
 

Algemene voorwaarden 
 

 

Artikel 1 Werkingssfeer 

1.1 De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 

te Leeuwarden onder het nummer  01105014. 

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen c.q. 

overeenkomsten met betrekking tot de uitvoering van werken, koop en leve-

ringen van goederen in de ruimste zin van het woord, welke zijn gedaan 

door c.q. aangegaan met Fabiton Holding B.V. en Fabiton B.V. (allen verder 

te noemen: ‘Fabiton’). 

1.3 De contractspartij van Fabiton bij aanbiedingen c.q. overeenkomsten zoals 

genoemd in voornoemd lid zal hierna ‘Contractspartij’ worden genoemde.  

1.4 Deze algemene voorwaarden bestaan uit 16 artikelen. 

1.5 Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien Fabiton 

daarvoor schriftelijke toestemming verleent. 

1.6 Ieder e-mailbericht geldt als schriftelijk stuk. 

1.7 De Contractspartij doet door een overeenkomst met Fabiton aan te gaan 

afstand van een beroep op andere voorwaarden, welke dan ook. Onder "de 

Contractspartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts) per-

soon, die met Fabiton een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk 

wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemach-

tigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. 

1.8 Fabiton is te allen tijde gerechtigd van toepassing te verklaren bepalingen 

uit voorwaarden van derden, met wie zij ten aanzien van de te leveren za-

ken of te verrichten diensten overeenkomsten heeft gesloten. Ingeval van 

tegenstrijdigheid tussen die voorwaarden en de onderhavige, staat het ter 

beoordeling van Fabiton op welke bepaling zij zich beroept. 

 

Artikel 2 Het ontstaan en de uitvoering van de overeenkomst 

2.1 Fabiton doet vrijblijvend een aanbieding of offerte, tenzij uitdrukkelijk anders 

is vermeld.  De in de catalogi, folders, prijslijsten en bijlagen bij offertes 

voorkomende tekeningen, afbeeldingen, maten en gewichten zijn bedoeld 

om een algemene voorstelling van de artikelen te geven. Fabiton behoudt 

zich het recht voor veranderingen aan te brengen en is niet aansprakelijk 

voor druk- en schrijffouten en/of kennelijke vergissingen. 

2.2 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Fabiton 

niet tot acceptatie van een order. Fabiton is gerechtigd om de door haar ge-

maakte kosten met betrekking tot de gedane aanbieding, waaronder onder 

andere vallen: de kosten van bodemonderzoek, sondering, constructeurs en 

architecten, aan de Contractspartij in rekening te brengen. 

2.3 Een overeenkomst met Fabiton ontstaat op het moment dat een opdracht 

van een Contractspartij, gedaan conform de aanbieding van Fabiton, door 

Fabiton schriftelijk wordt aanvaard of Fabiton met de uitvoering daarvan is 

begonnen. 

2.4 De in artikel 2.3 genoemde overeenkomst wordt – uitsluitend ter beoordeling 

van Fabiton –aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Con-

tractspartij voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming 

van de overeenkomst. Fabiton is gerechtigd bij of na het aangaan van de 

overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Contractspartij zeker-

heid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen vol-

daan zal worden. 

2.5 Fabiton behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van 

redenen te weigeren. 

2.6 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, bindt 

Fabiton slechts indien deze door Fabiton schriftelijk is bevestigd. 

2.7 Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdracht-

bevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist 

en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen na fac-

tuurdatum. 

2.8 Fabiton is bevoegd om indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor 

een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht en na overleg met de Con-

tractspartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, 

waarvan de kosten aan de Contractspartij zullen worden doorberekend con-

form de verstrekte prijsopgaven. 

2.9 De Contractspartij is gehouden om tijdig alle informatie en bescheiden te 

verschaffen aan Fabiton welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de 

overeenkomst. Onjuistheden in de door Fabiton gedane aanbieding c.q. de 

met Fabiton aangegane overeenkomst dient de Contractspartij vóór levering 

aan Fabiton te melden. 

2.10 De Contractspartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie 

die zij van Fabiton krijgt als deze geen betrekking hebben op de opdracht. 

2.11 De Contractspartij moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen 

en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tij-

dig zijn verkregen. De Contractspartij is verplicht op eerste verzoek van Fa-

biton een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan haar toe te 

zenden. 

2.12 De Contractspartij zorgt ervoor dat Fabiton haar werkzaamheden onge-

stoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat, tenzij an-

ders overeengekomen,  Fabiton bij de uitvoering van haar werkzaamheden 

de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals: 

a. gas, water en elektriciteit; 

b. verwarming; 

c. afsluitbare droge opslagruimte; 

d. een (deel van een) schone en droge bouwplaats- 

en/of bouwput; 

e. sanitaire voorzieningen; 

f. op grond van de Arbowet en -regelgeving voor-

geschreven voorzieningen. 

 

Artikel 3 Intellectuele eigendom 

3.1 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, in de 

ruimste zin van het woord, die door Fabiton of in haar opdracht zijn vervaar-

digd, blijven te allen tijde eigendom van Fabiton. 

3.2 Auteursrechten omtrent de in artikel 3.1 genoemde goederen blijven 

berusten bij Fabiton. Het is verboden deze goederen te vermenigvuldigen, 

noch deze aan derden ter inzage te geven, noch te gebruiken in de ruimste 

zin van het woord, tenzij Fabiton daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestem-

ming verleent. 

3.3 Indien op de goederen (zoals modellen en dergelijke), welke bij de voorbe-

reiding of uitvoering van de overeenkomst door of namens Fabiton is ver-

vaardigd, intellectuele eigendomsrechten krachtens de Wet rusten, komen 

deze rechten Fabiton onverminderd toe. 

3.4 De Contractspartij garandeert Fabiton te allen tijde dat het gebruik van door 

Contractspartij verstrekte gegevens of anderszins, Fabiton niet in strijd zal 

brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. 

Verder vrijwaart zij Fabiton volledig voor alle directe en indirecte gevolgen 

en schade van aanspraken welke derden jegens Fabiton geldend maken uit 

hoofde van schending van deze garantie. 

3.5 De Contractspartij is verplicht om afdoende zorg te dragen voor het behoud 

en de bescherming van de in artikel 3.1 genoemde goederen. De bewijslast 

te dezer zake rust op de Contractspartij. 

3.6 Indien een aanbieding van Fabiton niet binnen genoemde termijn of uiterlijk 

30 dagen door een opdracht van de Contractspartij is gevolgd, dient de 

Contractspartij de in artikel 3.1 genoemde zaken op haar kosten en voor 

haar risico te retourneren aan Fabiton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 4 Prijzen 

4.1 Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van Fabiton:      

a. gebaseerd op levering af Fabiton, magazijn of andere op-

slagplaats; 

b. exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, ver-

voer en verzekering en andere kosten; 

c. exclusief de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funde-

rings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, 

kit-, leiding-, herstelwerk, bronbemaling of ander bouwkun-

dig werk; 

d. exclusief de kosten voor aansluiting van gas, water, elektrici-

teit, sanitaire voorzieningen of andere (infrastructurele) 

voorzieningen; 

e. exclusief de kosten ter voorkoming of beperking van schade 

aan op of bij het werk aanwezige zaken; 

f. exclusief de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen 

of afval; 

g. exclusief de reis- en verblijfkosten. 

4.2 De kosten worden vermeld in Euro’s. Eventuele koerswijzigingen worden  

 doorberekend. 

4.3 De kosten genoemd in artikel 4.1 is de Contractspartij aan Fabiton  

verschuldigd. 

4.4 Ingeval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Fabiton 

gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen.  

 

Artikel 5 Levering van zaken en oplevering van werk 

5.1 Vanaf het moment van (op)levering is de/het (op)geleverde zaak/werk voor 

risico van de Contractspartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt le-

vering van zaken af  het magazijn van Fabiton. Behoudens bovenstaande 

geschiedt franco levering (lees: franco levering vaste land Nederland, exclu-

sief boot-, tunnel- en/ of tolkosten) alleen indien en voorzover dit door Fabi-

ton met de Contractspartij is overeengekomen en op de factuur of anders-

zins wordt aangegeven.  

5.2 Als tijdstip van levering van zaken geldt het moment waarop het gekochte ter 

transportering gereed staat.  

5.3 De Contractspartij is verplicht de geleverde zaken en de verpakking terstond 

bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te con-

troleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Fabiton dat 

de zaken ter beschikking van de Contractspartij staan.  

5.4 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het product of een 

onderdeel daarvan door overmacht of een andere oorzaak niet of slechts 

gewijzigd kan worden geleverd, is iedere partij die dit bemerkt verplicht om 

hiervan onverwijld mededeling te doen aan de Contractspartij teneinde in 

onderling overleg, hetzij de uitvoering van de overeenkomst aan de gewij-

zigde omstandigheden aan te passen, hetzij tot een andere redelijke oplos-

sing te komen. 

5.5  Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de 

verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de Contractspartij op de 

afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermel-

den, bij gebreke waarvan de Contractspartij geacht wordt hetgeen geleverd 

is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet 

meer in behandeling genomen. 

5.6 Indien gekocht is op afroep is de Contractspartij verplicht de gekochte zaken 

binnen de gestelde tijd af te roepen. Indien na afloop van de termijn de za-

ken niet zijn afgeroepen, is Fabiton gerechtigd de niet afgeroepen zaken 

zondermeer aan de Contractspartij te leveren. 

5.7 Het lossen door de Contractspartij geschiedt met voldoende geschikt 

personeel en materiaal en op aanwijzing van de transporteur/chauffeur. 

5.8 Indien het lossen door Fabiton geschiedt en de leverancier daartoe hulpmid-

delen aan Fabiton ter beschikking heeft gesteld, is de Contractspartij vanaf 

het moment dat de hulpmiddelen op het terrein zijn aangevoerd, verant-

woordelijk voor het juiste gebruik van die hulpmiddelen. 

5.9 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen: 

a. als de Contractspartij het werk heeft goedgekeurd; 

b. als het werk door de Contractspartij in gebruik is genomen. 

Neemt de Contractspartij een deel van het werk in gebruik 

dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; 

c. als Fabiton schriftelijk aan de Contractspartij heeft meege-

deeld dat het werk is voltooid en de Contractspartij niet bin-

nen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft 

gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd; 

d. als de Contractspartij het werk niet goedkeurt op grond van 

kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 

dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die inge-

bruikname van het werk niet in de weg staan. 

5.10 Keurt de Contractspartij het werk niet goed dan is zij verplicht dit binnen 14 

dagen na de mededeling van Fabiton, ingevolge het voorgaande artikellid 

onder c., onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Fabi-

ton, bij gebreke waarvan de rechten van de Contractspartij ter zake komen 

te vervallen. De Contractspartij dient Fabiton in de gelegenheid te stellen het 

werk alsnog op te leveren. 

5.11 De Contractspartij vrijwaart Fabiton voor aanspraken van derden voor 

schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het ge-

bruik van reeds opgeleverde delen 

5.12 Fabiton is gerechtigd om te presteren in gedeelten (deelleveranties), welke 

zij afzonderlijk kunnen factureren.  

5.13 Opgave van de levertijd en uitvoerperiode geschiedt altijd bij benadering, 

tenzij uitdrukkelijk schriftelijke anders is overeengekomen. 

5.14 Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat Fabiton 

ervan uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die 

haar op dat moment bekend zijn. 

5.15 De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commer-

ciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke 

gegevens, definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit 

zijn van Fabiton, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan 

de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is vol-

daan. 

5.16 Onder de volgende omstandigheden kunnen de levertijd en/of uitvoeringspe-

riode worden verlengd:  

a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan Fabiton 

bekend waren toen zij de levertijd en/of uitvoeringsperiode 

vaststelde, kan zij de levertijd en/of uitvoeringsperiode ver-

lengen met de tijd die zij nodig heeft om de opdracht onder 

deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden 

niet in de planning van Fabiton kunnen worden ingepast, 

zullen deze worden uitgevoerd zodra haar planning dit toe-

laat. 

b. Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of uit-

voeringsperiode verlengd met de tijd die Fabiton 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 Fabiton kan worden ingepast, zullen de 

werkzaamheden worden uitgevoerd zodra haar planning dit 

toelaat. 

c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Fa-

biton worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd 

met de duur van de opschorting. Als de voortzetting van de 

werkzaamheden niet in de planning van Fabiton kan worden 

ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zo-

dra haar planning dit toelaat. 

d. Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd 

en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane 

vertraging. 

5.17 De Contractspartij is gehouden alle kosten te voldoen die Fabiton maakt als 

gevolg van een vertraging in de levertijd en/of uitvoeringsperiode zoals ver-

meld in het voorgaande artikellid.  

5.18 Fabiton spant zich in om de levering en/of het werk binnen de afgesproken 

termijn uit te voeren. Voor schade, welke dan ook, ten gevolge van over-

schrijding van deze termijn, is Fabiton niet aansprakelijk. 

 

 

 

 

 

 

5.19 Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd of uitvoerperiode door 

de Contractspartij niet zijn afgenomen of de Contractspartij het werk niet 

goedkeurt, houdt Fabiton de zaken/ het werk onder zich, voor rekening en ri-

sico van de Contractspartij. 

5.20  De Contractspartij dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van 

haar kan worden verwacht teneinde Fabiton tot aflevering in staat te stellen. 

5.21 Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van de Contractspartij 

opgeslagen. 

 

Artikel 6 Transport/risico 

6.1 Wanneer de Contractspartij Fabiton geen nadere aanwijzingen heeft 

gegeven, wordt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke 

van zaken door Fabiton als goed beheerder/koopman bepaald. Tenzij an-

ders overeengekomen, neemt de Contractspartij alle risico's in deze op zich, 

inclusief schuld/nalatigheid van de transporteur/chauffeur.  

6.2 Eventuele specifieke wensen van de Contractspartij inzake het transport/de 

verzending, worden slechts uitgevoerd indien de Contractspartij verklaart 

heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen. 

6.3 Fabiton is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen (zoals pallets) 

een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. 

Wanneer Fabiton een dergelijke vergoeding in rekening brengt, zal deze, 

tenzij anders overeengekomen, gecrediteerd worden na franco retourzen-

ding en ontvangst in het magazijn van Fabiton en in onbeschadigde staat. 

 

Artikel 7 Wijzigingen in het werk 

7.1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als: 

a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specifica-

ties of het bestek; 

b. de door Contractspartij verstrekte informatie niet overeen-

stemt met de werkelijkheid; 

c. geschatte hoeveelheden meer dan 10% afwijken. 

7.2 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 prijsbepalende factoren die golden op het mo-

ment van het sluiten van de overeenkomst. 

7.3  De Contractspartij is gehouden de prijs van het meerwerk zoals bedoeld in 

artikel 7.1 naar keuze van Fabiton op één 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. 

7.4 Als de som van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Fabiton 

bij de eindafrekening 10% van het verschil bij Contractspartij in rekening 

brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een 

verzoek van Fabiton. 

 

Artikel 8 Ontbinding/annulering 

8.1 Fabiton kan de met de Contractspartij aangegane overeenkomst voor het 

nog niet geleverde product c.q. voor het nog niet uitgevoerde werk geheel of 

gedeeltelijk, schriftelijk, zonder noodzaak van een ingebrekestelling of rech-

terlijke tussenkomst, ontbinden, haar verplichtingen jegens de Contractspar-

tij opschorten, enig bedrag verschuldigd door de Contractspartij op grond 

van de door Fabiton verleende diensten en terstond en zonder dat enige 

waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel opeisen, alles on-

verminderd het recht van Fabiton op vergoeding van kosten, schaden en in-

teresten, ingeval de Contractspartij: 

a. tekortschiet in de nakoming van enige contractuele verplich-

ting jegens Fabiton – wanprestatie-. Er is reeds sprake van 

wanprestatie, indien een afgesproken fatale termijn door de 

Contractspartij wordt overschreden of vaststaat dat deze zal 

worden overschreden. Afrekening vindt dan plaats op basis 

van het deel van de geleverde zaken, c.q. het deel van het 

werk dat reeds is uitgevoerd, onverminderd enig recht op 

schadevergoeding of andere aanspraken/claims; 

b. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand 

overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, 

dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar ei-

gendommen wordt gelegd; 

c. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt 

ontbonden, 

d. enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rus-

tende verplichting niet nakomt, 

e. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de 

daarvoor gestelde termijn te voldoen, 

f. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een be-

langrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng 

van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande 

vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstel-

ling van haar bedrijf, 

g. gebruik maakt van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Per-

sonen (WSNP). 

8.2 Indien de Contractspartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen 

deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (incl. BTW) als annu-

leringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Fabiton op 

volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst. 

8.3 Als de Contractspartij de overeenkomst wil beëindigen zonder dat er sprake 

is van een tekortkoming van Fabiton en Fabiton stemt hiermee in, wordt de 

overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Fabiton heeft in dat 

geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, 

gederfde winst en gemaakte kosten. 

8.4 Indien een partij in gebreke blijft en indien uit de overeenkomst voortvloeit 

dat daaraan een fatale termijn is verbonden, is de nalatige partij onmiddellijk 

in verzuim. 

8.5 Indien een partij andere op haar rustende verplichtingen uit deze overeen-

komst niet nakomt en de andere partij haar in verband daarmee schriftelijk in 

gebreke dient te stellen, zal deze de nalatige partij daarbij een redelijke ter-

mijn stellen om alsnog haar verplichtingen na te komen. 

8.6 Partijen zijn in dringende gevallen gerechtigd voor rekening van de nalatige 

partij zodanige maatregelen te nemen als zij ten nutte van de uitvoering van 

de overeenkomst in redelijkheid dienstig oordelen. Partijen zorgen ervoor dat 

de kosten, die voortvloeien uit de toepassing van de bedoelde maatregelen, 

binnen redelijke grenzen blijven. 

8.7 Indien een partij op grond van het in de vorige leden bepaalde nalatig is en 

blijft haar verplichtingen na te komen, is de andere partij gerechtigd de over-

eenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op nakoming en/of scha-

devergoeding. 

 

Artikel 9 Overmacht 

9.1 Onder "overmacht” wordt ten deze verstaan: Elke van de wil van partijen 

onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van 

de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden 

verlangd. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid 

dat leveranciers, onderaannemers van Fabiton of door Fabiton ingeschakel-

de transporteurs of andere hulppersonen niet of niet tijdig voldoen aan hun 

verplichtingen veroorzaakt door het weer, aardbevingen, brand, stroomsto-

ring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen, 

wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbe-

perkingen. 

9.2 Fabiton is gerechtigd om in geval van overmacht een deel van het verkochte 

hoeveelheid product te leveren of de werkzaamheden gedeeltelijk te verrich-

ten.  

9.3 Indien de overmacht naar het oordeel van Fabiton van tijdelijke aard is (bijv. 

vorst), heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te 

schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht veroorzaakt zich niet 

meer voordoet.  

9.4 Is naar het oordeel van Fabiton de overmachtssituatie van blijvende aard, 

dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeen-

komst en de daaraan verbonden gevolgen.  



 
9.5 Fabiton kan in geval van blijvende of tijdelijke overmacht de overeenkomst 

zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, voor dat deel van de verplichtin-

gen dat nog niet is nagekomen.  

9.6 Fabiton is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de 

uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van over-

macht veroorzakende omstandigheid is gebleken.  

9.7 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij 

daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.  

9.8 Door overmacht verliest een eventueel boetebeding haar kracht. 

9.9 Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de op-

schorting of de beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden scha-

de. 

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

10.1 Fabiton sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de 

Wet geregeld is.  

10.2 Indien Fabiton in afwijking van voornoemd artikellid aansprakelijk is voor 

schade is deze verplichting tot schadevergoeding op grond van welke (wet-

telijke) grondslag ook, beperkt tot die schade waartegen Fabiton uit hoofde 

van een door of ten behoeve van haar gesloten verzekering verzekerd is, 

maar nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze ver-

zekering wordt uitbetaald. 

10.3 Als Fabiton om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking 

in de voorgaande artikelleden van dit artikel, is de verplichting tot schade-

vergoeding beperkt tot maximaal 15% van de totale koop- en/ of aanneem-

som (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelle-

veringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% 

(exclusief btw) van de koop- en/ of aanneemsom van dat onderdeel of die 

deellevering. 

10.4 Niet voor vergoeding in aanmerking komt: 

a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer ver-

staan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, trans-

portkosten en reis- en verblijfkosten. De Contractspartij kan 

zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren; 

b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere ver-

staan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk 

wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan 

zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar 

wordt gewerkt. De Contractspartij kan zich desgewenst tegen 

deze schade verzekeren; 

c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van 

hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Fa-

biton. 

10.5 In ieder geval is Fabiton niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of 

veroorzaakt door het (onjuiste) gebruik van het geleverde of door de onge-

schiktheid daarvan voor het doel waarvoor de Contractspartij het heeft aan-

gekocht/aangewend.  

10.6 Alle handelingen en werkzaamheden, zoals het in- en uitladen en het 

vervoer van de in de overeenkomst begrepen producten, geschieden voor 

rekening en risico van de Contractspartij/afnemer, inclusief 

schuld/nalatigheid van de transporteur.  

10.7 Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde zaken door of namens 

de Contractspartij, is Fabiton gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken 

van de Contractspartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, 

ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstelling en/of fa-

bricagefouten dan wel door enige andere oorzaak.  

10.8 Fabiton is niet aansprakelijk voor door de Contractspartij of derden geleden 

schade (bijvoorbeeld bedrijfsschade, stagnatieschade) of letsel, ontstaan 

door gebreken aan de geleverde zaken van welke aard dan ook of door ge-

brekkige uitvoering van de werkzaamheden of anderszins.  

10.9 Als Fabiton door derden te zake een in de voorgaande artikelleden ge-

noemd incident aansprakelijk wordt gesteld, dan is de Contractspartij ver-

plicht Fabiton te vrijwaren voor dat deel van de schade, waarvoor de Con-

tractspartij op grond van de wettelijke regels Fabiton aansprakelijk wordt ge-

steld.  

10.10 De aansprakelijkheid van Fabiton als gevolg van niet-levering, gebrekkige 

levering, het niet, gedeeltelijk of gebrekkig verrichten van de overeengeko-

men werkzaamheden of enig andere oorzaak, gaat nooit het verkoopbe-

drag, de aanneemsom of de in het kader van een aannemingsovereenkomst 

in regie in rekening gebrachte bedragen te boven; aanspraken van de Con-

tractspartij ter zake van schade of anderszins vervallen één jaar nadat de 

schade bekend is geworden , althans bekend had moeten zijn.  

10.11 Fabiton  is na (op)levering niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan 

het product. 

10.12 De Contractspartij draagt het risico en is aansprakelijk voor schade in 

verband met verlies, diefstal, verbranding en beschadiging van zaken van 

Fabiton, de Contractspartij 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 over-

eengekomen plaats. 

10.13 De Contractspartij is gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de 

risico’s genoemd in voornoemd artikellid. De Contractspartij dient daarnaast 

te zorgen voor verzekering van het werkrisico van te gebruiken materieel. 

De Contractspartij dient Fabiton op eerste verzoek een kopie van de betref-

fende verzekering(en) en een bewijs van betaling van de premie te sturen. 

Als er sprake is van schade is de Contractspartij verplicht dit onverwijld bij 

haar verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling. 

10.14 Als de Contractspartij haar 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 de Contractspartij alsnog aan al haar verplichtingen voldoet en de 

planning van Fabiton dit toelaat. De Contractspartij is aansprakelijk voor alle 

voor Fabiton uit de vertraging voortvloeiende schade. 

 

Artikel 11 Gebreken en reclames 

11.1 De Contractspartij is verplicht om binnen 24 uur na aflevering (het weekein-

de, feest- en collectieve vrije dagen niet meegerekend) aan Fabiton mede-

deling te doen van die gebreken, die bij aflevering zonder nader onderzoek 

door haar zijn geconstateerd. De gevolgen van het niet nakomen door de 

Contractspartij van de in de vorige zin bedoelde verplichting gelden even-

eens als het gebreken betreft die de Contractspartij zonder nader onderzoek 

in redelijkheid had kunnen of moeten constateren. Indien het gebreken be-

treft die de Contractspartij niet zonder nader onderzoek in redelijkheid had 

kunnen of moeten constateren, is de Contractspartij verplicht om binnen 24 

uur na feitelijke ontdekking van het gebrek aan Fabiton daarvan mededeling 

te doen. Op een gebrek in de prestatie dat zich pas na het verstrijken van 

een termijn van zes maanden na aflevering openbaart, kan de Contractspar-

tij tegenover Fabiton geen beroep meer doen en Fabiton is niet gehouden 

een dergelijke reclame in behandeling te nemen. 

11.2 Onverminderd het bepaalde artikel 11.1 zullen, indien en voor zover omtrent 

de hoedanigheid van het product overigens niets uitdrukkelijk is overeenge-

komen, geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte, structuur, eventuele 

kalkuitslag en andere geconstateerde kleine gebreken geen reden tot afkeu-

ring zijn. 

11.3 Onverminderd het in de volgende leden bepaalde en behoudens aan 

eventuele toepasselijke garanties door de Contractspartij te ontlenen aan-

spraken, is Fabiton na (op)levering niet meer aansprakelijk voor tekortko-

mingen aan het product. 

11.4 Indien een opgeleverd werk of enig onderdeel daarvan een verborgen 

gebrek bevat dat aan  Fabiton kan worden toegerekend en waarvan de Con-

tractspartij Fabiton binnen zes weken na ontdekking mededeling heeft ge-

daan, is Fabiton voor dat gebrek ten opzichte van de Contractspartij aan-

sprakelijk. Een gebrek is als een verborgen gebrek aan te merken indien het 

door de Contractspartij niet bij de oplevering is geconstateerd of behoefde te 

worden geconstateerd. De rechtsvordering uit hoofde van verborgen gebrek 

is niet ontvankelijk, indien deze wordt ingesteld na verloop van 5 jaar na de 

dag van oplevering. 

 

 

 

 

11.5 Ingeval een verborgen gebrek echter als een ernstig gebrek moet worden 

aangemerkt, is de rechtsvordering uit hoofde van dit gebrek niet ontvankelijk, 

indien zij wordt ingesteld na verloop van 10 jaar na de oplevering van het 

werk. Indien de Contractspartij echter ten opzichte van haar opdrachtgever 

voor ernstige gebreken langer dan gedurende deze termijn aansprakelijk is, 

de Contractspartij zulks schriftelijk aan Fabiton heeft medegedeeld en Fabi-

ton zich daarmee schriftelijk heeft verenigd, wordt de termijn tot die langere 

duur verlengd. Een gebrek is slechts dan als een ernstig gebrek aan te mer-

ken, indien het de hechtheid van het werk of van een essentieel onderdeel 

daarvan, dan wel van het werk van de Contractspartij in gevaar brengt. Een 

ernstig gebrek dat zich binnen 10 jaar na de oplevering openbaart, wordt, 

behoudens tegenbewijs door de Fabiton, geacht het gevolg te zijn van een 

aan Fabiton toe te rekenen omstandigheid. 

11.6 Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel 

binnen 10 dagen na de factuurdatum.  

11.7 Na het verstrijken van de in de voornoemde leden genoemde termijnen 

wordt de Contractspartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te 

hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Fabiton in 

behandeling genomen en kan door de Contractspartij geen beroep meer 

worden gedaan op een gebrek in de prestatie.  

11.8 Indien de reclame door Fabiton gegrond wordt bevonden, is zij uitsluitend 

verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.  

11.9 Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt, schort dit 

de betalingsplicht van de Contractspartij op tot het moment waarop de re-

clame is afgewikkeld. De opschorting van de betalingsverplichting beperkt 

zich uitsluitend tot het bedrag van die onderdelen van de levering waarop de 

reclame betrekking heeft.  

11.10 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Fabiton, onder door haar te bepalen voorwaar-

den. Goederen die niet tot het normale leveringsprogramma van Fabiton be-

horen en speciaal besteld zijn voor de Contractspartij worden niet door te-

ruggenomen. 

 

Artikel 12 Garantie 

12.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen verleent Fabiton geen garantie 

voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. Als een garan-

tietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens 

van toepassing. 

12.2 Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest, zal Fabiton de 

keuze maken of zij deze alsnog deugdelijk uitvoert of de Contractspartij cre-

diteert voor een evenredig deel van de factuur. Kiest Fabiton voor het alsnog 

deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt zijzelf de wijze en het tijdstip 

van uitvoering. Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewer-

ken van door de Contractspartij aangeleverd materiaal, dan dient de Con-

tractspartij voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren. 

12.3  Onderdelen of materialen die door Fabiton worden hersteld of vervangen, 

moeten door de Contractspartij aan haar worden toegezonden. 

12.4  Voor rekening van de Contractspartij komen: 

a. alle transport- of verzendkosten; 

b. kosten voor demontage- en montage; 

c. reis- en verblijfkosten. 

12.5 De Contractspartij moet Fabiton in alle gevallen de gelegenheid bieden een 

eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren. De 

Contractspartij dient alle medewerking te verlenen om herstelkosten te mi-

nimaliseren en schade te beperken.  

12.6  De Contractspartij kan alleen een beroep doen op garantie nadat zij aan al 

haar verplichtingen ten opzichte van Fabiton heeft voldaan. 

12.7  Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van: 

a. normale slijtage; 

b. onoordeelkundig gebruik; 

c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; 

d. installatie, montage, wijziging of reparatie door de Con-

tractspartij of door derden; 

e. gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of 

voorgeschreven door de Contractspartij; 

f. gebreken aan of ongeschiktheid van door de Contractspartij 

gebruikte materialen of hulpmiddelen. 

12.8 Geen garantie wordt gegeven op: 

a. geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van 

levering; 

b. het keuren en repareren van zaken van de Contractspartij; 

c. onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend. 

12.9 Op van derden betrokken onderdelen of anderszins wordt door Fabiton niet 

meer garantie verleend, dan die welke door haar derde-leverancier is ver-

leend. 

12.10 Vervang Fabiton ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen, 

dan worden de vervangen onderdelen haar eigendom.  

12.11 Het bepaalde in de artikelen 12.2 tot en met 12.10 is van overeenkomstige 

toepassing bij eventuele aanspraken van de Contractspartij op grond van 

wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook. 

12.12 De Contractspartij kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen. 

 

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud en zekerheid 

13.1 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de Contractspartij 

verplicht op eerste verzoek van Fabiton een naar diens oordeel voldoende 

zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de Contractspartij hier niet bin-

nen de gestelde termijn aan voldoet, raakt zij direct in verzuim. Fabiton heeft 

in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op de 

Contractspartij te verhalen. 

13.2 Geleverde zaken blijven eigendom van Fabiton, tot het moment waarop alle 

krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te 

verrichten leveranties en/of werkzaamheden, met inbegrip van rente en kos-

ten en vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoem-

de overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, door de Con-

tractspartij zijn betaald. 

13.3 Ingeval van wanprestatie, surséance van betaling, faillissement, toelating tot 

Wettelijke Schuldsanering conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Per-

sonen, opschorting van betaling, liquidatie van de Contractspartij, of overlij-

den wanneer de Contractspartij een natuurlijke persoon is, is Fabiton ge-

rechtigd  het eigendomsvoorbehoud in te roepen. Dit  laat het recht van Fa-

biton op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal el-

ke vordering van Fabiton op de Contractspartij direct en volledig opeisbaar 

zijn.  

13.4 Nadat Fabiton haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de 

geleverde zaken terughalen. De Contractspartij zal daartoe alle medewer-

king verlenen. 

13.5 De leveranties kunnen door de Contractspartij in het kader van diens 

normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen 

niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor 

een vordering van een derde.  

13.6 Als de Contractspartij, nadat de zaken conform de overeenkomst door 

Fabiton aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, her-

leeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als de Con-

tractspartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet na-

komt. 

13.7 Tot zekerheid voor correcte betaling van alle vorderingen van Fabiton, uit 

welke hoofde dan ook, verkrijgt Fabiton bovendien bezitloos pandrecht – 

door het ontstaan der vordering – op al die zaken waarin de door aan Fabi-

ton geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. De 

door Contractspartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke 

acceptatie aan de zijde van Fabiton gelden als onderhandse akte als be-

doeld in de Wet. 

13.8 Fabiton heeft op alle zaken die zij uit welke hoofde ook onder zich heeft of 

zal krijgen en voor alle vorderingen die zij op de Contractspartij heeft of 

mocht krijgen ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt een 

pandrecht en een retentierecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 14 Betaling 

14.1  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling – voor zover geen 

vooruitbetaling wordt verlangd – zonder korting of verrekening bij 

(op)levering te geschieden en middels storting of overmaking op een door 

Fabiton aangewezen bank- of girorekening binnen 8 dagen na factuurdatum. 

14.2 De op de bank/giroafschriften van Fabiton aangegeven valutadag is bepa-

lend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. 

14.3 Als de Contractspartij haar betalingsverplichting niet nakomt is zij verplicht 

om, in plaats van betaling van de overeengekomen geldsom, te voldoen aan 

een verzoek van Fabiton om inbetalinggeving. 

14.4 Het recht van de Contractspartij om haar vorderingen op Fabiton te verreke-

nen of om op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement 

van Fabiton of de wettelijke schuldsanering op Fabiton van toepassing is. 

14.5  Ongeacht of Fabiton de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, 

is alles wat de Contractspartij uit hoofde van de overeenkomst aan haar ver-

schuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als: 

a. een betalingstermijn is overschreden; 

b. het faillissement of de surseance van betaling van de Con-

tractspartij is aangevraagd; 

c. beslag op zaken of vorderingen van de Contractspartij wordt 

gelegd; 

d. de Contractspartij (vennootschap) wordt ontbonden of geli-

quideerd; 

e. de Contractspartij (natuurlijk persoon) het verzoek doet te 

worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder 

curatele wordt gesteld of is overleden. 

14.6 Alle door de Contractspartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoe-

ning van eventuele rente en door Fabiton gemaakte invorderingskosten en 

vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen. 

14.7 Fabiton is bevoegd haar schulden aan de Contractspartij te verrekenen met 

vorderingen van aan Fabiton gelieerde ondernemingen op de Contractspar-

tij. Daarnaast is Fabiton bevoegd haar vorderingen op de Contractspartij te 

verrekenen met schulden van aan Fabiton gelieerde ondernemingen aan de 

Contractspartij. Verder is Fabiton bevoegd haar schulden aan de Contracts-

partij te verrekenen met vorderingen op aan de Contractspartij gelieerde on-

dernemingen. Onder gelieerde ondernemingen worden de ondernemingen 

die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoren, en een deel-

neming in de zin van artikel 2:24c BW verstaan. 

 

Artikel 15 Rente en kosten 

15.1 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen 

betalingstermijn, is de Contractspartij direct rente aan Fabiton verschuldigd. 

De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als 

deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand ge-

zien als een volle maand 

15.2 Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen 

betalingstermijn is de Contractspartij aan Fabiton alle buitengerechtelijke 

kosten verschuldigd met een minimum van € 250,-. Deze kosten worden be-

rekend op basis van de volgende tabel:  

Hoofdsom incl. rente  Buitengerechtelijke kosten in % hoofdsom 

Over de eerste € 3.000,-- 15% 

Over het meerdere tot € 6.000 10% 

Over het meerdere tot € 15.000 8% 

Over het meerdere tot € 60.000 5% 

Over het meerdere vanaf € 60.000 3% 

De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze 

hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt. 

15.3 Als Fabiton in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen 

alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor reke-

ning van de Contractspartij. 

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

16.1 Indien aan één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden 

rechtskracht wordt ontzegd, zal zulks gebrek aan rechtskracht geen werking 

hebben met betrekking tot de rechtskracht van de overige bepalingen van 

deze algemene voorwaarden en zal de verbindende kracht van zulke overi-

ge bepalingen onverminderd voortgang vinden.  

16.2 Op de door Fabiton gedane aanbieding c.q. de met Fabiton aangegane 

overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. 

16.3 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige 

andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. 

16.4 Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigings-

plaats van Fabiton neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het 

dwingend recht. Fabiton mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de 

wettelijke bevoegdheidsregels hanteren. 


