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ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Deze voorwaarden van Ridder Drive Systems B.V. zijn gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel.

Ridder Drive Systems B.V. 
Lorentzstraat 32
3846 AX Harderwijk
The Netherlands

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en daaruit 

voortkomende leveringen van Ridder Drive Systems (hierna ‘Ridder’) 
zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2  Enige andere algemene voorwaarden waaronder eventuele door de 
opdrachtgever gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing.

1.3  Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend, indien 
en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Aan 
eventueel overeengekomen afwijkingen kan de opdrachtgever geen 
rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

1.4  Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en Ridder 
gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de 
bepalingen uit de overeenkomst.

1.5  Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze voorwaarden verstaan: per brief, per 
telefax of langs elektronischeweg.

1.6  Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal 
dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds 
beslissend.

Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
2.1  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend ook al is in de aanbieding een 

termijn voor aanvaarding gesteld.
2.2  Als opdrachtgever aan Ridder gegevens, tekeningen enz. verstrekt, 

mag Ridder uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding 
hierop baseren.

2.3  Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft Ridder het recht alle 
kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij 
opdrachtgever in rekening te brengen.

2.4  Een overeenkomst is voor Ridder eerst bindend nadat zij schriftelijk 
door Ridder is bevestigd. Dit geldt ook ten aanzien van de orders die 
reeds door vertegenwoordigers of tussenpersonen namens Ridder 
zijn geaccepteerd en ten aanzien van mondelinge toezeggingen 
door vertegenwoordigers of tussenpersonen namens Ridder gedaan.

2.5 Indien betaling door middel van een letter of credit wordt 
overeengekomen, komt de overeenkomst pas tot stand na 
schriftelijke acceptatie van de onherroepelijke (geconfirmeerde) 
letter of credit door Ridder.

Artikel 3: Prijzen
3.1  De in de aanbieding genoemde prijzen zijn in euro en zijn gebaseerd 

op ‘Free Carrier, Harderwijk’, Nederland (FCA, Incoterms 2010). De 
prijzen zijn exclusief verpakking, omzetbelasting, invoerrechten 
en andere belastingen, heffingen of rechten. Voor geselecteerde 
opdrachtgevers binnen de Benelux zijn prijzen gebaseerd op 
‘Delivered at Place’, overeengekomen plaats van bestemming (DAP, 
Incoterms 2010).

3.2  Iedere prijs opgegeven door Ridder is gebaseerd op kostprijsbepalende 
factoren zoals de huidige monetaire omstandigheden, arbeidskosten, 
grondstof‐ en materiaalprijzen, rechten, belastingen en andere 
heffingen, subsidies en dergelijke die van toepassing zijn op het 
tijdstip dat de betreffende overeenkomst tot stand is gekomen. 
Indien een of meerdere van deze kostprijsfactoren stijgen nadat 
de overeenkomst tot stand is gekomen maar voordat de zaken in 
kwestie geleverd zijn, heeft Ridder het recht om iedere redelijke 
prijsverhoging door te berekenen aan de opdrachtgever.

3.3  Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 2 te 
voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende 
overeengekomen betalingstermijn.

Artikel 4: Rechten van intellectuele eigendom
4.1  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Ridder 

de auteursrechten en alle rechten van intellectuele eigendom 
op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, 
afbeeldingen, tekeningen, (proef )modellen, programmatuur enz..

4.2  De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom 
van Ridder ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging 
ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen 
zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
Ridder niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. 
Opdrachtgever is aan Ridder per overtreding van deze bepaling 
een boete verschuldigd van € 25.000. Deze boete kan naast 
schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

4.3  Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld 
in lid 1 op eerste verzoek binnen de door Ridder gestelde termijn 
retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan 
Ridder een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan 
naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

4.4  Ridder behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor 
met betrekking tot de zaken geleverd door Ridder. Het is de 
opdrachtgever niet toegestaan om de gehele geleverde zaak of een 
deel ervan te wijzigen of een andere merknaam aan te brengen op 
de zaak, het desbetreffende merk op een andere wijze te gebruiken 
of het op eigen naam te registreren.

Artikel 5: Adviezen, ontwerpen en materialen
5.1  Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en 

informatie die hij van Ridder krijgt als deze geen directe betrekking 
hebben op de opdracht.

5.2  Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens 
hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, voor de 
functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven 
materialen en voor de door of namens hem verstrekte technische 
informatie.

5.3  Opdrachtgever vrijwaart Ridder voor elke aanspraak van derden 
met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever 
verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, 
monsters, modellen en dergelijke.

Artikel 6: Levering
6.1  De leverdatum wordt door Ridder bij benadering vastgesteld en 

kan nimmer worden beschouwd als een fatale termijn. Ridder is 
niet eerder in verzuim ten aanzien van de levertijd dan nadat hij 
schriftelijk in gebreke is gesteld door de opdrachtgever, deze hem 
hierbij in de gelegenheid heeft gesteld alsnog te leveren binnen een 
redelijke termijn en Ridder hieraan geen gevolg heeft gegeven.

6.2  Bij de vaststelling van de leverdatum gaat Ridder er van uit dat hij de 
opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat 
moment bekend zijn.

6.3  De levertijd gaat pas in op het tijdstip dat de toepasselijke 
overeenkomst tot stand is gekomen in overeenstemming met 
artikel 2 en wanneer over alle commerciële en technische details 
overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, 
goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van Ridder, de 
overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de 
noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is 
voldaan.

6.4  a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Ridder 
bekend waren toen hij de leverdatum vaststelde, kan Ridder de 
leverdatum verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze 
omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de 
planning van Ridder kunnen worden ingepast, zullen deze worden 
uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

 b. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Ridder 
wordt de leverdatum verlengd met de duur van de opschorting. Als 
voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Ridder 
kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd 
zodra de planning dit toelaat.
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6.5  Alleen bij excessieve overschrijding (meer dan 6 weken) van 
de overeengekomen levertijd heeft deopdrachtgever het recht 
de overeenkomst te ontbinden tenzij de overschrijding wordt 
veroorzaakt door overmacht. De opdrachtgever heeft evenwel 
nimmer aanspraak op enige boete- of schadevergoeding.

6.6  Ridder behoudt zich het recht voor de zaken in gedeelten af te 
leveren, in welk geval de hierna omschreven (betalings)voorwaarden 
ook van toepassing zijn op elke deellevering.

6.7  Het niet (op tijd) nakomen van enige betalingsverplichting door de 
opdrachtgever, schort de leveringsverplichting van Ridder op.

6.8  Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen vinden leveringen 
plaats op basis van ‘Free Carrier’, Harderwijk, Nederland (FCA, 
Incoterms 2010). De leveringen aan geselecteerde opdrachtgevers 
binnen de Benelux vinden plaats op basis van ‘Delivered at Place’, 
overeengekomen plaats van bestemming (DAP, Incoterms 2010).

Artikel 7: Overmacht
7.1  Ridder heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen uit 

hoofde van een overeenkomst op te schorten indien hij daardoor 
verhinderd is als gevolg van overmacht.

7.2  Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt begrepen 
omstandigheden die levering en/of tijdelijke levering door Ridder 
redelijkerwijs belemmeren, waaronder bijvoorbeeld, doch niet 
uitsluitend de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers 
van Ridder niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het 
weer, machinebreuk, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van 
gereedschappen, Het verloren gaan van te verwerken materialen, 
wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of 
handelsbeperkingen.

7.3  Indien Ridder bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan 
zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn 
verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. 
het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever 
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het hier een 
afzonderlijke overeenkomst. Ridder heeft voorts het recht om de 
inhoud van de overeenkomst zodanig te wijzigen, dat uitvoering 
daarvan mogelijk blijkt.

7.4  Wanneer de overmacht situatie langer dan zes maanden heeft 
voortgeduurd, hebben zowel Ridder als de opdrachtgever het 
recht om de overeenkomst (en wel uitsluitend voor dat deel van 
de verplichtingen dat nog niet is nagekomen) door ontbinding te 
beëindigen. De opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd tot 
enige schadevergoeding.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1  Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van 

Ridder en behoudens de wettelijke aansprakelijkheid op grond van 
dwingendrechtelijke bepalingen, is Ridder nimmer aansprakelijk voor 
enige door de opdrachtgever geleden schade. Aansprakelijkheid 
voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële of bedrijfsschade 
wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.

8.2  Indien en voor zover, ondanks het hierboven gestelde, op Ridder 
enige aansprakelijkheid rust, uit welke hoofde dan ook, dan is 
deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de netto 
factuurwaarde van de betrokken zaken met dien verstande dat 
Ridder hoogstens en uitsluitend aansprakelijk zal zijn tot een 
bedrag van maximaal € 500.000,= per schadegeval. Een reeks van 
samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor 
toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/schadegeval.

8.3  De opdrachtgever stelt Ridder schadeloos ter zake van alle schade als 
door Ridder geleden ten gevolge van iedere schadeaanspraak van 
derden naar aanleiding van schending door Ridder van octrooien 
en/ of andere rechten van intellectuele eigendom ten gevolge van 
gebruik van door de opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen, 
instructies aangaande te gebruiken werkwijzen en dergelijke.

8.4  Opdrachtgever vrijwaart Ridder voor alle aanspraken van derden 
wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in 
een zaak die door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat 
(mede) bestond uit door Ridder geleverde zaken en/of materialen.

Artikel 9: Garantie
9.1  Ridder staat voor een periode van twaalf maanden na factuurdatum 

in voor materiaal‐ en constructiefouten.
9.2  Wordt een reclame tijdig ingediend en wordt deze erkend door 

Ridder, dan is Ridder te zijner keuze uitsluitend gehouden tot het 
alsnog leveren van het ontbrekende of het herstellen van de zaak, dan 
wel het vervangen van de zaak of het terugnemen van de zaak en de 
opdrachtgever te crediteren voor het desbetreffende factuurbedrag, 
waarbij de vervoerskosten voor de retourzending voor rekening van 
Ridder komen. In geen geval is Ridder gehouden tot vergoeding van 
andere kosten en/of schade. Indien de reclamatie niet wordt erkend 
door Ridder, komen de vervoerskosten voor de retourzending voor 
rekening van de opdrachtgever.

9.3  Na reparatie of vervanging loopt de oorspronkelijke garantieperiode 
door; er begint geen nieuwe garantieperiode tenzij anderszins 
schriftelijk overeengekomen. Op de reparatie zelf en de vervangen 
onderdelen gelden de standaard garantievoorwaarden en ‐
termijnen. Ieder onderdeel dat beschikbaar komt als gevolg van 
vervanging blijft/wordt eigendom van Ridder.

9.4  Opdrachtgever moet Ridder in alle gevallen de gelegenheid bieden 
een eventueel gebrek te herstellen.

9.5  Terugzending van gekochte zaken is slechts toegestaan na 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Ridder. Bij elke 
terugzending dient een retourpakbon te worden bijgesloten.

9.6  Opdrachtgever kan alleen een 
9.7  a. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:

• normale slijtage;
• onoordeelkundig gebruik;
• niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
• gebruik dat niet in overeenstemming is met de handleiding en 

gebruiksaanwijzing;
• installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of 

door derden.
     b. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet         

nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door 
opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn 
aangeleverd;

 c. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van 
  zaken van opdrachtgever.

Artikel 10: Reclamaties
10.1 Indien de door Ridder geleverde zaken waarneembaar niet aan de 

overeenkomst beantwoorden, dient de opdrachtgever dit binnen 
10 werkdagen na ontvangst van de zaken schriftelijk te melden 
aanRidder. Niet waarneembare gebreken dient de opdrachtgever 
binnen 10 werkdagen na ontdekking, dan wel nadat de ontdekking 
redelijkerwijs had kunnen plaatsvinden, schriftelijk aan Ridder te 
melden.

10.2 De opdrachtgever dient toe te staan dat Ridder een inspectie van 
de betrokken zaken door een medewerker van Ridder of een door 
Ridder ingeschakelde derde laat plaatsvinden. Bij het gegrond 
verklaren van de reclamering, zijn de kosten van de inspectie 
(inclusief reis- en verblijfkosten) voorRidder. Bij ongegrondverklaring 
zijn deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.

10.3 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden 
ingediend en wel binnen 8 dagen na factuurdatum.

10.4  Door het indienen van een klacht wordt de betalingsplicht van de 
opdrachtgever niet opgeschort, tenzij Ridder met een dergelijke 
opschorting uitdrukkelijk instemt.

Artikel 11: Niet afgenomen zaken
11.1  Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn 

afgenomen, blijven deze gedurende 1maand ter beschikking 
staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor 
rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. In dat geval zal 
de opdrachtgever alle aanvullende kosten, waaronder in elk geval 
de opslagkosten, verschuldigd zijn. Tevens heeft Ridder het recht 
de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke 
tussenkomst te ontbinden onverminderd zijn recht om volledige 
vergoeding van gemaakte kosten en/of geleden schade (inclusief 
eventuele minderopbrengst) te vorderen.

11.2  Ridder mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 
6:90 BW.
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Artikel 12: Betaling
12.1  Ridder is te allen tijde bevoegd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling 

te bedingen van de opdrachtgever. Wat betreft alle andere verkopen 
dient betaling van het factuurbedrag zonder aftrek, opschorting, 
betalingskorting of schuldvergelijking uitdrukkelijk op de uiterste 
betaaldatum vermeldt op de factuur te worden voldaan ten kantore 
van Ridder respectievelijk door storting of overschrijving op zijn op 
de factuur aangeduide bank‐ of girorekening.

12.2  Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever 
verplicht op verzoek van Ridder, bij of na het aangaan van de 
overeenkomst en voor levering, een naar diens oordeel voldoende 
zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet 
binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. 
Ridder heeft in dat geval het recht de overeenkomst op te schorten 
en uiteindelijk zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst 
te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever teverhalen.

12.3 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op Ridder te 
verrekenen is uitgesloten.

12.4  De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling 

aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden 

toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele 
wordt gesteld of overlijdt.

12.5 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de 
overeengekomen betalingstermijn, wordt de opdrachtgever geacht 
in verzuim te zijn zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst 
en is opdrachtgever direct rente aan Ridder 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 
gezien als een volle maand.

12.6 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de 
overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan Ridder alle 
buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 
250,=. De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
•  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%

 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn 
dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte 
kosten verschuldigd.

12.7  Als Ridder in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, 
komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft 
gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
13.1 Na levering blijft Ridder eigenaar van geleverde zaken zolang 

opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn 

(betalings)verplichtingen uit deze overeenkomst of andere 
gelijksoortige overeenkomsten;

b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige 
overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;

c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van 
bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en 
kosten, niet heeft voldaan.

13.2  Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, 
heeft de opdrachtgever niet het recht om de eigendom over te 
dragen aan derden, of de zaken als zekerheid aan te bieden, ze te 
bezwaren, het vestigen van beperkte rechten of te verpanden of 
ze op enige andere wijze ter beschikking te stellen van een derde. 
De opdrachtgever heeft desalniettemin het recht om deze zaken te 
verkopen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

13.3  Nadat Ridder zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij 
de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat Ridder toe de 
plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

13.4  Op het eerste verzoek van Ridder dient de opdrachtgever aan Ridder 
te verpanden alle vorderingenvan de opdrachtgever met betrekking 
tot zaken geleverd door Ridder die onder het eigendomsvoorbehoud 
vallen en verkocht zijn aan klanten van de opdrachtgever.

13.5 Als Ridder geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud 
omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, 
is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan Ridder te 
verpanden.

Artikel 14: Annulering
14.1 Annulering van een opdracht door opdrachtgever is in beginsel niet 

mogelijk. Indien opdrachtgever een opdracht niettemin geheel of 
gedeeltelijk annuleert, ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is 
hij gehouden aan Ridder alle met het oog op de uitvoering van de 
opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (onder andere kosten van 
voorbereiding, opslag en dergelijke) te vergoeden, onverminderd 
het recht van Ridder op vergoeding wegens winstderving en 
overige schade. Voorts is opdrachtgever gehouden de uit de 
annulering voortvloeiende kosten en eventuele valutaverschillen te 
vergoeden,indien Ridder in verband met de opdracht met een bank 
of een andere derde een valutaovereenkomst heeft gesloten.

14.2 Door opdrachtgever zijn in geval van annulering tevens 
annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen 25% van de 
hoofdsom met een minimum van € 25,- te vermeerderen met BTW.

14.3  Ridder heeft het recht een opdracht te annuleren als op het moment 
van levering opdrachtgever nog niet tijdig heeft voldaan aan zijn 
vroegere betalingsverplichtingen ten opzichte van Ridder danwel 
ten opzichte van andere schuldeisers. Aan dergelijke annuleringen 
kan opdrachtgever geen rechten ontlenen en zal Ridder nimmer 
door hem aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Artikel 15: Opschorting en ontbinding
15.1 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen voortvloeiend uit de 

aangegane overeenkomst niet nakomt of deze verplichtingen 
niet op tijd nakomt, indien er gronden zijn om te vrezen dat 
deopdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet tijdig nakomt of 
indien de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, een 
faillissementsaanvraag indient of zijn onderneming ontbindt, heeft 
Ridder het recht de betreffende overeenkomst op te schorten of 
te ontbinden zonder de noodzaak van een ingebrekestelling of 
rechterlijke tussenkomst en Ridder heeft geen verplichting tot 
betaling van enige vorm van schadeloosstelling.

15.2 Enige claim van Ridder met betrekking tot een deel van de 
overeenkomst dat reeds uitgevoerd is of schade geleden als een 
gevolg van opschorting of ontbinding, hetgeen geacht wordt 
gederfde winst te omvatten, wordt met onmiddellijke ingang 
opeisbaar.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Op deze voorwaarden en op alle door Ridder gesloten 

overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
16.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin 

als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is 
toegestaan.

16.3 Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de 
vestigingsplaats van Ridder neemt kennis van geschillen, zulks 
onverminderd de bevoegdheid van Ridder om het geschil 
desgewenst voor te leggen aan een andere bevoegde rechter. 
Het voorgaande laat onverlet Ridder’s rechten een uitspraak te 
verkrijgen door middel van arbitrage door de Internationale Kamer 
van Koophandel overeenkomstig het Arbitragereglement van de 
Internationale Kamer van Koophandel, door één arbiter. De plaats 
van arbitrage is Amsterdam, Nederland. De arbitrageprocedure 
wordt gevoerd in de Nederlandse of Engelse taal. Deze algemene 
voorwaarden van Ridder Drive Systems BV zijn gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel.


