Algemene Voorwaarden Vos Zeildoek Projecten
Dit zijn de Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Vos Zeildoekprojecten B.V.,
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24303149, hierna te noemen Vos. Vos is
gevestigd aan de Zweth 48-50, 2991 LH te Barendrecht. Deze Algemene Voorwaarden zijn van
toepassing op alle Diensten en Overeenkomsten van Vos Zeildoek Projecten.
Artikel 1.

Definities

Met een hoofdletter geschreven termen hebben, zowel in enkelvoud als in meervoud, de betekenis
zoals in dit artikel vermeld.
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden.
Algemene Voorwaarden Derden: de (algemene) voorwaarden die van toepassing (kunnen)
zijn op Diensten van Derden.
Diensten: de diensten die Vos aan Opdrachtgever zal leveren krachtens een Overeenkomst
zoals het samenstellen en aanbrengen van speciale producten vervaardigd uit zeildoek en
krimpfolie.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Vos op basis waarvan Vos haar
Diensten levert aan Opdrachtgever en waarvan deze Algemene Voorwaarden een
onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante
rechten, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - auteursrechten, databankrechten,
rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, rechten op knowhow, merkrechten,
modelrechten, naburige rechten en octrooirechten.
Opdrachtgever: ieder natuurlijk of rechtspersoon met wie Vos een Overeenkomst sluit, dan
wel aan wie Vos een aanbod doet.
Levering: de levering van de Diensten geschiedt door het voltooien van de Overeenkomst.
De levering van de Diensten omvatten doorgaans meerdere werkzaamheden, waaronder,
maar niet uitsluitend, inmeting, productie, montage, demontage en transport.
Materialen: alle werken, zoals websites en (web)applicaties, huisstijlen, logo's, folders,
brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen,
concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere
voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet
gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.
Persoonsgegevens: de gegevens van personen waardoor deze geïdentificeerd kan worden,
zoals gedefinieerd in artikel 4 onder 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(hierna: "AVG").
Producten: alle producten die noodzakelijk zijn voor een juiste levering, waaronder, maar
niet uitsluitend, zeildoeken, krimpfolie, pvc en benodigde bevestigingsmaterialen.
Vertrouwelijke Informatie: alle informatie die gemarkeerd is als vertrouwelijk of waarvan de
ontvangende partij redelijkerwijs moet begrijpen dat deze als vertrouwelijk bedoeld is. De
inhoud van offertes en andere aanbiedingen van Vos, alsmede door Vos bekendgemaakte
prijzen en gesloten Overeenkomsten zijn in ieder geval vertrouwelijk.
Website: de websites van Vos.

Artikel 2.
1.

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en
Overeenkomsten die worden uitgebracht en/of aangegaan door Vos en Opdrachtgever.
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2.

3.

Indien Opdrachtgever algemene voorwaarden heeft die op de Overeenkomst van toepassing
zouden kunnen zijn, dan prevaleren deze Algemene Voorwaarden. De algemene
voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van
toepassing.
Van dit artikel kan slechts worden afgeweken door een schriftelijke Overeenkomst die door
zowel Opdrachtgever als Vos ondertekend is.

Artikel 3.
1.

2.
3.
4.

Een Overeenkomst tussen Vos en Opdrachtgever komt tot stand wanneer Vos de opdracht
die door Opdrachtgever wordt verstrekt aanvaardt. Aan aanvaarding kunnen
onderhandelingen en een offerte voorafgaan. De Overeenkomst dient schriftelijk,
waaronder ook digitaal wordt verstaan, tot stand gekomen te zijn. Fysieke ondertekening
van de Overeenkomst is niet noodzakelijk voor de totstandkoming.
Een offerte van Vos is vrijblijvend en geldig voor de duur van 30 dagen vanaf de datum van
verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte of het begeleidend schrijven.
Bij onduidelijkheid over de inhoud en strekking van de Overeenkomst geldt de weergave van
de inhoud en strekking van Vos als bepalend.
In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of
Bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
a)
het Privacy Statement;
b)
de Overeenkomst;
c)
de Algemene Voorwaarden;

Artikel 4.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Totstandkoming Overeenkomst

Levering van de Diensten en Producten

Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Vos overgaan tot de uitvoering van de
Diensten. Aangezien de Levering doorgaans meerdere werkzaamheden omvat, zal de
Levering in delen plaats kunnen vinden. Vos zal zich inspannen de Diensten zo spoedig
mogelijk en conform de Overeenkomst te leveren, met inachtneming van voldoende
zorgvuldigheid en vakmanschap.
In geen geval zal Vos een fatale termijn verstrekken. Alle genoemde termijnen zijn indicatief
en er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.
Vos kan de Levering van de Diensten uitstellen in het geval dit noodzakelijk is. Een noodzaak
tot uitstel zal zich onder andere, maar niet uitsluitend, voordoen bij ongunstige
weersomstandigheden.
Het risico op de te leveren Producten gaat over op het moment dat de Producten op
transport gaan. Het transport, dat onderdeel van de Levering is, valt in zijn geheel af fabriek
onder het risico van Opdrachtgever.
Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs wenselijk en
nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het
bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Vos aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat
deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Vos worden verstrekt.
Een eventuele termijn waarbinnen Vos de Overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet
eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door Vos zijn ontvangen.
Indien Opdrachtgever voor het specifieke gebruik dat hij aan de Diensten geeft of beoogt te
geven enige vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig
heeft, dient Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. Opdrachtgever
garandeert ten opzichte van Vos dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die
noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Diensten door Opdrachtgever. Indien Vos aan
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Opdrachtgever schriftelijk bewijs vraagt van deze toestemming of vergunning, is de
Opdrachtgever verplicht dit onverwijld te overleggen.
Artikel 5.
1.

2.
3.
4.

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de
overeengekomen Diensten dan wel Producten te wijzigen en/of aan te vullen om tot een
behoorlijke uitvoering te komen, zullen Opdrachtgever en Vos de Overeenkomst in
wederzijds overleg aanpassen.
De duur van de Overeenkomst wordt gelijksgezind gewijzigd.
Indien wijzigingen dan wel aanvullingen financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben,
zal Vos Opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.
Voor wijziging anders dan bedoeld in lid 1 tot en met lid 3, geldt de procedure zoals
beschreven in artikel 15 Algemene Voorwaarden.

Artikel 6.
1.
2.

2.
3.

4.

5.

Aanvaarding

Opdrachtgever wordt geacht de geleverde Producten en Diensten te hebben aanvaard
indien niet direct na levering het tegenbewijs is geleverd.
In het geval dat de Producten en/of Diensten niet worden aanvaard, dient Opdrachtgever dit
onverwijld schriftelijk en met redenen omkleed aan Vos kenbaar te maken. Vos zal zich in
een dergelijk geval inspannen om tot een oplossing met Opdrachtgever te komen.

Artikel 7.
1.

Wijziging van de Overeenkomst

Duur en opzegging

De Overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde handeling c.q. voor bepaalde
handelingen. De Overeenkomst eindigt van rechtswege bij het voltooien van de
Overeenkomst.
Eventuele genoemde termijnen in de Overeenkomst waarbinnen de Overeenkomst zal
worden voltooid zijn indicatief en zullen nimmer als fatale termijn worden aangemerkt.
Vos mag de Overeenkomst per direct schriftelijk opschorten of opzeggen, zonder dat
hiervoor een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, indien ten minste één van de
volgende bijzondere gronden van toepassing is:
a)
Opdrachtgever is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting uit de
Overeenkomst;
b)
Opdrachtgever schendt de Algemene Voorwaarden;
c)
het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd of verleend;
d)
Opdrachtgever heeft surseance van betaling aangevraagd of krijgt surseance van
betaling verleend;
e)
De activiteiten van Opdrachtgever worden beëindigd of het bedrijf van
Opdrachtgever wordt geliquideerd.
Indien Vos de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de
wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten, met
inbegrip van de noodzakelijke Producten, die zijn opgeschort.
Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Vos op
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven
reeds gefactureerde bedragen voor verrichte Diensten en benodigde Producten
verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaan making. In het geval van ontbinding
door Opdrachtgever, mag Opdrachtgever uitsluitend dat deel van de Overeenkomst
ontbinden dat nog niet door Vos is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever

Pagina 3 van 7

toerekenbaar is, heeft Vos recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect
ontstaat.
Artikel 8.
1.

2.
3.

Vos is niet verplicht de geleverde Diensten en Producten na het voltooien van de
Overeenkomst te onderhouden. Indien Opdrachtgever onderhoud wenst, dient dit in een
losse, nadere Overeenkomst te worden opgenomen.
Afhankelijk van de overeengekomen Diensten en Producten zal Vos een of meerdere nainspecties verrichten om de juiste Levering te kunnen garanderen.
Vos garandeert de kwaliteit van de Producten tot windkracht 7 Beaufort, mits er geen
schade door derden of invloeden van buitenaf is aangebracht.

Artikel 9.
1.
2.

3.

4.

2.
3.

4.

Prijzen

Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Vos genoemde prijzen in
euro's, exclusief BTW.
Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens
blijken onjuist te zijn, heeft Vos het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de
Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
Vos is te allen tijde gerechtigd de gehanteerde prijzen aan te passen aan inflatie, zoals
bepaald door de meest actuele prijsindex voor consumentenprijzen (CPI) van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) of haar (rechts)opvolgers. Opdrachtgever heeft in een
zodanig geval niet de mogelijkheid om de betreffende Overeenkomst op te zeggen.
Voor prijswijziging anders dan bedoeld in lid 2 en lid 3, geldt de procedure zoals beschreven
in artikel 15 Algemene Voorwaarden.

Artikel 10.
1.

Onderhoud en garantie

Betalingsvoorwaarden

De betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders
overeengekomen of anders aangegeven op de factuur.
Indien een verschuldigd bedrag niet of niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is
Opdrachtgever direct in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.
Indien Opdrachtgever in verzuim verkeert, heeft dat, naast de gevolgen die uit de wet en
jurisprudentie voortvloeien, de volgende consequenties:
a)
over het openstaande bedrag is de wettelijke rente voor handelstransacties
verschuldigd, of drie procent (3%) per maand als dat hoger is;
b)
Opdrachtgever is, naast de verschuldigde bedragen en de daarop verschenen rente,
gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke incassokosten
als gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen,
deurwaarders en incassobureaus;
c)
Vos is gerechtigd om de Overeenkomst zonder waarschuwing, ingebrekestelling of
gerechtelijke tussenkomst te beëindigen of op te schorten totdat de openstaande
bedragen, rente en kosten volledig zijn voldaan, zonder dat Vos aansprakelijk is voor
enige schade die hierdoor zou ontstaan en zonder dat Opdrachtgever recht heeft op
restitutie van reeds betaalde bedragen.
d)
Vos is gerechtigd om, bij facturen, waarvan de betaaltermijn is verstreken,
toegekende kortingen, staffels en andere verminderingen, alsnog in rekening te
brengen.
Een vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever faillissement aanvraagt
dan wel Opdrachtgever failliet wordt verklaard, Opdrachtgever surseance van betaling
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5.

6.

aanvraagt dan wel surseance van betaling krijgt verleend, algeheel beslag op
vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd en verder, indien Opdrachtgever
in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
Vos is steeds gerechtigd, alvorens de Overeenkomst uit te voeren of daarmee door te gaan,
te verlangen dat Opdrachtgever voldoende zekerheid verstrekt zodat deze diens
betalingsverplichtingen kan en zal nakomen.
Indien er op verzoek van Opdrachtgever wordt gefactureerd aan een derde partij, dan
ontslaat dit Opdrachtgever op generlei wijze van de plichten die op haar rusten.
Opdrachtgever blijft hoofdelijk verbonden voor de nakoming van haar verplichtingen.

Artikel 11.
1.

3.

4.

5.
7.

Alle rechten van Intellectuele Eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst door Vos
ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen en/of Producten berusten uitsluitend bij
Vos.
Niets in de Overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van Intellectuele
Eigendom. Uitsluitend indien dit schriftelijk en expliciet in een losse Overeenkomst wordt
vermeld, kunnen rechten van Intellectuele Eigendom overgedragen worden aan
Opdrachtgever.
Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien
uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het
overige zal Opdrachtgever werken of andere resultaten van de Diensten niet
verveelvoudigen of openbaar maken.
De door Vos toegekende gebruiksrechten zijn niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en nietoverdraagbaar aan derden.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,
handelsnamen of andere rechten van Intellectuele Eigendom uit de Materialen dan wel
Producten te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk
karakter en geheimhouding van de Materialen dan wel Producten.

Artikel 12.
1.
2.
3.

4.

Rechten van Intellectuele Eigendom

Geheimhouding en persoonsgegevens

Partijen zullen Vertrouwelijke Informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de
Overeenkomst aan elkaar verstrekken, strikt vertrouwelijk behandelen.
Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen
ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
Ten aanzien van Vertrouwelijke Informatie van Vos, zal Opdrachtgever:
a)
alle redelijke maatregelen in acht nemen voor een veilige bewaring of opslag van de
Vertrouwelijke Informatie, waarbij geldt dat zij minimaal hetzelfde niveau van
beveiliging hanteert als zij voor haar eigen Vertrouwelijke Informatie hanteert;
b)
de Vertrouwelijke Informatie niet gebruiken voor enig ander doel dan het
overeengekomen doel (de uitvoering van de Overeenkomst);
c)
de Vertrouwelijke Informatie niet langer onder zich te houden dan voor het
uitvoeren van de overeengekomen verplichtingen redelijkerwijs noodzakelijk is en
deze gegevens, inclusief gemaakte kopieën, onmiddellijk na volledige nakoming van
genoemde verplichtingen wederom ter beschikking te stellen aan Vos dan wel,
nadat er een kopie van de Vertrouwelijke Informatie aan Vos is overgedragen en Vos
de goede ontvangst hiervan schriftelijk heeft bevestigd, te vernietigen.
De verplichting tot geheimhouding geldt niet voor Vertrouwelijke Informatie die:
a)
openbaar is dan wel openbaar wordt zonder dat de ontvangende partij haar
geheimhoudingsplicht schendt;
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b)

5.
6.
7.
8.

aantoonbaar reeds voor de ontvangst ervan rechtmatig in het bezit was van de
ontvangende partij;
c)
in een schriftelijk document door de andere partij expliciet als niet-vertrouwelijk is
bestempeld;
d)
de ontvangende partij op grond van een wettelijke verplichting deelt met een derde.
De verplichtingen met betrekking tot geheimhouding blijven ook bestaan na beëindiging dan
wel voltooiing van de Overeenkomst om welke reden dan ook.
Het Privacy beleid van Vos is weergegeven in haar Privacy Statement.
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming of andere van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving.
Indien een aanpassing in de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving dit vereist,
zullen partijen hieromtrent voor het inwerkingtreden van de nieuwe wetgeving nieuwe
afspraken maken welke in lijn zijn met deze wet- en regelgeving. Indien het onmogelijk is
voor de inwerkingtreding de nieuwe afspraken te maken, dan zullen partijen dit in ieder
geval binnen een redelijke termijn na inwerkingtreding doen.

Artikel 13.
1.
2.

3.

4.
5.

Vos is in het kader van de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst niet
aansprakelijk.
Vos accepteert geen enkele aansprakelijkheid aan materialen van Opdrachtgever of derden
dan wel enige gevolg- en/of vervolgschade welke ontstaat na of door de voltooiing van de
Overeenkomst.
Indien Vos om welke reden dan ook toch aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt
tot een bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het
desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering
krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Vos beperkt tot
maximaal een bedrag dat gelijk is aan de overeengekomen opdracht.
Vos is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk wanneer de Levering later plaatsvindt
dan oorspronkelijk gepland.
Opdrachtgever vrijwaart Vos voor enige aanspraken van derden die voortvloeien uit het
handelen, dan wel een schending van de verplichtingen in de Overeenkomst, door
Opdrachtgever.

Artikel 14.
1.
2.

3.

Aansprakelijkheid

Overmacht

Vos is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is
als gevolg van overmacht.
Onder overmacht wordt, naast datgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, in ieder geval mede verstaan: (ongunstige) weersomstandigheden, pandemieën
(waaronder mede begrepen Covid-19), binnenlandse onlusten, terrorisme, mobilisatie,
oorlog, stremming in het vervoer, staking, stagnatie in toelevering, brand, overstroming,
natuurgeweld, in- en uitvoerbelemmeringen, rechtsgeldige overheidsbesluiten dan wel
internationale (Europese) richtlijnen en in het geval dat Vos door zijn eigen leveranciers,
ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van
de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Vos kan worden gevergd.
Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, dan hebben partijen het
recht om de Overeenkomst per direct schriftelijk op te zeggen. Hetgeen reeds ingevolge de
Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat
partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn. Indien de overmachtssituatie
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onmogelijk korter kan duren dan 90 dagen, kunnen partijen in goed overleg de
Overeenkomst eerder opzeggen.
Artikel 15.
1.

2.

3.

Vos is gerechtigd om de Overeenkomst (waaronder deze Algemene Voorwaarden) eenzijdig
aan te passen of uit te breiden met inachtneming van een termijn van 30 dagen na
bekendmaking van de voorgenomen wijziging op de Website of per (elektronische)
berichtgeving aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever een voor hem nadelige wijziging in
de Overeenkomst niet wil accepteren, kan Opdrachtgever hierover in overleg treden met
Vos. Indien er geen overeenstemming bereikt kan worden, heeft Opdrachtgever de
mogelijkheid om de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de aangepaste
Overeenkomst en/of de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht wordt/worden.
Als Vos wijzigingen aanbrengt in deze Algemene Voorwaarden, zal zij bij de publicatie
daarvan tevens een versie beschikbaar stellen waarin de opgenomen wijzigingen duidelijk
zijn aangegeven. Dit geldt niet als de Algemene Voorwaarden voor meer dan 30% zullen
worden gewijzigd.
Vos is gerechtigd om op elk moment wijzigingen in de Overeenkomst door te voeren indien
(i) dit noodzakelijk is in het kader van gewijzigde wet- of regelgeving en (ii) het gaat om
wijzigingen van ondergeschikt belang. In deze gevallen is Opdrachtgever niet gerechtigd om
de Overeenkomst (voortijdig) op te zeggen.

Artikel 16.
1.
2.

3.

4.

Wijzigingen

Slotbepalingen

Op een aanbod van Vos en de (uitvoering van de) Overeenkomsten is Nederlands recht van
toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle
geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of deze Algemene
Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het
arrondissement van de rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam.
Indien enige bepaling uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden in strijd blijkt te
zijn met dwingend recht, dan tast dit de rechtsgeldigheid van de gehele Overeenkomst en de
overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aan. Partijen zullen in dat geval
ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als mogelijk
aansluiting wordt gezocht bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling uit de
Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.
De door Vos ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek,
behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

Barendrecht, 4 augustus 2020
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