
J-P Nieuwerkerk B.V. 
 

A D R E S  G RO EN E  KA M PEN  1 0  

PO STC O D E  1 2 5 1  P L  LA R E N -N H   

KV K  3 2 1 3 6 5 7 7  

B TW  N R .  8 1 9 5 7 1 9 2 1   

RABO BAN K  N R .        102119015   I BAN :  N L82  RABO  0102  1190  15  

 

 
 
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN           
        
1 - Algemeen & Toepasselijkheid 
          
1.1    
Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen J-P 
Nieuwerkerk B.V. en derden, waaronder begrepen alle Diensten die J-P Nieuwerkerk B.V. verleent 
en in het bijzonder de diensten zoals in de Offerte staan vermeld. 
      
1.2 
Alle bedingen in deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle 
bestuurders van J-P Nieuwerkerk B.V. en alle personen die voor J-P Nieuwerkerk B.V.  werkzaam 
zijn en/of door J-P Nieuwerkerk B.V. zijn ingeschakeld.      
      
1.3 
Afwijkingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze 
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. J-P Nieuwerkerk B.V. wijst de toepasselijkheid van 
door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.  
     
1.4 
Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Leveringsvoorwaarden op enig moment 
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze 
Algemene Leveringsvoorwaarden bepaalde volledig van toepassing. J-P Nieuwerkerk B.V. en de 
opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de 
nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de 
strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 
 
1.5 
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze 
Algemene Leveringsvoorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze 
bepalingen. 
 
1.6 
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Leveringsvoorwaarden 
geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene 
Leveringsvoorwaarden voorwaarden. 
 
1.7            
Indien J-P Nieuwerkerk B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent 
dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat J-P Nieuwerkerk B.V. in enigerlei 
mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze 
voorwaarden te verlangen.        
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2 - Definities 
  
     
In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 
 
 
      
J-P Nieuwerkerk B.V.: 
      
De Besloten Vennootschap J-P Nieuwerkerk B.V. gevestigd te (1251 PL) Laren-nh aan de Groene 
Kampen 10, hierna in deze voorwaarden aangeduid als "J-P Nieuwerkerk B.V.". 
      
Diensten: 
      
Alle door J-P Nieuwerkerk B.V. ten behoeve van de Opdrachtgever te verlenen diensten en in het 
bijzonder dienstverlening die verband houdt met het ontwikkelen en uitvoeren van marketing- 
en/of communicatieconcepten en/of het verstrekken van strategisch advies op het gebied van 
marketing- en/of communicatie. 
      
Leverancier: 
      
De persoon, firma of onderneming die aan J-P Nieuwerkerk B.V. producten en/of diensten levert. 
      
Offerte: 
      
De in meer of mindere mate gespecificeerde Diensten die J-P Nieuwerkerk B.V. voornemens is om 
ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten, alsmede de begroting van de daaraan verbonden 
kosten. 
 
Aanbieding: 
      
De in meer of mindere mate gespecificeerde Diensten die J-P Nieuwerkerk B.V. voornemens is om 
ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten, alsmede de begroting van de daaraan verbonden. 
 
Begroting: 
      
De begroting van J-P Nieuwerkerk B.V. van de kosten verbonden aan de te verlenen diensten door 
J-P Nieuwerkerk B.V.  
      
Opdrachtgever: 
      
Degene die aan J-P Nieuwerkerk B.V. een opdracht verstrekt. 
      
Overeenkomst: 
      
De overeenkomst tussen J-P Nieuwerkerk B.V. en een derde.  
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3 - Offertes en aanbiedingen  
     
      
3.1 
Alle Offertes zijn geheel vrijblijvend en J-P Nieuwerkerk B.V. is slechts aan een Offerte gebonden 
indien de betreffende Offerte binnen veertien (14) dagen door Opdrachtgever schriftelijk of per e-
mail is geaccordeerd en door J-P Nieuwerkerk is ontvangen. J-P Nieuwerkerk B.V. heeft het recht 
om de Offerte onverwijld na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 
      
3.2 
De in de Offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, 
alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en 
administratiekosten, tenzij anders in de Offerte is vermeld.          
    
3.3     
In het geval dat zich bij de uitvoering van de Overeenkomst afwijkingen ten opzichte van de 
Offerte voordoen, zal J-P Nieuwerkerk B.V. de Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk 
informeren. 
      
3.4 
In het geval dat het door J-P Nieuwerkerk B.V. aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag het in de 
Offerte vermelde bedrag met een percentage van 10% overschrijdt, geldt dat dergelijke 
overschrijding door partijen wordt aangemerkt als begrotingsrisico, welk risico voor rekening van 
Opdrachtgever komt. J-P Nieuwerkerk B.V. is niet gehouden om Opdrachtgever hieromtrent te 
informeren.  
     
3.5 
J-P Nieuwerkerk B.V.  kan niet aan zijn offerte(s) worden gehouden indien de opdrachtgever 
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke 
vergissing of verschrijving bevat.  
 
3.6          
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de Offerte 
opgenomen aanbod, dan is J-P Nieuwerkerk B.V. daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt 
dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij J-P Nieuwerkerk B.V. 
anders aangeeft.    
 
3.7 
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.  
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4 - Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst 
 
4.1  
Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra J-P Nieuwerkerk B.V.  een door hem 
verleende optie, of een opdracht, of contractsvoorstel van Opdrachtgever 
uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien J-P Nieuwerkerk B.V.  een 
begin heeft gemaakt met het uitvoeren van de werkzaamheden. 
 
4.2 
Indien de hoogte van een vergoeding niet schriftelijk is vastgelegd geldt tenminste 
de voor de betreffende opdracht gebruikelijke vergoeding, te vermeerderen met 
de door J-P Nieuwerkerk B.V. gemaakte kosten. 
 
4.3  
Informatie omtrent een overeenkomst die J-P Nieuwerkerk B.V. na de 
totstandkoming ontvangt en die naar het oordeel van J-P Nieuwerkerk B.V. het karakter 
ervan ingrijpend wijzigt, geeft J-P Nieuwerkerk B.V. het recht deze op te zeggen 
zonder dat J-P Nieuwerkerk B.V. daardoor schadeplichtig wordt. 
 
4.4          
In het geval dat opdrachtgever de inhoud van de Overeenkomst wenst te wijzigen, dient 
Opdrachtgever de door hem gewenste wijzigingen direct en schriftelijk aan J-P Nieuwerkerk B.V. 
mede te delen. De wijzigingen in de Overeenkomst dienen vervolgens schriftelijk door J-P 
Nieuwerkerk B.V. te worden aanvaard. Alle meerkosten als gevolg van dergelijke wijzigingen 
komen ten laste van Opdrachtgever.  
 
4.5  
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke 
uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of 
aan te vullen, zullen partijen tijdig en in goed onderling overleg de overeenkomst 
dienovereenkomstig aanpassen.     
    
4.6 
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, 
kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. 
J-P Nieuwerkerk B.V. zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte 
stellen. 
 
4.7 
Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of 
kwalitatieve consequenties heeft, inclusief evt. wijziging van het honorarium, zal 
J-P Nieuwerkerk B.V. de Opdrachtgever hierover van tevoren op de hoogte stellen. 
 
4.8  
Wijzigingen van de overeenkomst door Opdrachtgever zijn alleen geldig indien 
schriftelijk door J-P Nieuwerkerk B.V. geaccordeerd en bevestigd. 
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4.9      
Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens -waarvan J-P Nieuwerkerk B.V. aangeeft dat deze 
wenselijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de 
uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn- tijdig aan J-P Nieuwerkerk B.V. worden 
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan J-
P Nieuwerkerk B.V. zijn verstrekt, heeft J-P Nieuwerkerk B.V. het recht de uitvoering van de 
Overeenkomst op te schorten en de daaruit voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke 
tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.  
 
4.10  
In het geval dat de Diensten worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of op een door 
Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid 
gewenste faciliteiten.  
 
 
 
 
5 - Garantie     
      
5.1 
J-P Nieuwerkerk B.V. zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de 
eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
      
5.2 
J-P Nieuwerkerk B.V. zal bij het verrichten van de Diensten de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
aangaande de belangen van Opdrachtgever in acht nemen.  
      
5.3. 
Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft J-P Nieuwerkerk 
B.V. het recht om de Diensten door derden te laten verrichten.  
     
 

 

6 - Duur van de overeenkomst en termijnen  
 
6.1 
De overeenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen duur van de 
opdracht. 
 
6.2 
Is binnen de duur van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde 
werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale 
termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever 
J-P Nieuwerkerk B.V. schriftelijk te manen spoed te betrachten en een redelijke termijn te verlenen 
waarbinnen de overeengekomen werkzaamheden dienen te worden afgerond. 



J-P Nieuwerkerk B.V. 

 

 
7 - Aard van de verbintenissen  
 
7.1  
Alle verbintenissen van J-P Nieuwerkerk B.V. zijn inspanningsverbintenissen. 
 
 
7.2  
J-P Nieuwerkerk B.V. kan slechts toerekenbaar tekortschieten als eventuele fouten 
in het geleverde binnen acht dagen nadat het geleverde voor Opdrachtgever 
beschikbaar is, aan J-P Nieuwerkerk B.V.  schriftelijk worden gemeld. Datgene  
waarop een bezwaar betrekking heeft dient binnen eenzelfde termijn ter 
beschikking te staan aan J-P Nieuwerkerk B.V. ter verificatie. 
 
7.3  
Indien het bezwaar door J-P Nieuwerkerk B.V.  gegrond wordt bevonden, zal in 
onderling overleg worden vastgesteld op welke wijze de klacht zal worden 
verholpen met instandhouding van de bestaande overeenkomst. 
 
7.4 
Het indienen van een bezwaar ontslaat Opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen 
jegens J-P Nieuwerkerk B.V. . 
 
7.5 
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer 
mogelijk of zinvol is, zal J-P Nieuwerkerk B.V. Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de 
grenzen van artikel 8 (‘Aansprakelijkheid’). 
 
 
8 - Aansprakelijkheid 
 
8.1  
J-P Nieuwerkerk B.V. is, behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of 
grove schuld zijdens J-P Nieuwerkerk B.V. , nimmer aansprakelijk voor schade van 
Opdrachtgever, van diens personeel en/of van derden, van welke aard dan ook, 
voortvloeiend of verband houdend met enige tekortkoming in de nakoming van 
een overeenkomst of voortvloeiend uit enig onrechtmatig handelen. 
 
8.2 
De aansprakelijkheid is altijd beperkt tot door de Opdrachtgever geleden directe 
schade. 
 
8.3  
Indien is komen vast te staan dat J-P Nieuwerkerk B.V. aansprakelijk is voor schade, 
dan is die aansprakelijkheid begrensd tot het door de verzekeraar van 
J-P Nieuwerkerk B.V. gedekte en uitgekeerde bedrag: Indien de verzekeraar in enig 
geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van J-P Nieuwerkerk B.V.  
beperkt tot maximaal 50% van het honorarium dat de J-P Nieuwerkerk B.V. voor de 
opdracht heeft of zou hebben ontvangen. 
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8.4                
Gezien de aard van de Diensten en de subjectieve beoordelingsaspecten die bij de Diensten een rol 
spelen, is J-P Nieuwerkerk B.V. niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt als 
gevolg van een gedraging van J-P Nieuwerkerk B.V. in de nakoming van de Overeenkomst of 
anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. Gevolgschade, waaronder 
begrepen gederfde winst of geleden verliezen zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen. 
 
 
8.5 
Opdrachtgever vrijwaart J-P Nieuwerkerk B.V. geheel en onvoorwaardelijk tegen 
alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade ontstaan door of tijdens 
de opdracht; schade ontstaan door inbreuk(en) op auteursrechten dan wel 
portretrechten dan wel enig ander recht van intellectuele eigendom daarin 
begrepen, behoudens opzet en/of grove schuld van de zijde van de 
J-P Nieuwerkerk B.V.  
 
8.6 
De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer 
bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van J-P Nieuwerkerk B.V.  en ieder ander van 
wiens hulp J-P Nieuwerkerk B.V. gebruik maakt bij uitvoering van de Diensten. 
 
8.7 
De aansprakelijkheid voor de Diensten die J-P Nieuwerkerk B.V. aan een derde heeft opgedragen, 
is beperkt tot zover als de derde J-P Nieuwerkerk B.V. effectief vrijwaart.  
 
 
 

9 - Overmacht 
 
9.1  
Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en 
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of 
niet voorzien, waarop J-P Nieuwerkerk B.V.  geen invloed kan uitoefenen, doch 
waardoor J-P Nieuwerkerk B.V. redelijkerwijs niet in staat is zijn/haar verplichtingen na 
te komen. Hieronder wordt in elk geval -maar niet uitsluitend- verstaan dataverlies als gevolg van 
computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en andere 
calamiteiten die de bedrijfsvoering van J-P Nieuwerkerk B.V. verhinderen of beperken. 
 
9.2      
In het geval dat J-P Nieuwerkerk B.V. door overmacht wordt verhinderd de Diensten geheel of 
gedeeltelijk uit te voeren, heeft J-P Nieuwerkerk B.V. het recht om zonder gerechtelijke 
tussenkomst de uitvoering van de Diensten op te schorten of de Overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat J-P Nieuwerkerk B.V. 
gehouden is om enige door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.  
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9.3 
In het geval dat J-P Nieuwerkerk B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels 
gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever die voortvloeien uit de Overeenkomst 
heeft voldaan en ten behoeve van Opdrachtgever gedeeltelijk Diensten heeft verricht - en aan de 
reeds verrichtte Diensten zelfstandige waarde toekomt - is J-P Nieuwerkerk B.V. gerechtigd om de 
betreffende Diensten separaat te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden de betreffende 
factuur van J-P Nieuwerkerk B.V. te voldoen.  
     
  

10 - Betaling 
 
10.1 
Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door J-P Nieuwerkerk B.V. 
aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen 
schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.  
 
10.2  
J-P Nieuwerkerk B.V. is gerechtigd om periodiek te factureren. 
 
10.3 
Een betaald voorschot wordt verrekend met de door J-P Nieuwerkerk B.V.  
opgestelde eindfactuur. 
 
10.4 
Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij in verzuim zonder dat enige 
sommatie en/of ingebrekestelling vereist is. Vanaf het verzuim is een rente 
verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval 
de wettelijke rente geldt. 
 
10.5 
Buitengerechtelijke incassokosten zijn door Opdrachtgever ook verschuldigd in 
elk geval waarin J-P Nieuwerkerk B.V.  zich voor invordering van de hulp van een 
derde heeft verzekerd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 
15% van de hoofdsom, met een minimum van EUR 300,- 
 
10.6  
In geval van liquidatie, faillissement, overlijden of surseance van betaling van Opdrachtgever 
zullen de vorderingen van J-P Nieuwerkerk B.V.  en de verplichtingen van 
Opdrachtgever jegens J-P Nieuwerkerk B.V.  onmiddellijk opeisbaar zijn. 
 

10.7  
Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de 
eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van 
opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever 
dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
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11  - Eigendom 
               
11.1 
J-P Nieuwerkerk B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond 
van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.  
 
11.2 
J-P Nieuwerkerk B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de Diensten toegenomen kennis 
voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis 
van derden wordt gebracht. 
      
11.3 
J-P Nieuwerkerk B.V. is gerechtigd om al hetgeen door J-P Nieuwerkerk B.V. is vervaardigd te 
signeren en/of te gebruiken ter promotie van de eigen organisatie en dienstverlening.  
 
11.4 
Het door in het kader van de overeenkomst door J-P Nieuwerkerk B.V. geleverde blijft eigendom 
van J-P Nieuwerkerk B.V. totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met J-P Nieuwerkerk 
B.V. gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. 
         
  
 
   
12 - Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging  
 
12.1  
Indien Opdrachtgever tekort schiet, is J-P Nieuwerkerk B.V. gerechtigd de uitvoering 
van de werkzaamheden op te schorten onverminderd zijn overige bevoegdheden 
uit de wet en deze voorwaarden. 
 
12.2 
Indien J-P Nieuwerkerk B.V. redenen heeft om te twijfelen aan de rechtmatigheid 
van de uitvoering van een overeenkomst, is hij gerechtigd de uitvoering van zijn 
verbintenissen op te schorten totdat Opdrachtgever naar tevredenheid van J-P Nieuwerkerk B.V. 
aantoont dat deze uitvoering rechtmatig is. De al dan niet 
elektronische administratie van J-P Nieuwerkerk B.V. levert volledig bewijs van de 
stellingen van J-P Nieuwerkerk B.V. , behoudens schriftelijk tegenbewijs. 
 
12.3 
Indien Opdrachtgever de opdracht door middel van opzegging wenst te 
beëindigen of annuleren is hij gehouden de overeengekomen vergoeding en 
eventuele door J-P Nieuwerkerk B.V. gemaakte aanvullende kosten tegelijkertijd met 
de opzegging te voldoen, behoudens en voor zover daar in een 
annuleringsregeling bij nadere schriftelijke overeenkomst van wordt afgeweken. 
Opzegging dient in alle gevallen schriftelijk te geschieden. 
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12.4 
J-P Nieuwerkerk B.V. is gerechtigd om de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting 
tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel - naar eigen keuze - de 
verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:    
          

● A: Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;   
● B: Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt;   
● C: Opdrachtgever overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf;  
● D: Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt; 
● E: Opdrachtgever jegens J-P Nieuwerkerk B.V. niet voldoet aan enige wettelijke 

verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst; 
● F: J-P Nieuwerkerk B.V. een redelijk vermoeden heeft dat Opdrachtgever niet 

of niet tijdig aan zijn verplichtingen kan voldoen.      
            
12.5 
J-P Nieuwerkerk B.V. is in de in artikel 12.4 genoemde gevallen gerechtigd om het door 
Opdrachtgever aan J-P Nieuwerkerk B.V verschuldigde honorarium terstond in zijn geheel op te 
eisen. 
      
12.6 
Opdrachtgever is verplicht om J-P Nieuwerkerk B.V. onmiddellijk te informeren indien zich een 
omstandigheid in de zin van artikel 12.4 voordoet. In het geval dat zich een omstandigheid in de 
zin van artikel 12.2 sub e. voordoet, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is enige 
schuld aan J-P Nieuwerkerk B.V. direct opeisbaar.  
        
12.7  
Door de ontbinding worden de vorderingen van J-P Nieuwerkerk B.V. terstond 
opeisbaar. Onverminderd de overige verplichtingen van de Opdrachtgever uit 
de overeenkomst, is de Opdrachtgever gehouden J-P Nieuwerkerk B.V. het gehele 
bedrag te betalen dat de Opdrachtgever op grond van de overeenkomst 
verschuldigd zou zijn, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het tijdstip 
van de ontbinding. 
 
12.8  
De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die J-P Nieuwerkerk B.V. door 
een dergelijke ontbinding ondervindt. J-P Nieuwerkerk B.V. is niet gehouden tot 
enige vergoeding van schade die de Opdrachtgever door een dergelijke 
ontbinding ondervindt. 
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13 - Toepasselijk recht, geldigheid en geschillen 
 
13.1  
Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van kracht met ingang van 21 juni 2017. 
 
13.2 
Geschillen en vragen van uitleg van de overeenkomst (inclusief aanbiedingen) 
worden beheerst door Nederlands recht. Voorwaarden zullen uitsluitend worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement van 
J-P Nieuwerkerk B.V. 
 
13.3 
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben 
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
 
13.4 
Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden nietig, 
ongeldig of niet uitvoerbaar zijn, blijven de overige voorwaarden onverminderd 
van kracht. J-P Nieuwerkerk B.V. en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde 
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, 
waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt 
genomen.  
     
13.5 
Bij een conflict over de uitleg van een of meer bepalingen van deze Algemene 
leveringsvoorwaarden, heeft de tekst van de Nederlandse versie voorrang 
boven een anderstalige versie. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn in te zien via 
www.jpnieuwerkerk.nl. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie van deze Algemene 
Leveringsvoorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de 
onderhavige opdracht. 
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Op alle opdrachten aan J-P Nieuwerkerk B.V. zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden van 
toepassing. 


