ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
VAN DE COÖPERATIE MEGAMIX BA, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL
OP 6 JANUARI 2014 ONDER NUMMER 24318317
DEZE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP LEVERINGEN VAN PRODUCTEN
DOOR BEDRIJVEN DIE LID ZIJN VAN DE COÖPERATIE MEGAMIX BA
ARTIKEL 0
DEFINITIES
Coöperatie MegaMix BA
: gezamenlijke en/of afzonderlijke leden van de Coöperatie MegaMix BA
Afnemer
: onze wederpartij;
Producten
: mortels, species, betonproducten en alle overige daaraan gerelateerde leveranties.
ARTIKEL I
TOEPASSELIJKHEID
1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle door ons gedane
aanbiedingen en/of door ons aanvaarde opdrachten en gelden zij boven welke voorwaarden van de afnemer dan ook, zelfs indien deze
laatste voorwaarden hun uitsluitende toepasselijkheid stipuleren. Voor zover nodig wijzen wij de toepasselijkheid van eventuele
voorwaarden van de afnemer hierbij uitdrukkelijk van de hand.
2. Door het geven van een opdracht wordt de afnemer geacht volledig in te stemmen met de uitsluitende toepasselijkheid van deze
algemene voorwaarden.
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing indien derden onder onze leiding of met onze toestemming betrokken worden bij
de uitvoering van een opdracht.
ARTIKEL II
AANBIEDINGEN
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten.
2. Al onze aanbiedingen zijn gebaseerd op en gaan uit van levering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
3. Gegevens vermeld in catalogi, beschrijvingen, applicatie- en technische instructies, adviezen, gegevens omtrent samenstelling van onze
producten en andere gegevens, door ons en/of door onze werknemers verstrekt, binden ons slechts indien en voor zover ze uitdrukkelijk
zijn gegarandeerd in een door ons ondertekende overeenkomst dan wel door ons ondertekende orderbevestiging.
4. In geval van gecombineerde of in delen te onderscheiden door ons gedane aanbiedingen zijn wij niet gehouden tot levering van een
deel van het door ons aangebodene tegen een pro rata over de totaalprijs berekende prijs.
5. De aanvaarding van onze aanbieding of de aan ons gegeven opdracht moet vergezeld gaan van voldoende informatie om ons in staat te
stellen tot uitvoering van de opdracht over te gaan.
ARTIKEL III
EIGENDOM VAN GEGEVENS
1. Alle gegevens betreffende onze producten, hun samenstelling en/of aanwending, door ons verstrekt, blijven ons eigendom, ook indien
door ons aan de afnemer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht en/of indien de opdracht door ons is aanvaard of uitgevoerd.
2. De afnemer staat ervoor in, dat geen van deze door ons verstrekte gegevens zal worden gekopieerd, aan derden getoond of door deze
gebruikt dan wel te hunner beschikking gesteld zonder onze uitdrukkelijk vooraf verkregen schriftelijke toestemming.
3. Wij zijn gerechtigd van de afnemer te allen tijde te vorderen, dat deze de gegevens, genoemd in lid 1 en lid 2 van dit artikel, aan ons
retourneert. Hij dient aan dat verzoek terstond te voldoen.
ARTIKEL IV
OVEREENKOMST
1. Een schriftelijke overeenkomst treedt in werking op de eerste van de hierna genoemde dagen:
- de dag waarop de overeenkomst is ondertekend,
- de dag waarop de schriftelijke bevestiging van de bestelling door ons aan de afnemer is bevestigd, of
- de dag waarop de bestelling wordt uitgevoerd c.q. daarmee wordt aangevangen.
2. Mondelinge toezeggingen zijdens of overeenkomsten gesloten met onze werknemers zijn voor ons niet bindend, behoudens in zoverre
die overeenkomsten door ons schriftelijk zijn bevestigd.
3. Wij zijn gerechtigd aan de afnemer afzonderlijk in rekening te brengen iedere meerlevering zodra het bedrag, in verband daarmee aan
hem in rekening te brengen, aan ons bekend is. Onder meerlevering wordt verstaan al datgene wat door ons wordt geleverd, hetzij op
verzoek of order van de afnemer, hetzij ingevolge opdracht door derden dan wel uit hoofde van nieuwe of gewijzigde regelingen, boven
de door ons te leveren producten en/of hoeveelheden, zoals omschreven in onze aanbiedingen of onze orderbevestigingen. Het
bepaalde in artikel 7:755 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.
ARTIKEL V
PRIJZEN
1. De door ons berekende prijzen zijn afnemersprijzen per ton of m³, franco bouwplaats, met inachtneming van de overeengekomen
afname- en verbruiksverplichtingen per silo en/of andere verpakkingseenheden.
2. Indien niet uitdrukkelijk anders vermeld zijn onze prijzen, indien van toepassing, inclusief ter beschikkingstelling van de complete silo en
vaste appendages doch exclusief de waterslangen en voedingskabel.
3. De opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. Alle belastingen, heffingen, verzekeringspremies etc., waar, wanneer en om welke reden dan
ook verschuldigd ter zake van de levering, komen voor rekening van de afnemer, tenzij wij tevoren schriftelijk hebben verklaard deze
voor onze rekening te nemen.
ARTIKEL VI
RISICOCLAUSULE
1. De prijs c.q. prijzen vermeld in onze aanbiedingen, bevestigingen en/of met ons gesloten overeenkomsten is/zijn gebaseerd op de
kostprijsfactoren die gelden op de datum van aanbieding.
2. Indien de prijzen van grondstoffen, materialen, materieel, onderdelen, energie, lonen, sociale verzekeringspremies, belastingen, rente
en/of andere prijsfactoren een verhoging ondergaan gedurende de periode tussen de datum van aanbieding en de datum van levering,
zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ook indien de kostprijsverhoging voorzienbaar was op
het moment van aanbieding c.q. bevestiging.
ARTIKEL VII
VERGUNNINGEN
1. De afnemer is aansprakelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke vergunningen en/of toestemming voor het gebruik van de
producten alsmede voor de daarmee verband houdende betalingen, door de afnemer verschuldigd.
2. De afnemer wordt niet geacht te zijn ontslagen uit zijn verplichtingen uit de overeenkomst door gehele of gedeeltelijke verhindering dan
wel ten gevolge van het opleggen van enige voorwaarden of beperkingen tot het verkrijgen van zulk een vergunning.
ARTIKEL VIII
LEVERINGSTERMIJN EN LEVERING
1. Voor de eerste levering per werk en de vervolgleveringen geldt een levertermijn zoals tussen ons en de afnemer is overeengekomen.
Vervolgleveringen op hetzelfde werk geschieden na afroep.
2. De levertermijnen zullen naar beste kunnen in acht worden genomen maar zijn nooit aan te merken als fatale termijn en geven
de afnemer niet het recht op ontbinding van de overeenkomst, op schadevergoeding en/of niet nakoming van enig ontstane verplichting.
3. Leveringen worden door ons, of door een door ons aangewezen vervoerder, geplaatst op een door de afnemer aan te wijzen locatie.
4. Iedere vertraging aan de zijde van de afnemer bij het nakomen van enige verplichtingen jegens ons, schort de leveringstermijn op.
ARTIKEL IX
SILO, SILOPLAATSING EN OVERIG MATERIEEL
1. Het plaatsen van silo’s en/of overig materieel op de bouwplaats geschiedt uitsluitend door ons of een door ons aangewezen vervoerder.
Het inbedrijfstellen en het ter zake instrueren van het bedienend personeel zullen zo nodig bij de aanvang van het werk eenmalig door
ons worden uitgevoerd.
2. De afnemer is aansprakelijk voor diefstal, verlies van of schade aan de silo en/of het overig materieel voor zover deze plaatsvinden
gedurende de tijd dat dit materieel op de bouwplaats aanwezig is. In voorkomende gevallen behouden wij ons het recht voor
schadevergoeding te vorderen van de afnemer.
3. De silo en/of het overige materieel dient in goede staat te worden geretourneerd. Eventuele reparatiekosten en/of ontbrekende
toebehoren dienen door de afnemer te worden vergoed.
4. De normale los- en laadtijd, inclusief het op- en afrijden van de bouwplaats, bedraagt maximaal 30 minuten. Los- en/of laadtijden van
meer dan 30 minuten, veroorzaakt door het niet toegankelijk zijn van de aanvoerwegen of het niet voldoende voorbereid zijn van de
siloplaats c.q. losplaats of door andere redenen die niet aan onze schuld c.q. die van onze vervoerder zijn te wijten, worden aan de
afnemer in rekening gebracht tegen het op dat moment geldend uurtarief of gedeelte daarvan.
5. Het tussentijds verplaatsen van silo’s en/of overig materieel op een bouwplaats mag uitsluitend geschieden door ons, een door ons
aangewezen vervoerder of een door ons aangewezen deskundige. De kosten hiervoor worden in overleg vastgesteld en zijn voor
rekening van de afnemer.
6. Schade die het gevolg is van verkeerd gebruik of afwijken van de plaatsings- en gebruiksvoorschriften is voor rekening en risico van de
afnemer. De afnemer is tevens aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebreken aan de opstellingsplaats van de silo en/of
overig materieel.
ARTIKEL X
PLAATSINGS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN
1. Op deze algemene voorwaarden volgen de plaatsings- en gebruiksvoorschriften, die door de afnemer volledig en stipt dienen te worden
opgevolgd. Deze plaatsings- en gebruiksvoorschriften zijn bijgevoegd bij onze aanbiedingen of worden verstrekt bij het plaatsen van de
silo en/of overig materieel.
ARTIKEL XI
UITGELEVERDE HOEVEELHEDEN
1. Het aan de afnemer te berekenen gewicht per levering wordt vastgesteld door ijkwaardige weging.
2. De afnemer heeft het recht bij de vaststelling van de geladen hoeveelheid aanwezig te zijn, mits hij dit tijdig kenbaar maakt en door het
vervullen daarvan geen vertraging bij het laden ontstaat.
3. De silo’s mogen uitsluitend door de desbetreffende leverancier of een door hem aangewezen derde worden gevuld. Bij vulling door de
afnemer of niet door ons aangewezen derden zijn wij gerechtigd de silo terstond van de bouwplaats te verwijderen op kosten van de
afnemer zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
ARTIKEL XII
EIGENDOM
1. Elke silo en/of overig materieel die op de bouwplaats wordt gestationeerd, blijft onder alle omstandigheden en te allen tijde ons
eigendom. Bij betalingsachterstand, surseance van betaling of faillissement van de afnemer, zijn wij gerechtigd ons eigendom terstond
van de bouwplaats te verwijderen.
ARTIKEL XIII
FACTURERING EN BETALING
1. Facturering geschiedt bij aflevering.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.
3. De afnemer heeft geen recht op reductie of compensatie met enige beweerde vordering zijnerzijds.
4. Indien niet op de overeengekomen vervaldata het alsdan verschuldigde is betaald, is de afnemer van rechtswege, zonder voorafgaande
ingebrekestelling in verzuim en is hij gehouden vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente te betalen als bedoeld in art. 6:119a en

6:120 van het Burgerlijk Wetboek alsmede alle buitengerechtelijke kosten van invordering, hierbij vastgesteld op minimaal 10% van het
totaal verschuldigde.
5. Wij zijn te allen tijde gerechtigd accreditief- of zekerheidsstelling door de afnemer te verlangen voor de nakoming van zijn
betalingsverplichtingen alvorens aan te vangen met de uitvoering van enige leverantie.
6. Onverminderd het bepaalde in artikel XVIII geeft het niet voldoen door de afnemer aan zijn verplichting tot betaling dan wel accreditiefof zekerheidstelling, ons het recht de levering op te schorten totdat door hem aan deze verplichting is voldaan.
ARTIKEL XIV
RISICO-OVERGANG EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Zodra de producten zijn geleverd, draagt de afnemer het risico voor alle schade, direct of indirect, die daaraan of daardoor mocht
ontstaan.
2. Het eigendom van de geleverde producten gaat eerst op de afnemer over, nadat door hem het verschuldigde ter zake van het
geleverde, met inbegrip van rente en kosten, aan ons is betaald.
3. De afnemer is niet gerechtigd het geleverde, zolang dit nog niet volledig is betaald, aan derden, uit welken hoofde ook, over te dragen,
dan wel deze te bezwaren.
4. Onverminderd onze overige rechten, zijn wij door de afnemer onherroepelijk gemachtigd de door ons aan hem geleverde producten op
eerste mededeling en zulks zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, indien hij niet, niet
volledig of niet tijdig aan enige van zijn betalingsverplichting jegens ons heeft voldaan.
ARTIKEL XV
KWALITEITSKEURING EN INSPECTIES
1. Indien met ons schriftelijk is overeengekomen, dat door ons of enig ander een kwaliteitskeuring op de geleverde producten zal worden
uitgevoerd, zal de afnemer terstond na applicatie en/of gebruik daarvan ons in staat stellen alle noodzakelijke testen uit te voeren
teneinde de kwaliteit vast te stellen. De afnemer zal ons te dien einde alle noodzakelijke hulparbeid en materiaal verschaffen en deze
tijdig op de daartoe verlangde plaats ter beschikking stellen.
2. Behoudens indien uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, komen alle kosten van in welke vorm ook uitgevoerde inspectie,
kwaliteitskeuring of beproeving voor rekening van de afnemer.
ARTIKEL XVI
GARANTIE EN RECLAME
1. Onverminderd de navolgende beperkingen en in het bijzonder het in lid 14 bepaalde, garanderen wij de algemene functionele
geschiktheid van de door ons geleverde producten, mits al onze instructies met betrekking tot het gebruik daarvan strikt zijn opgevolgd.
2. De garantie vangt aan op de dag van aflevering van de producten.
3. De garantieperiode verstrijkt een jaar daarna, behoudens indien anders overeengekomen.
4. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor gebreken, waarvan de afnemer aantoont, dat deze voor of binnen de garantieperiode zijn ontstaan,
uitsluitend of overwegend als een direct gevolg van verkeerde vervaardiging, door ons gekozen samenstelling, of anderszins als gevolg
van ondeugdelijke materialen door ons gebruikt. Voor gebreken die het gevolg zijn van enige andere oorzaak, zijn wij niet aansprakelijk.
5. Gebreken die geheel of gedeeltelijk of mede een gevolg zijn van grondstoffen, materiaal, constructie of applicatie, gekozen door de
afnemer of verplicht opgelegd door enige regeling van overheidswege, vallen niet onder deze garantie.
6. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen garanderen wij noch de bruikbaarheid van de producten indien deze worden aangewend
voor enig ander doel dan waarvoor zij gebruikelijk worden geleverd, noch zijn wij aansprakelijk voor de gevolgen van specifieke
ontwikkelingsrisico’s van nieuw ontwikkelde producten.
7. Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de garantie is beperkt tot het herleveren van producten ter vervanging van het ondeugdelijke
inclusief – voor zover nodig en indien van toepassing - plaatsen en ter beschikking stellen van de silo dan wel terugbetaling van het in
rekening gebrachte bedrag.
8. In geval van herlevering wordt een nieuwe garantie voor de vervangende producten verstrekt onder de bepalingen van dit artikel, welke
garantie aanvangt op de dag van aflevering van de vervangende producten.
9. Ingeval van beweerde ondeugdelijkheid van geleverde producten, zal de afnemer de situatie en omstandigheden waarin de beweerde
ondeugdelijkheid is ontstaan c.q. zich heeft voorgedaan, zoveel mogelijk ongewijzigd laten. Wij zijn niet tot enige garantie gehouden
indien de afnemer de hiervoor genoemde situatie en omstandigheden waaronder de beweerde ondeugdelijkheid is ontstaan dan wel
gebleken, zodanig wijzigt dat deze voor ons niet meer herkenbaar zijn.
10. Klachten omtrent beweerde gebreken dienen ons zo spoedig mogelijk in geschrift te worden gemeld:
a. in geval van uitwendig waarneembare kwaliteitsgebreken binnen ten hoogste twee werkdagen na aflevering van de producten;
b. in geval van niet uitwendig waarneembare kwaliteitsgebreken binnen ten hoogste twee werkdagen nadat deze zijn vastgesteld, doch
niet later dan tien dagen na verstrijken van de garantieperiode.
Overschrijding van deze periode leidt tot het verval van de garantie.
11. Indien de afnemer klaagt omtrent beweerde ondeugdelijkheid van de geleverde producten, dient hij ons in staat te stellen alle
onderzoekingen te verrichten en testen uit te voeren op deze producten, door ons noodzakelijk geacht, en de afnemer zal onze
instructies daartoe dienen op te volgen.
12. De bewering niet te voldoen aan onze verplichtingen ontslaat de afnemer niet van enige verplichting uit de overeenkomst.
13. Wij zijn niet tot enige garantie gehouden:
a. indien de afnemer niet volledig dan wel niet tijdig voldoet aan enige van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst;
b. indien de afnemer de door ons geleverde producten onvakkundig of onjuist of anders dan voor het doel waarvoor deze bestemd zijn,
verwerkt of gebruikt;
c. indien de verzegeling wordt verbroken van de door ons aan afnemer beschikbaar gesteld materieel;
d. indien niet volledig en stipt conform de plaatsings- en gebruiksvoorschriften voor de silo en overig materieel is gehandeld.
14. Bovendien zal onze garantie voor producten, door ons geleverd, doch niet door ons vervaardigd, beperkt zijn tot de aansprakelijkheid,
aanvaard door de leverancier van die producten onder zijn garantie.
15. Indien wij, uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins, aan de opdrachtgever technische adviezen verstrekken met betrekking tot
het gebruik, de werking en/of de aanwendingsmogelijkheid van het product, dan wel materiaal of outillage, daartoe of anderszins
gebruikt, alsook indien wij personeel ter beschikking stellen om op het gebruik of de verwerking daarvan toezicht te houden, verlenen wij
- alhoewel wij al het redelijke in het werk stellen om te bereiken dat ieder verstrekt technisch advies adequaat is en het ter beschikking
gesteld personeel competent - geen garantie en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de bruikbaarheid van zulke technische
adviezen en/of voor de competentie van genoemd personeel, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk door ons is overeengekomen.
De afnemer zal ons vrijwaren en schadeloos stellen ingeval van enige door ons te lijden schade ten gevolge van enige tegen ons
ingestelde vordering ter zake van zulk een verstrekt technisch advies of ter beschikking gesteld personeel.
ARTIKEL XVII
BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID
1. Onze aansprakelijkheid uit hoofde van deze overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot die ingevolge de garantie in het vorige artikel
omschreven. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe, hetzij voor indirecte schade, kosten en interessen, is uitdrukkelijk
uitgesloten.
2. Rechtsvorderingen ter zake van schade vervallen na een jaar te rekenen vanaf de datum van levering.
3. Onverminderd het in artikel XVI bepaalde zijn wij, behoudens ingeval van opzet of grove schuld onzerzijds, niet aansprakelijk voor
kosten, schaden en interessen die direct of indirect het gevolg zijn van:
a. schending van octrooien, licenties, auteursrechten of andere rechten van derden, als gevolg van, door of vanwege de opdrachtgever
aan ons verstrekte gegevens;
b. nalatigheid van onze werknemers of van personen, door ons gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst;
c. overschrijding van de levertijd door welke oorzaak dan ook;
d. schade die direct of indirect aan personen, goederen of het bedrijf van de afnemer en/of derden mocht ontstaan.
4. Modellen, afbeeldingen, gereedschap, tekeningen, beschrijvingen en alle overige informatie, door de afnemer te onzen beschikking
gesteld, blijven voor zijn rekening en risico en zullen na gebruik, eveneens voor zijn rekening en risico, aan hem worden geretourneerd.
5. De afnemer is gehouden ons te vrijwaren c.q. schadeloos te stellen ter zake van aanspraken van derden op grond van omstandigheden,
waarvoor wij niet uit hoofde van deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn of die verder gaan dan waartoe onze aansprakelijkheid
bij deze voorwaarden beperkt is.
ARTIKEL XVIII
OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan één van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst, indien aan ernstige
twijfel onderhevig is, of hij aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen, ingeval van zijn surseance van betaling,
faillissement, curatele, stillegging, liquidatie, gehele of gedeeltelijke overdracht van zijn bedrijf of bedrijfsmiddelen, zijn wij gerechtigd, na
schriftelijke kennisgeving daarvan aan hem, hetzij de uitvoering van enige overeenkomst op te schorten, hetzij deze overeenkomst
geheel of gedeeltelijk, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zonder enige gehoudenheid onzerzijds tot het
betalen van schadevergoeding dan wel zekerheidsstelling alles onverminderd onze overige rechten.
2. In de gevallen genoemd in het eerste lid van dit artikel wordt de overeengekomen prijs, onder aftrek van hetgeen daarvan reeds aan ons
is betaald en van door ons nog niet gemaakte kosten, onmiddellijk opeisbaar. De afnemer is alsdan gehouden genoemd bedrag aan ons
te betalen en de producten af te nemen, bij gebreke waarvan wij gerechtigd zijn de producten voor rekening en risico van de afnemer op
te slaan dan wel deze voor zijn rekening en risico te verkopen.
3. Ingeval van overmacht, waaronder begrepen iedere omstandigheid buiten onze wil of controle, al dan niet voorzienbaar, ten gevolge
waarvan de levering en/of uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden gevorderd, zijn wij gerechtigd na
schriftelijke kennisgeving aan de afnemer en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor een
periode van ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehoudenheid
onzerzijds tot enige schadevergoeding of boete, ook indien zulk een boete schriftelijk was overeengekomen.
ARTIKEL XIX
BEWIJS ADMINISTRATIE
1. Al onze administratiegegevens betreffende deze overeenkomst zijn beslissend, behoudens tegenbewijs.
ARTIKEL XX
GESCHILLEN; TOEPASSELIJK RECHT
1. Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar
aanleiding van deze overeenkomst of van enige overeenkomst die daarvan een uitvloeisel is, mochten rijzen, en welke geschillen uit
hoofde van hun aard of het bedrag van de vordering behoren tot de competentie van de rechtbank, zullen - behoudens de bevoegdheid
van partijen om beslissingen van de voorzieningenrechter in kort geding te verkrijgen - worden voorgelegd:
a. door de afnemer uitsluitend aan de rechtbank te Rotterdam;
b. door ons, te onzer keuze, hetzij aan genoemde rechtbank of aan die van afnemers plaats van vestiging, hetzij aan arbiters
oordelend overeenkomstig het alsdan geldende arbitrage reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.
2. Deze overeenkomst en iedere daaruit voortvloeiende overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht.
3. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is beslissend.

