ALGEMENE (LEVERINGS)VOORWAARDEN DE LA ROY ISOLATIE & DESIGN B.V.
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ALGEMEEN
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
•
De la Roy: De la Roy Isolatie & Design B.V., Postbus 36, 5420 AA Gemert;
Opdrachtgever: de (contractuele) wederpartij van De la Roy; voor het geval De la Roy als verkoper en/of
leverancier van zaken en/of diensten optreedt c.q. op zal treden dient onder “opdrachtgever” te
worden verstaan “koper”;
•
Overeenkomst: de tussen De la Roy en opdrachtgever (/koper) gesloten verkoopovereenkomst,
koopovereenkomsten, dan wel andersoortige overeenkomst op grond waarvan De la Roy zich jegens
opdrachtgever verplicht bepaalde werkzaamheden te verrichten, diensten te verlenen en/of
bouwwerken te realiseren en op te leveren, dan wel op grond waarvan De la Roy zich verplicht aan
opdrachtgever bepaalde zaken te leveren en/of diensten te verlenen.
•
Algemene voorwaarden: de onderhavige Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door De la Roy gedane aanbiedingen en alle
overeenkomsten, waarbij De la Roy als verkoper optreedt, dan wel als leverancier en/of transporteur van zaken
en/of diensten.
Tenzij anders vermeld, wordt de toepasselijkheid van (andere) algemene voorwaarden, waarnaar door
opdrachtgever op enigerlei wijze mocht worden verwezen, door De la Roy uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden
overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend in het kader van
eventueel later tussen De la Roy en opdrachtgever gesloten c.q. te sluiten overeenkomsten.

TOEPASSELIJKE DOCUMENTEN, RANGORDE
Alle tussen De la Roy en opdrachtgever gesloten c.q. te sluiten overeenkomsten worden, tenzij uitdrukkelijk
anders schriftelijk overeengekomen en behoudens voor de gevallen, waarvoor daarin geen uitputtende
schriftelijke regeling is opgenomen, uitsluitend en alleen beheerst door de navolgende stukken:
a.
de door partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst dan wel opdrachtbevestiging;
b.
de in de onder a. bedoelde stukken uitdrukkelijk vermelde bijlagen, alsmede de stukken, waarnaar in die
bijlagen wordt verwezen;
c.
deze Algemene Voorwaarden;
Ingeval van strijdigheid tussen een of meerdere van bovengenoemde stukken (onderling) prevaleert, wanneer
genoemde stukken in het voorkomende geval voor die strijdigheid geen regeling bevatten, het stuk bedoeld in
lid 1 onder a. van dit artikel; vervolgens prevaleren in afdalende lijn de stukken genoemd onder b en c. In geval
van strijdigheid tussen de technische omschrijving en een ontwerp prevaleert de technische omschrijving.
Voor het geval van stukken als bedoeld onder a. en b. meerdere door partijen (getekende en/of geparafeerde
versies) voorhanden zijn, geldt dat de meest recente versie van het desbetreffende stuk prevaleert, tenzij
uitdrukkelijk anders mocht blijken.
Door de opdrachtgever, na het aangaan van een overeenkomst, alsnog verlangde wijzigingen in uitvoering
daarvan,moeten tijdig en schriftelijk aan De la Roy ter kennis worden gebracht. Worden ze mondeling of
telefonisch opgegeven, dan is het risico van de uitvoering van de wijzigen voor rekening van de opdrachtgever,
tenzij de wijzigingen schriftelijk door De la Roy zijn bevestigd.
Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of
namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave en/of
bevestiging van de overeenkomst kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
Wijzigingen en/of annuleringen van aangegane overeenkomsten binden De la Roy eerst na schriftelijke
acceptatie.
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PRIJS- EN BETALINGSCONDITIES
Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, is opdrachtgever verplicht tot betaling van de door De
la Roy verzonden facturen binnen dertig dagen na de factuurdatum. Betaling geschiedt in de valuta, waarin de
overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.
Facturering geschiedt standaard exclusief kredietbeperking. Indien toch facturering inclusief kredietbeperking
geschiedt, is opdrachtgever gerechtigd deze kredietbeperking op het factuurbedrag in mindering te brengen,
wanneer hij de verzonden factuur binnen de in het eerste lid genoemde termijn betaalt.
Opdrachtgever zal niet gerechtigd zijn bij de betaling enige korting, schuldvergelijking en/of verrekening te
bedingen, toe te passen dan wel daarop een beroep te doen, behoudens verrekening met c.q. van
verrekenbare voorschotten, die door opdrachtgever eerder aan De la Roy zijn betaald. Het in het tweede lid
van dit artikel bepaalde geldt onverkort.
Voor de vaststelling van het tijdstip van betaling door opdrachtgever is bepalend de dag, waarop de door
opdrachtgever verrichte betaling zal zijn bijgeschreven op de door De la Roy aan opdrachtgever opgegeven
bankrekening.
Voor het geval opdrachtgever niet binnen de hierboven vermelde termijn van dertig dagen met inachtneming
van het in de leden 2 en 3 van dit artikel gestelde betaald heeft, zal hij, zonder dat daartoe een
ingebrekestelling vereist zal zijn, in verzuim zijn. In dat geval zal opdrachtgever gehouden zijn bovenop de
overeengekomen prijs een rente te betalen van 1,5 % per maand, te rekenen vanaf de vervaldatum van de
factuur. Rente wordt berekend over het volledige openstaande factuurbedrag. Opdrachtgever zal in het
voorkomende geval niet gerechtigd zijn een eventueel overeengekomen kredietbeperking in mindering te
brengen.
Indien De la Roy voor het geval betaling door opdrachtgever achterwege blijft, genoodzaakt is haar vordering
ter incasso uit handen te geven, zal opdrachtgever buiten en behalve genoemde rente gehouden zijn tot
vergoeding van alle door De la Roy geleden en/of te lijden schade. Tot deze schade behoren onder meer de te
maken gerechtskosten, waaronder salaris en verschotten van een advocaat, deurwaarder en/of andere
gemachtigde en griffierechten, alsook buitengerechtelijke incassokosten, welke conform het incassotarief van
de Nederlandse Orde van Advocaten worden berekend, doch in elk geval tenminste € 500,= zullen bedragen.
Iedere betaling strekt primair ter voldoening van de door De la Roy gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten, vervolgens ter voldoening van de door opdrachtgever verschuldigde rente en wordt
daarna in mindering gebracht op de oudst openstaande vordering van De la Roy op opdrachtgever.
Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van De la Roy (al dan niet aanvullende) zekerheid te stellen voor
de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, indien De la Roy gegronde reden(en)
heeft te veronderstellen, dat opdrachtgever die verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen. De la Roy zal
gerechtigd zijn aan te geven in welke vorm genoemde zekerheid zal moeten worden gesteld en tot welke
hoogte, uiteraard met inachtneming van eisen van redelijkheid en billijkheid. Alle kosten verbonden aan
zekerheidsstelling als voormeld zijn voor rekening van opdrachtgever.

AANVULLENDE PRIJS- EN BETALINGSCONDITIES
Kosten van retournering van zaken naar De la Roy om welke reden dan ook komen uitsluitend en alleen voor
rekening van opdrachtgever.
Indien franco leveranties conform artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden zijn overeengekomen, brengt De la
Roy een door haar vastgesteld bedrag aan vrachtkosten (als onderdeel van de overeengekomen prijs) bij
opdrachtgever in rekening. Eventuele pont- en veerkosten worden separaat in rekening gebracht en maken,
tenzij anders overeengekomen, geen deel uit van de overeengekomen prijs.
De la Roy is steeds gerechtigd de kosten voor de verpakking van de zaken door te berekenen aan
opdrachtgever. Verpakking die is doorberekend wordt niet teruggenomen noch gecrediteerd.
De la Roy is steeds gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, indien en voorzover na het sluiten van de
overeenkomst de voor rekening van De la Roy komende rechten, premies, belastingen en/of vrachtkosten zijn
verhoogd, dan wel nieuwe rechten en/of belastingen ten laste van De la Roy Isolatie & Design zijn ingevoerd,
dan wel valutawijzigingen van de prijzen van door De la Roy gebruikte materialen en onderdelen daartoe
aanleiding geven.
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LEVERING EN RISICO
Levering door De la Roy in Nederland geschiedt franco aan het door opdrachtgever opgegeven adres, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.
De door De la Roy geaccepteerde levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige levering door De la Roy dient De la Roy,
alvorens zij in verzuim zal zijn, door opdrachtgever in gebreke te worden gesteld. Bij ingebrekestelling zal
opdrachtgever De la Roy een aanvullende termijn voor levering stellen, welke termijn tenminste veertien dagen
zal bedragen.
De la Roy is - met inachtneming van het in artikel 9 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden gestelde – steeds
gerechtigd tot de gebruikelijke (leveranciers)toleranties voor wat betreft afgesproken hoeveelheden en
afmetingen van te leveren zaken.
Het risico van geheel of gedeeltelijk verlies c.q. tenietgaan van door De la Roy geleverde zaken gaat op
opdrachtgever over op het moment en op de plaats van levering als bedoeld in lid 1 van dit artikel. Indien de
zaken van de vrachtwagen worden gelost, zijn zij voor rekening en risico van opdrachtgever vanaf het moment
dat met het lossen daarvan een aanvang wordt gemaakt.
Degene die op de plaats van levering zaken in ontvangst neemt, kan door De la Roy worden geacht daartoe door
opdrachtgever te zijn gemachtigd. Indien op het door opdrachtgever aangegeven adres niemand aanwezig is bij
levering, is De la Roy gerechtigd zaken ter plaatse achter te laten, in welk geval die zaken geacht worden in
ontvangst te zijn genomen door opdrachtgever. In beide in dit artikellid genoemde gevallen heeft De la Roy
voor zichzelf bevrijdend geleverd conform dit artikel met alle gevolgen van dien.
Indien levering af fabriek is overeengekomen, dient de opdrachtgever de door hem af te nemen zaken binnen 5
werkdagen, nadat De la Roy de opdrachtgever heeft medegedeeld dat de zaken voor hem klaar liggen, af te
nemen c.q. op te halen, bij gebreke waarvan verwezen wordt naar artikel 13 van deze bepalingen.

EIGENDOMSVOORBEHOUD, ZEKERHEID
De la Roy behoudt zich de eigendom van door haar geleverde (of te leveren) zaken voor, totdat integraal aan
haar zullen zijn voldaan:
•
de door opdrachtgever verschuldigde prestaties voor alle krachtens overeenkomst aan opdrachtgever
geleverde of te leveren zaken en/of voor opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden;
•
vorderingen wegens tekortschieten van opdrachtgever in de nakoming van zodanige overeenkomst(en).
Indien opdrachtgever uit of mede uit de in lid 1 bedoelde zaken een nieuwe zaak vormt, dan wel doet vormen,
wordt dit geacht een zaak te zijn die De la Roy voor zichzelf doet vormen en houdt opdrachtgever deze zaak
voor De la Roy als eigenaar, totdat door of namens opdrachtgever aan alle verplichtingen als bedoeld in lid 1 is
voldaan.
Los van het bepaalde in artikel 3 lid 8 van deze Algemene Voorwaarden en onverminderd het in lid 2 van dit
artikel bepaalde zal De la Roy in het in artikel 3 lid 8 bedoelde geval te allen tijde gerechtigd zijn van
opdrachtgever (al dan niet aanvullende) zekerheid te verlangen in de vorm van een bezitloos pandrecht op de
(mede) met de door De la Roy geleverde zaken gevormde roerende zaak (zaken), dan wel in de vorm van een
hypotheekrecht op de onroerende zaak (zaken), waarin, waaraan en/of waarop de door De la Roy geleverde
zaken zijn verwerkt dan wel aangebracht.
Indien enige zaak ingevolge de leden 1 en/of 2 aan De la Roy toekomt, dan wel daarop een zekerheidsrecht als
bedoeld in lid 3 is gevestigd, kan opdrachtgever over die zaak uitsluitend beschikken in het kader van zijn
normale bedrijfsuitoefening. Behoudens schriftelijke toestemming van De la Roy is opdrachtgever in het
voorkomende geval niet gerechtigd die zaak te vervreemden en/of te bezwaren.
Voor het geval opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van prestaties als in lid 1 bedoeld, is De la Roy
gerechtigd zaken, die aan haar toebehoren, zelf voor rekening van opdrachtgever terug te (doen) halen van de
plaats waar zij zich bevinden. Is ten behoeve van De la Roy op een of meerdere zaken een bezitloos pandrecht
gevestigd, dan zal De la Roy gerechtigd zijn dit bezitloos pandrecht om te zetten in een vuistpand door
genoemde zaken onder c.q. tot zich te nemen.
Opdrachtgever zal De la Roy in het kader van het in het vijfde lid van dit artikel bepaalde alle van hem verlangde
en/of te verlangen medewerking verlenen en verleent De la Roy reeds nu voor alsdan onherroepelijk en
onvoorwaardelijk het recht om daartoe de bij of voor opdrachtgever in gebruik zijnde ruimte c.q. het
betreffende bouwterrein te (doen) betreden.
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NIET-AFNAME
Indien bestelde zaken niet op het afgesproken tijdstip kunnen worden geleverd, danwel indien bestelde zaken
niet tijdig door de opdrachtgever worden afgehaald, om redenen en/of omstandigheden, die niet aan De la Roy
zijn toe te rekenen c.q. niet voor haar rekening komen, zullen deze zaken niettemin direct mogen worden
gefactureerd met de gebruikelijke betalingscondities, terwijl opslagkosten door De la Roy bij opdrachtgever in
rekening (kunnen) worden gebracht.
Indien bestelde zaken bij levering door of namens opdrachtgever worden geweigerd komen alle uit deze
weigering voortvloeiende kosten ten laste van opdrachtgever, ongeacht het recht van De la Roy om volledige
vergoeding van de als gevolg van die weigering geleden en of te lijden schade te vorderen.
Voor het geval De la Roy de zaken in haar eigen bedrijf opslaat worden opslagkosten berekend conform de
tarieven, die in rekening worden gebracht door bedrijven, die zaken tegen vergoeding in opslag plegen te
nemen.

RECLAMES
Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of een zaak aan de overeenkomst
beantwoordt. Indien dit niet het geval is, kan de opdrachtgever op de eventuele non-conformiteit van die zaak
geen beroep meer doen, indien hij De la Roy daarvan niet zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vijf
dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven.
Voor het geval de eventuele non-conformiteit van een door De la Roy geleverde zaak niet bij aflevering
geconstateerd kan worden, geldt het in het eerste lid gestelde op gelijke wijze vanaf het moment dat
opdrachtgever de non-conformiteit redelijkerwijze had moeten (kunnen) constateren.
Vorderingen en verweren van opdrachtgever, gegrond op de (eventuele) non-conformiteit van de afgeleverde
zaak, verjaren in elk geval door verloop van één jaar te rekenen vanaf de datum van aflevering. Na het
verstrijken van genoemde termijn wordt opdrachtgever geacht afstand te hebben gedaan van eventuele
rechten terzake.
Opdrachtgever zal alle door De la Roy voor onderzoek van de non-conformiteit gewenste medewerking
verlenen, onder andere door het verstrekken van monstermateriaal en/of door De la Roy de gelegenheid te
geven ter plaatse een onderzoek in te stellen of te laten instellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de
geleverde prestatie.
Beantwoordt de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst dan is De la Roy te harer keuze slechts gehouden
tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak, vervanging van de afgeleverde zaak of een
in onderling overleg vast te stellen korting op de verkoopprijs te verlenen.
Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verrichten van diensten.

AFBEELDINGEN, TEKENINGEN, ETC.
Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enzovoorts, welke zijn
opgenomen in prijscouranten en/of - lijsten en circulaires van De la Roy gelden slechts bij benadering. Aan
genoemde gegevens kunnen door opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geen
rechten worden ontleend.
Alle door of namens De la Roy verschafte monsters, aanbiedingen, tekeningen, schema’s, ontwerpen, modellen,
merken, materiaallijsten, enzovoorts, blijven haar eigendom en mogen zonder haar schriftelijke toestemming
noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd anders dan voor intern gebruik bij opdrachtgever. Ook is
opdrachtgever, behoudens schriftelijke toestemming van De la Roy, niet gerechtigd voornoemde gegevens
en/of stukken aan derden te tonen, ter hand c.q. ter beschikking te stellen dan wel op andere wijze bekend te
maken, anders dan voor het doel, waarvoor zij door De la Roy aan opdrachtgever verstrekt zijn. Ook overigens
zal opdrachtgever zich onthouden van gedragingen en/of handelingen, waardoor, direct dan wel indirect,
geheel dan wel ten dele, inbreuk wordt gemaakt op de rechten van De la Roy terzake bovengenoemde
gegevens en/of stukken.
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Artikel 10 INLICHTINGEN EN ADVIEZEN
Inlichtingen over verwerkings- en toepassingsmogelijkheden van producten van De la Roy, technische adviezen, richtlijnen,
aanwijzingen en verdere gegevens worden, tenzij uitdrukkelijk én schriftelijk anders overeengekomen, steeds naar beste
weten en/of inzicht, doch geheel vrijblijvend verstrekt. Door opdrachtgever kunnen daaraan geen rechten worden ontleend
en De la Roy kan voor eventuele schade daaruit, direct dan wel indirect, voortvloeiende niet aansprakelijkheid worden
gehouden.

Artikel 11 NIET NAKOMING, ONTBINDING, OPSCHORTING
11.1 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst
voldoet, alsmede in geval van faillissement van opdrachtgever, aan hem (voorlopig) verleende surséance van
betaling, ondercuratelestelling van opdrachtgever of stillegging dan wel liquidatie van diens bedrijf, is De la Roy
te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder
toekomende rechten, de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, dan wel
de nakoming van de uit de overeenkomst voor haar voortvloeiende verbintenissen op te schorten.
11.2 Indien de behoorlijke nakoming door De la Roy ten gevolge van een of meer omstandigheden, die niet voor haar
rekening komen, waaronder omstandigheden in het hiernavolgende lid genoemd, geheel dan wel gedeeltelijk,
hetzij blijvend hetzij tijdelijk, onmogelijk is, heeft De la Roy het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder ter
zake aansprakelijk te zijn.
11.3 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening van De la Roy komen, zijn:
•
gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen van wie De la Roy bij de nakoming van de
overeenkomst gebruik maakt;
•
werkstaking, werkliedenuitsluiting(en), ziekte;
•
in-, uit- of doorvoerverbod, transportproblemen;
•
niet-nakoming van verplichtingen jegens De la Roy door (toe)leveranciers;
•
storingen in de productie;
•
brand;
•
natuur- en/of kernrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging.
11.4 In de in het eerste en tweede lid bedoelde gevallen zullen alle vorderingen van De la Roy op opdrachtgever
terstond opeisbaar worden.
11.5 Vindt op grond van het eerste dan wel het tweede lid van dit artikel ontbinding van een overeenkomst plaats,
waarbij De la Roy als aannemer optreedt, dan wordt De la Roy geacht het werk (met grond) in onvoltooide
staat te hebben beëindigd, met alle gevolgen van dien, zulks ongeacht de vraag wie de overeenkomst heeft
ontbonden, dan wel het initiatief daartoe heeft genomen.

Artikel 12 RECHTEN VAN DERDEN
12.1 In geval door De la Roy een order uitgevoerd moet worden naar en/of met inachtneming van ontwerpen,
tekeningen en/of andere aanwijzingen c.q. gegevens door of namens opdrachtgever verstrekt, garandeert
opdrachtgever De la Roy de juistheid van die gegevens.
12.2 Eveneens garandeert opdrachtgever De la Roy dat door gebruikmaking en/of verstrekking van de in lid 1
bedoelde.
12.3 Opdrachtgever vrijwaart De la Roy voor alle aanspraken op schadevergoeding, die, direct dan wel indirect,
geheel dan wel ten dele, (mochten) voortvloeien uit c.q. gegrond zijn op het gebruik van de hierboven
bedoelde gegevens.
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Artikel 13 SCHADEVERGOEDING, EXONERATIE
13.1 De la Roy is slechts aansprakelijk voor schade, die aan haar opzet of grove schuld te wijten is.
13.2 De la Roy is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of zaken. Eventuele
aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
13.3 De la Roy bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen
aansprakelijkheid jegens opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de nietondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou kunnen worden gehouden.
13.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van De la Roy ingevolge dwingend
rechtelijke bepalingen.

Artikel 14 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
14.1 Alle geschillen - daaronder begrepen die geschillen, welke slechts door één der partijen als zodanig worden
beschouwd -, die direct dan wel indirect voortvloeien uit een tussen opdrachtgever en De la Roy gesloten
overeenkomst, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het Arrondissement
Roermond, met uitsluiting van alle andere arbitrerende , adviserende of rechtsprekende lichamen, tenzij De la
Roy als eiseres ervoor kiest zich tot de bevoegde rechter te wenden van het land waar opdrachtgever is
gevestigd.
14.2 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en rechtbetrekkingen tussen De la Roy en opdrachtgever is onverminderd het bepaalde in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden - uitsluitend Nederlands recht van
toepassing of naar keuze van De la Roy het rechtsregime van het land waar opdrachtgever is gevestigd.

Artikel 15 CONVERSIE
15.1 Mocht (en) één (of meer) bepaling (en) van deze Algemene Voorwaarden nietig dan wel vernietigbaar zijn, dan
blijven alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.
15.2 De la Roy zal steeds bevoegd zijn om een nietige dan wel vernietigbare bepaling te vervangen door een andere
bepaling met eenzelfde strekking, die niet nietig dan wel vernietigbaar zal zijn.
15.3 Voor zover De la Roy van de in het tweede lid opgenomen bevoegdheid geen gebruik zal maken, zal aan een
dergelijke nietige dan wel vernietigbare bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige
betekenis toekomen, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 16 NEDERLANDSE TEKST
De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.
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