enige handeling van cliënt 

noodzakelijk mocht zijn zal deze daaraan op eerste 
verzoek van Larditron volledig meewerken. 
2. De cliënt krijgt met betrekking tot intellectuele 
eigendomsrechten die rusten op door  Larditron 
verrichte prestaties en/of (onderdelen van) geleverde 
zaken, uitsluitend een niet-exclusief en niet-
overdraagbaar gebruiksrecht. Larditron is nimmer 
gehouden tot afgifte van broncodes. 
3. De cliënt staat ervoor in dat Larditron door het 
uitvoeren van de overeenkomst geen inbreuk maakt 
op intellectuele eigendomsrechten van derden. De 
cliënt vrijwaart Larditron terzake tegen alle 
aanspraken van derden en zal alle schade van 
Larditron terzake (met inbegrip van rente en kosten) 
vergoeden. 

Art.9 Inschakeling van derden, identificatie 
1. Het is Larditron toegestaan bij de uitvoering van 
de overeenkomst of projecten derden in te schakelen. 
2. Op verzoek van cliënt zal Larditron ervoor zorg 
dragen dat personen van wie zij zich ter uitvoering 
van de overeenkomst bedient, voorzien zijn van 
deugdelijke identificatiebescheiden, welke op last van 
de cliënt dienen te worden getoond. 

Art.10 Betalingsvoorwaarden 
1. Bij projecten die langer duren dan één maand, 
na het sluiten van de overeenkomst, zal Larditron 
tweemaal per maand factureren voor de geleverde 
zaken en diensten alsmede voor de door Larditron in 
het kader van de uitvoering van de overeenkomst 
betaalde kosten. Larditron is gerechtigd om, indien de 
omstandigheden naar haar oordeel aanleiding geven, 
in een andere frequentie te factureren en/of 
vooruitbetaling te verlangen.  
2. Tenzij op de factuur van Larditron anders is 
aangegeven dienen betalingen door Larditron te zijn 
ontvangen binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij 
overschrijding van deze termijn is de cliënt zonder 
dat daar enige aanzegging is vereist, over het 
volledige factuurbedrag een rente verschuldigd van 
1% per (kalender)maand, waarbij een deel van een 
maand als volledige maand wordt gerekend. 
3. Larditron is voorts gerechtigd alle gerechtelijke 
en buitengerechtelijke incassokosten, gemaakt na het 
verstrijken van de betalingstermijn, aan de cliënt in 
rekening te brengen, waarbij de buitengerechtelijke 
incassokosten geacht worden 15% van het totale 
factuurbedrag te bedragen met een minimum van € 
250,00 onverminderd het recht van Larditron om de 
werkelijke kosten op de cliënt te verhalen indien deze 
hoger zijn. 
4. Indien de cliënt enige verplichting jegens 
Larditron toerekenbaar niet nakomt, in staat van 
faillissement wordt verklaard, surséance van betaling 
aanvraagt, enig beslag op diens goederen wordt 
gelegd, heeft dit tot gevolg dat (I) elke vordering van 
Larditron onmiddellijk opeisbaar wordt, (II) de cliënt 
op eerste verzoek van Larditron verplicht is binnen 
een daartoe door Larditron gestelde redelijke termijn 
een door Larditron gevraagde zekerheid te stellen 
voor het nakomen van haar verplichtingen, en (III) 
Larditron gerechtigd is iedere nakoming van haar 
verplichtingen op te schorten zolang de niet-
nakoming van cliënt voortduurt, dan wel –te harer 
keuze- de overeenkomst te ontbinden, onverminderd 
haar rechten op volledige schadevergoeding. 
5. Indien daar naar Larditron’s oordeel in 
redelijkheid aanleiding toe bestaat is zij te allen tijde 
gerechtigd van de cliënt naar haar oordeel afdoende 
zekerheidsstelling te verlangen voor de nakoming 
door de cliënt van diens verplichtingen. Indien de 
cliënt hieraan niet op eerste verzoek voldoet is 
Larditron gerechtigd de uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde 
zekerheid is gesteld alsmede om de overeenkomst te 
ontbinden onverminderd haar recht op 
schadevergoeding (waaronder winstderving) en 
overige aanspraken. 

Art.11 Eigendommen van de cliënt 
1. Voor zover dit naar Larditron’s oordeel 
redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede 
uitvoering van de overeenkomst, kan Larditron van 
de cliënt verlangen dat aan haar een of meer 
exemplaren van door de cliënt geproduceerde of te 
produceren zaken kosteloos ter beschikking 
wordt/worden gesteld. Eventuele vervoers- of 
transportkosten zijn voor rekening van de cliënt. 
2. Tenzij de cliënt bij de ter beschikkingstelling 
uitdrukkelijk het tegendeel heeft bedongen, heeft 
Larditron het recht om de door cliënt aan haar ter 
beschikking gestelde eigendommen van de cliënt te 
bewerken indien dit naar haar oordeel noodzakelijk is 
voor een goede uitvoering van de overeenkomst, 
zelfs indien dit tot beschadiging of teniet gaan van de 
zaken zou leiden. 
3. Larditron is gerechtigd om de door cliënt ter 
beschikking gestelde zaken na gebruik te vernietigen 
of af te voeren, tenzij het tegendeel is 
overeengekomen. Kosten van retournering aan de 
cliënt zijn voor rekening van de cliënt. 

Art.12 Overmacht 
1. Indien overmacht uitvoering van de 
overeenkomst door Larditron verhindert, is zij 
bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor ten 
hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de 
overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.  
2. Van overmacht zijdens Larditron is onder meer 
sprake indien zij niet in staat is haar verplichtingen na 
te komen door staking, uitsluiting, brand, storm, 
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weersinvloeden, niet aan haar te verwijten gebrek 
aan hulpmiddelen, onderdelen of arbeidskrachten 
(onder meer ten gevolge van ziekte), 
transportstoornissen, stroomuitval, 
overheidsmaatregelen en in het algemeen oorzaken 
die buiten de controle of zeggenschap van Larditron 
vallen. 

Art.13 Aansprakelijkheid 
1. Larditron is uitsluitend aansprakelijk voor 
directe schade van de cliënt, die het rechtstreeks en 
uitsluitend gevolg is van de toerekenbare niet 
nakoming door Larditron, met dien verstande dat 
enige aansprakelijkheid is beperkt tot het aan 
Larditron toekomende factuurbedrag (exclusief BTW) 
terzake van de overeenkomst waaruit de 
aansprakelijkheid voortvloeit of, indien er sprake is 
van deelfacturen, tot het bedrag van de aan Larditron 
toekomende deelfactuur (exclusief BTW) terzake van 
dat deel van de overeenkomst waaruit de 
aansprakelijkheid voortvloeit. Indien de 
aansprakelijkheid voortkomt uit een project is de 
aansprakelijkheid beperkt tot de krachtens de 
overeenkomst aan Larditron toekomende vergoeding 
over de periode van drie maanden voorafgaande aan 
de toerekenbare niet-nakoming van Larditron. 
Larditron is nimmer aansprakelijk voor indirecte 
schade (waaronder begrepen bedrijfs- en/of 
stagnatieschade) door welke oorzaak ontstaan dan 
ook, noch voor schade veroorzaakt door 
hulppersonen. 
2. Indien en voor zover Larditron zich op de in lid 1 
opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid om 
welke reden dan ook niet met succes kan beroepen, 
geldt dat in het desbetreffende geval, de 
aansprakelijkheid van Larditron is beperkt tot het 
bedrag dat in het desbetreffende schadegeval onder 
de door Larditron afgesloten 
aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.  
3. Indien en voor zover Larditron zich op de in lid 2 
opgenomen beperking van aansprakelijkheid niet kan 
beroepen, is Larditron uitsluitend aansprakelijk indien 
en voor zover; 
4. het in de betreffende branche gebruikelijk is dat 
deze aansprakelijkheid verzekerd is, en; 
5. het afsluiten van een dergelijke verzekering 
voor Larditron ook op aanvaardbare voorwaarden 
mogelijk was, en; 
6. (indien een dergelijke verzekering door 
Larditron is aangegaan) het aan Larditron te wijten is 
dat de schade in het betreffende geval niet door de 
verzekeraar wordt vergoed (zulks met uitzondering 
van het eigen risico). 
7. Elke aansprakelijkheid van Larditron vervalt 
uiterlijk na zes maanden na aflevering c.q. na 
voltooiing dan wel beëindiging door Larditron van de 
werkzaamheden. 

Art.14 Ter beschikking stellen van 
arbeidscapaciteit 
1. Indien de met cliënt gesloten overeenkomst 
meebrengt dat Larditron aan de cliënt 
arbeidscapaciteit ter beschikking stelt, selecteert 
Larditron de in te zetten medewerker(s) aan de hand 
van de haar bekende hoedanigheden en vaardigheden 
van deze medewerker(s) en van de door cliënt 
verstrekte inlichtingen omtrent de uit te voeren 
werkzaamheden. Larditron is te allen tijde bevoegd 
ter beschikking gestelde medewerker(s) door andere 
medewerker(s) met gelijkwaardige kwaliteit te 
vervangen. 
2. Cliënt dient lokalen, werktuigen en 
gereedschappen waarin of waarmee de arbeid door 
de door Larditron ter beschikking gestelde 
medewerker(s) wordt verricht, op zodanige wijze in te 
richten en te onderhouden alsmede voor het 
verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te 
treffen en aanwijzingen te verstrekken als 
redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de 
medewerker(s) in de uitoefening van de 
werkzaamheden schade lijden. 
3. Tenzij anders overeengekomen worden de 
werkzaamheden door de ter beschikking gestelde 
medewerker(s) uitgevoerd onder leiding en toezicht 
van de cliënt, en draagt Larditron geen 
aansprakelijkheid voor schade die de medewerker(s) 
aan cliënt of derden mochten toebrengen. 
4. In geval van een aan de ter beschikking 
gestelde arbeidskracht bij de uitvoering van de 
werkzaamheden een ongeval zal overkomen zal cliënt 
een rapport opmaken - en daarvan op het eerste 
verzoek een afschrift aan Larditron verstrekken – 
waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt 
vastgelegd dat daaruit kan worden opgemaakt of en 
in hoeverre het ongeval het gevolg is van 
ontoereikende maatregelen ter voorkoming van het 
ongeval. 
5. Cliënt zal Larditron vrijwaren voor alle 
aanspraken van de arbeidskracht en/of derden die 
voortvloeien uit of verband houden met het bepaalde 
in de leden 2, 3, 4 en 6 van dit artikel. 
6. Cliënt is aansprakelijk voor mogelijke schade die 
werknemers van Larditron lijden, welke in het kader 
van een terbeschikkingstelling van arbeidscapaciteit 
te werk zijn gesteld in de uitoefening van hun 
werkzaamheden voor cliënt. 

Art.15 Verbod overname personeel 
De cliënt zal tijdens de duur van de overeenkomst en 
gedurende een periode van 24 maanden nadat de 
overeenkomst geheel is uitgevoerd geen 
medewerkers van Larditron in dienst nemen dan wel 

hen anders dan in de uitvoering van de overeenkomst 
op enigerlei wijze bij diens activiteiten betrekken, 
zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete 
van € 50.000,00 (zegge: vijftigduizend euro) per 
overtreding, onverminderd het recht op volledige 
schadevergoeding voorzover deze het genoemde 
bedrag mocht overstijgen.  

Art.16 Niet-uitvoerbaarheid 
Indien na het tot stand komen van de overeenkomst 
met Larditron blijkt dat de overeenkomst naar haar 
oordeel redelijkerwijze niet dan wel uitsluitend tegen 
(in verhouding tot de overeengekomen 
tegenprestatie) onevenredig hoge kosten uitvoerbaar 
is, heeft Larditron het recht de overeenkomst geheel 
of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot 
schadevergoeding gehouden is, onverminderd haar 
recht op vergoeding van de reeds uitgevoerde 
werkzaamheden. 

Art.17 Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is 
uitsluitend het Nederlandse recht toepasselijk. 
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 
(Convention on the Intenational Sale of Goods) is 
uitgesloten. 
3. Alle geschillen die mochten ontstaan naar 
aanleiding van de overeenkomst dan wel nadere 
overeenkomsten, zullen uitsluitend worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het 
arrondissement Roermond. 

Art.18 Eigendomsvoorbehoud 
1. Larditron behoudt de eigendom van de door alle 
door Larditron geleverde zaken, waaronder 
documenten, tot het moment dat cliënt aan Larditron 
heeft voldaan al hetgeen cliënt verschuldigd is aan 
Larditron uit hoofde van: 
- enige bestaande of toekomstige leverantie van 
zaken van Larditron aan cliënt; 
- verrichtte of te verrichten werkzaamheden van 
Larditron voor cliënt; 
- een vordering van Larditron wegens het tekort 
schieten van cliënt in de nakoming van zodanige 
overeenkomst, waaronder rente en kosten. 
2. Zolang het eigendomsvoorbehoud ten aanzien 
van enige zaak geldt, is het de cliënt niet toegestaan 
de zaak, anders dan in de normale uitoefening van 
diens beroep of bedrijf, te verkopen of te verhuren 
dan wel daarop enig zekerheidsrecht te vestigen ten 
behoeve van een derde. 
3. Cliënt houdt vanaf de aflevering van de zaken 
tot de datum van volledig betaling (als vermeld onder 
art. 18, lid 1) de zaken voor Larditron en is gehouden 
deze als een goed huisvader te bewaren, en zorg te 
dragen de zaken duidelijk afgescheiden, dat wil 
zeggen als zijnde herkenbaar van Larditron, te 
bewaren. 
4. Indien de cliënt enige verplichting uit de 
overeenkomst jegens Larditron niet nakomt, is 
Larditron zonder ingebrekestelling gerechtigd de 
onder dit eigendomsrecht vallende zaken terug te 
nemen. De cliënt machtigt hierbij Larditron om 
hiertoe elke plaats te betreden waar de zaken zich 
bevinden. 
5. Larditron kan de rechten uit hoofde van dit 
eigendomsvoorbehoud leveren aan de cessionaris of 
subrogatus van de onder artikel 18, lid 1 beschreven 
vorderingen.  
6. Dit eigendomsvoorbehoud is derhalve mede 
bedoeld voor de derde die de vordering (als vermeld 
onder art. 18, lid 1) verkrijgt door cessie (cessionaris) 
of subrogatie (subrogatus); bij cessie en subrogatie 
vervalt het eigendomsvoorbehoud derhalve niet. 

Art.19 Garantie 
1. De in dit artikel opgenomen garanties gelden 
met inachtneming van de hierna gestelde beper-
kingen en onverminderd het bepaalde in artikel 13; 
2. Larditron staat in voor de deugdelijkheid van de 
door haar geleverde zaken en voor de kwaliteit van 
het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal. Dit 
houdt in dat Larditron kosteloos zal overgaan tot 
herstel van die gebreken in geleverde zaken (of, naar 
Larditron’s eigen keuze, vervanging van die zaken) 
waarvan de cliënt bewijst dat zij binnen zes maanden 
na levering zijn ontstaan, uitsluitend overwegend als 
gevolg van een onjuistheid in de door Larditron 
ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of 
ondeugdelijk materiaal. De cliënt zal Larditron 
daartoe zonder berekening van kosten in de 
gelegenheid stellen. 
3. Op de deugdelijkheid van door Larditron 
uitgevoerde reparaties, bewerkingen en/of 
revisiewerkzaamheden wordt zes maanden garantie 
gegeven. Deze garantie houdt in dat Larditron 
reparaties, bewerkingen en/of revisiewerkzaamheden 
opnieuw zal uitvoeren, indien de cliënt binnen zes 
maanden na de oorspronkelijke voltooiing bewijst, dat 
zij onjuist zijn uitgevoerd. De cliënt zal Larditron 
daartoe zonder berekening van kosten in de 
gelegenheid brengen. 
4. Alle transportkosten in verband met de 
garantiewerkzaamheden zijn voor rekening van de 
cliënt.  
5. Op gebreken die geheel of ten dele het gevolg 
zijn van overheidsvoorschriften of aanwijzingen van 
de cliënt inzake de aard of kwaliteit van de 
toegepaste materialen of gevolgde werkwijzen, wordt 
geen garantie gegeven.  
6. Op gebreken die geheel of ten dele zijn 
veroorzaakt doordat gebruik is gemaakt van door de 

cliënt ter beschikking gestelde materialen, 
grondstoffen of door cliënt al dan niet onjuist 
verstrekte informatie, wordt geen garantie gegeven. 
7. Garantie op van derden betrokken onderdelen 
en materialen bestaat uitsluitend daarin dat Larditron 
haar garantieaanspraken op de derde desgewenst en 
kosteloos aan de cliënt overdraagt. 
8. Door Larditron vervangen onderdelen worden 
haar eigendom. 
9. De garantie is niet van toepassing bij 
onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, bij het niet 
opvolgen van gebruiksaanwijzingen of 
instructievoorschriften, bij ongelukken of onheil, zoals 
brand of waterschade, of indien de zaken door de 
cliënt of derden gewijzigd zijn of gerepareerd. 
10. Geen aanspraak op garantie bestaat indien de 
cliënt in gebreke is met de nakoming van enige 
verplichting jegens Larditron. 
11. Reclames over gebreken dienen door de cliënt 
zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na 
ontdekking schriftelijk aan Larditron kenbaar te 
worden gemaakt, bij overschrijding van deze termijn 
vervalt elke aanspraak terzake het gebrek. 
12. Door Larditron gemaakte reis- en verblijfkosten 
in het kader van deze garantie zijn voor rekening van 
de cliënt. 
13. Herstel buiten het kader van deze 
garantieregeling zal aan de cliënt in rekening worden 
gebracht. 

Art.20 Inspanningsverbintenis 
Indien Larditron overeenkomt werkzaamheden te 
verrichten op het gebied van engineering, advisering, 
het opstellen van rapportages, het berekenen en/of 
maken van ontwerpen, studies, handleidingen, 
tekeningen, modellen, prototypen en/of 
programmatuur, zal zij zich ten volle inspannen en 
naar beste vermogen en met grote zorgvuldigheid 
uitvoeren. Evenwel wordt op het resultaat van de 
verrichtte werkzaamheden geen garantie verleend. 

Art.21 Ontwikkeling programmatuur / omvang 
gebruiksrecht 
1. Bij de ontwikkeling van programmatuur in 
opdracht van de cliënt wordt een functionaliteit 
overeengekomen waaraan de te ontwikkelen 
programmatuur in de overeengekomen omgeving 
(waaronder te verstaan de apparatuur waarop de 
programmatuur zal worden gebruikt, alsmede de 
daarmee verbonden apparatuur en overige daarop 
geïnstalleerde programmatuur) dient te voldoen. 
Deze functionaliteit wordt bij aangaan van een 
overeenkomst in een beknopte omschrijving 
vastgelegd. Tijdens de ontwikkeling kan de 
functionaliteit op verzoek van de cliënt gewijzigd 
worden, mits technisch mogelijk en mits passend 
binnen de overeengekomen prijs. Indien de 
overeengekomen functionaliteit niet uitvoerbaar 
blijkt, is Larditron gerechtigd een vervangende 
functionaliteit te kiezen die zoveel als mogelijk op de 
aanvankelijk overeengekomen functionaliteit aansluit. 
2. De cliënt verkrijgt bij acceptatie van de 
programmatuur een gebruiksrecht voor onbepaalde 
tijd, dat exclusief is voor de programmatuur als 
geheel. Larditron is gerechtigd tot hergebruik van 
onderdelen van door haar ontwikkelde 
programmatuur (zoals subroutines en broncodes). 
3. De cliënt is niet gerechtigd de programmatuur 
te verveelvoudigen, met uitzondering van het maken 
van een reserve kopie voor eigen gebruik. 
4. De verlening van gebruiksrecht houdt geen 
overdracht van eigendom of intellectuele 
eigendomsrechten van gelicentieerde programmatuur 
in, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is 
overeengekomen. Indien Larditron bij de ontwikkeling 
van de programmatuur gebruik maakt van door de 
cliënt aangeleverde informatie, behoudt de cliënt het 
auteursrecht op de aangeleverde informatie. 
5. Indien aan de programmatuur een externe 
broncode ten grondslag ligt, zal Larditron op verzoek 
van cliënt met deze een escrow-overeenkomst 
aangaan krachtens welke de broncode bij een derde 
gedeponeerd wordt en onder nader overeen te komen 
condities wordt vrijgegeven. 
6. Ten blijke dat aflevering en –mits 
overeengekomen- installatie van de programmatuur 
heeft plaatsgevonden en deze in een door Larditron 
bepaalde acceptatieprocedure  in de overeengekomen 
omgeving de overeengekomen functionaliteit 
realiseert, zal de cliënt een daartoe bestemde 
schriftelijke verklaring ondertekenen, waarmee de 
programmatuur is geaccepteerd. 
7. Indien de overeengekomen functionaliteit in de 
acceptatieprocedure niet blijkt te worden gerealiseerd 
als gevolg van gebreken in de programmatuur zal 
Larditron deze zo spoedig mogelijk en zonder 
berekening van extra kosten herstellen, zonder dat de 
cliënt evenwel aanspraak heeft op ontbinding, 
schadevergoeding of opschorting van de 
betalingsverplichting. Na acceptatie optredende 
gebreken in de programmatuur zullen op verzoek van 
de cliënt door Larditron worden hersteld op basis van 
het daartoe overeen gekomen uurtarief. 
8. Ten aanzien van niet door Larditron ontwikkelde 
standaard apparatuur bestaat slechts aanspraak op 
garantie voor zover deze door fabrikant of leverancier 
wordt verleend. 
9. Cliënt zal zich onthouden van het op enigerlei 
wijze herconstrueren van de aan de programmatuur 
ten grondslag liggende broncodes (waaronder 
begrepen algoritmen en objectcodes), noch zal zij 
hiertoe een derde inschakelen. 


