
 

 
 

 

 
I N K O O P V O O R W A A R D E N    H A V E C O N 

 
Artikel 1:  Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
Aanbieding: de op verzoek van Havecon door Wederpartij uitgebrachte aanbieding zoals 
nader omschreven in artikel 3 van deze voorwaarden; 
Havecon: Havecon Kassenbouw B.V., Havecon Projects B.V. of Havecon Serres BVBA;  
Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen Havecon en de Wederpartij, betreffende de 
levering van roerende zaken en/of het verrichten van diensten door Wederpartij; 
Partijen: Havecon en Wederpartij; 
Voorwaarden: de bepalingen zoals vastgelegd in deze inkoopvoorwaarden; 
Wederpartij: de contractuele Wederpartij van Havecon bij de Overeenkomst 
 
Artikel 2: Werkingssfeer 
1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten waarbij Havecon als 

opdrachtgever optreedt en Wederpartij als opdrachtnemer die betrekking hebben op de 
koop en levering van goederen, het verrichten van diensten en aanneming van 
werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

2. De toepassing van afwijkende voorwaarden of bedingen van de Wederpartij wordt door 
Havecon uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

3. Als een bepaling van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigd is, dan 
blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Havecon en de Wederpartij komen 
overeen om de nietige of vernietigbare bepalingen te vervangen door een bepaling die zij 
overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid zouden hebben 
gekend. 

Artikel 3: Aanbieding  
1. Onder Aanbieding wordt verstaan een op verzoek van Havecon door Wederpartij 

schriftelijk gedaan aanbod met betrekking tot de Overeenkomst. In de Aanbieding dient in 
ieder geval omschreven te zijn: 
• Een omschrijving van de door Wederpartij aangeboden goederen en/of diensten; 
• De verschuldigde vergoeding voor de aangeboden goederen en/of diensten; 
• De uiterlijke leveringstermijnen dan wel uiterlijke opleveringsdatum van de aangeboden 

goederen en/of diensten; 
• Of Wederpartij gebruik zal maken van de diensten van eventuele door Wederpartij in 

te schakelen derden; 
• De identiteit van de Wederpartij. 

2. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen is een door de Wederpartij gedane 
Aanbieding onherroepelijk gedurende een termijn van 3 maanden nadat de Aanbieding 
Havecon heeft bereikt.  

3. Havecon is niet verplicht om de Overeenkomst te verstrekken aan de laagst aanbiedende 
partij. Ook hoeft Havecon geen informatie te geven over het al dan niet verstrekken van 
een Overeenkomst. 
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Artikel 4: Totstandkoming Overeenkomst 
1. Alle aanvragen voor Aanbiedingen of andere biedingen van Havecon zijn geheel 

vrijblijvend en kunnen slechts worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een 
nader aanbod, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Overeenkomst komt pas tot stand 
op het moment dat Havecon uitdrukkelijk schriftelijk de acceptatie van de Aanbieding aan 
Wederpartij bevestigt middels een opdrachtbevestiging. 

2. Indien Havecon de acceptatie na de termijn omschreven in artikel 3.2 van de Voorwaarden 
verstuurt of de acceptatie afwijkt van de Aanbieding, komt de Overeenkomst 
overeenkomstig de door Havecon gedane acceptatie tot stand, tenzij de Wederpartij 
binnen 5 werkdagen na dagtekening van de acceptatie schriftelijk en met redenen omkleed 
bezwaar maakt tegen de acceptatie. Indien Partijen als gevolg van het bezwaar niet alsnog 
overeenstemming bereiken over de Aanbieding, komt er geen Overeenkomst tot stand en 
zijn Partijen over en weer niet gehouden tot enige vergoeding van kosten of schade. 

Artikel 5:  Prestatie 
1. De door de Wederpartij te leveren prestatie tijdens de Overeenkomst moet in elk geval 

voldoen aan: 
a. De redelijke verwachtingen die Havecon mag hebben van: kwaliteit, eigenschappen uit 

hoofde van deze Voorwaarden en de beschrijving in de Aanbieding; 
b. De specificatie en/of de beschrijving die door Havecon is gegeven; 
c. Het door Havecon afgegeven of goedgekeurde tijdschema of uitvoeringsschema; 
d. De eis dat de gebruikte materialen en grondstoffen aan de overeengekomen kwaliteit 

voldoen; 
e. De uit oogpunt van veiligheid, welzijn en milieu redelijkerwijs te stellen (wettelijke) 

eisen;  
f. De eis dat in de prestatie alle aanvragen voor vergunningen zijn inbegrepen die 

noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst; 
g. De eis dat de door de Wederpartij in te schakelen personen voor hun taak geschikt zijn. 

2. Wederpartij blijft, ongeacht het inschakelen van derden, volledig aansprakelijk voor 
uitvoering van de Overeenkomst. 

3. Wederpartij is verplicht om alle voor Wederpartij uit de Overeenkomst voortvloeiende 
verplichtingen, waaronder deze Voorwaarden, van toepassing te verklaren op alle 
overeenkomsten die Wederpartij in het kader van de Overeenkomst met derden aangaat. 

4. De Wederpartij moet Havecon iedere omstandigheid die de nakoming van de 
Overeenkomst kan beïnvloeden direct schriftelijk melden. Als gevolg van deze informatie 
heeft Havecon het recht om zo nodig op kosten van de Wederpartij, noodzakelijke en 
redelijke maatregelen te nemen en/of wijziging van de Overeenkomst te verlangen.   

5. Een door de Wederpartij uitgevoerde Overeenkomst wordt geacht door Havecon te zijn 
aanvaard, indien Havecon Wederpartij schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van haar 
goedkeuring. Een goedkeuring ontheft de Wederpartij niet van enige aansprakelijkheid 
voor enig gebrek in de verleende diensten of verstrekte goederen waarmee Havecon op 
het moment  van de aanvaarding redelijkerwijs bekend kon zijn. 

 
Artikel 6: Duur en beëindiging van de Overeenkomst 
1. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt door het verstrijken van de periode waarvoor 

de Overeenkomst is aangegaan dan wel door het volbrengen van de Overeenkomst. 
2. Havecon is gerechtigd een Overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd met 

inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden op te zeggen. 
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3. De vorderingen van Havecon op de Wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende 
gevallen: 
• Indien na totstandkoming van de Overeenkomst aan Havecon omstandigheden ter 

kennis komen die Havecon goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij niet aan 
zijn verplichtingen zal voldoen. 

• Indien Havecon de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft 
zekerheid te stellen over de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende 
is. 

• Ingeval faillissement, surseance van betaling of wettelijke schuldsaneringsregeling van 
de Wederpartij is aangevraagd, beslag is gelegd ten laste van de Wederpartij dan wel 
onder curatelestelling heeft plaatsgevonden. 

4. In de in artikel 6.3 genoemde gevallen is Havecon bevoegd haar verdere uitvoering van de 
Overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, 
een en ander onverminderd het recht van Havecon om schadevergoeding te vorderen. 

5. Havecon mag buiten de in de Overeenkomst specifiek genoemde gevallen, de 
Overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds buitengerechtelijk ontbinden tegen 
vergoeding van alle door Wederpartij reeds afgeleverde en door Havecon aanvaarde 
prestaties, vermeerderd met een redelijke vergoeding. Deze vergoeding bedraagt 
maximaal 10% van de resterende overeenkomende prijs. 

Artikel 7: Levering, levertijden en aanvang aangenomen werk 
1. De overeengekomen leverdatum mag niet worden overschreden en deel(op)leveringen 

zijn niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de 
levering later dan overeengekomen plaatsvindt, is de Wederpartij onmiddellijk in verzuim 
zonder dat een nadere aanmaning of ingebrekestelling door Havecon is vereist. 

2. De Wederpartij is verplicht Havecon terstond schriftelijk te informeren indien hij voorziet 
dat de levering te laat plaats zal vinden, zulks met redenen onderbouwd. Onverlet het recht 
van Havecon op schadevergoeding, zullen partijen overleggen over de wijze waarop de 
ontstane situatie tot tevredenheid van Havecon kan worden geregeld. 

3. Alle kosten voortvloeiend uit overschrijding van de leverdatum zijn voor rekening van de 
Wederpartij, waaronder begrepen maar niet beperkt tot leegloopuren en/of inzet van extra 
manuren om het aangenomen project tijdig af te ronden. Een eventueel in de 
Overeenkomst overeengekomen boeteclausule laat hetgeen bepaald is in de vorige zin 
onverlet. Indien in een overeenkomst de (op)levering is vastgesteld op basis van een 
aantal verstreken werkbare dagen, wordt het aantal reeds verstreken werkbare dagen 
vastgesteld door Havecon.  

4. Bij de te leveren goederen dient een paklijst aanwezig te zijn. De Wederpartij is verplicht 
om, als Havecon dit wenst, schriftelijke productie- of uitvoeringsplannen te geven en/of 
medewerking te geven aan voortgangscontrole. Indien de levering niet op de door Havecon 
aangewezen plaats heeft plaatsgevonden, is Havecon gerechtigd de kosten van het 
transport van de plaats van levering naar de door Havecon aangewezen plaats in 
mindering te brengen op de opdrachtsom. 

5. De Wederpartij is verplicht aan de te leveren goederen verbonden documentatie 
voorafgaand aan of gelijktijdig bij de levering ter hand te stellen aan Havecon. De 
Wederpartij draagt er zorg voor dat de documentatie compleet en begrijpelijk is voor 
Havecon en alle informatie bevat die noodzakelijk is voor het gebruik en onderhoud van 
de goederen. Binnen 30 dagen na de oplevering dienen as-built drawings en cut sheets 
(data info) van de toegepaste materialen aan Havecon te worden verstrekt. 
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6. De eigendom van de goederen gaat over naar Havecon na aflevering. Indien de goederen 
op grond van ondeugdelijke levering en/of overschrijding van de levertijden worden 
geretourneerd, wordt de levering van de goederen en overdracht van eigendom geacht 
nimmer te hebben plaatsgevonden. 
De Wederpartij doet afstand van eventuele retentie – of opschortingsrechten, recht van 
reclame en/of eigendomsvoorbehoud en van de bevoegdheid tot verrekening. 

Artikel 8: Transport en risico 
1. Tot het moment dat de goederen zijn uitgeladen op het door Havecon opgegeven 

afleveradres, of door Havecon zijn ingeladen op het overeengekomen afhaaladres, zijn de 
goederen voor rekening en risico van de Wederpartij. Wederpartij heeft de verplichting de 
goederen tegen diefstal/verlies of beschadiging te verzekeren en verzekerd te houden tot 
het moment dat het risico van de goederen op Havecon overgaat. 

2. Wederpartij is aansprakelijk voor schade aan of verlies van zaken veroorzaakt bij het laden, 
tijdens het transport  en/of bij het lossen alsmede voor schade ontstaan door ondeugdelijke 
verpakking. 

3. De Wederpartij draagt er zorg voor dat de goederen zorgvuldig zijn verpakt. De verpakking 
moet zodanig zijn dat de goederen hun kwaliteit op het moment van verpakking behouden 
voor een minimumperiode van 3 maanden na de afleverdatum. 

4. Als de goederen gereed zijn voor de aflevering, maar Havecon redelijkerwijs niet in staat 
is deze in ontvangst te nemen op het overeengekomen tijdstip, houdt de Wederpartij de 
levering afgezonderd en herkenbaar bestemd voor Havecon onder zich. De Wederpartij 
dient de levering te beveiligen en alle benodigde maatregelen te treffen om 
kwaliteitsvermindering te voorkomen, totdat de goederen zijn afgeleverd. Havecon zal de 
door de Wederpartij in redelijkheid en aantoonbaar gemaakte kosten vergoeden.  

5. Bij retourzending op grond van ondeugdelijke levering en/of overschrijding van de 
levertijden, draagt de Wederpartij het risico van de goederen en de kosten die aan de 
retourzending(en) zijn verbonden. 

Artikel 9: Prijzen 
1. De overeengekomen prijs is vast en bindend. De prijs kan nooit worden verhoogd als 

gevolg van wijzigingen in aankoopprijzen, valutakoersen, in- en of uitvoerrechten, 
vrachttarieven, heffingen, accijns, belastingen, lonen en andere door de Wederpartij aan 
derden verschuldigde prestaties. Wederpartij is verplicht de vergoeding naar beneden aan 
te passen overeenkomstig wijzigingen in aankoopprijzen, valutakoersen, in- en of 
uitvoerrechten, vrachttarieven, heffingen, accijns, belastingen, (vervoers)restricties, lonen 
en andere door de Wederpartij aan derden verschuldigde prestaties die een 
kostenverlagend effect hebben. 

2. Indien de Wederpartij van mening is dat bepaalde toevoegingen of veranderingen in het 
overeengekomen werk noodzakelijk zijn en daaruit meerwerk (kosten) voortvloeien, dient 
de Wederpartij Havecon hier schriftelijk binnen 3 dagen na constatering over te informeren. 
Meerwerk kan slechts worden uitgevoerd na schriftelijke instemming van Havecon met het 
meerwerk en de daarbij behorende prijs. Eventuele kosten voor de Wederpartij 
voortvloeiend uit gewijzigde regelgeving met betrekking tot de te leveren goederen, te 
verrichten diensten of te realiseren werk, leiden niet tot meerwerk en zijn voor rekening 
van de Wederpartij. 
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Artikel 10: Betaling 
1. Tenzij Partijen anders zijn overeengekomen in de Overeenkomst, dienen alle bedragen op 

facturen in euro’s te worden vermeld. 
2. Facturen dienen te worden gezonden aan het in de opdrachtbevestiging van Havecon 

opgegeven factuuradres. Op alle facturen dienen de ordernummers en/of projectnummers 
van Havecon te worden vermeld. 

3. De betalingstermijn van facturen van de Wederpartij begint te lopen op de dag dat de 
factuur voor de levering wordt ontvangen door Havecon op voorwaarde dat goederen 
reeds zijn ontvangen. In het geval dat de goederen of diensten later zijn geleverd dan de 
factuur is ontvangen vangt de betalingstermijn aan op het moment dat de goederen of 
diensten zijn ontvangen. De betalingstermijn is 30 dagen. 

4. Indien Havecon van haar opdrachtgever geen (termijn)betaling heeft ontvangen, vangt de 
betalingstermijn eerst aan nadat Havecon de (termijn)betaling heeft ontvangen van haar 
opdrachtgever. Havecon zal op verzoek van de Wederpartij inzicht geven in de 
overeengekomen betalingstermijn tussen Havecon en haar opdrachtgever.  

5. Betaling door Havecon heeft niet tot gevolg dat zij afstand doet van enig recht met 
betrekking tot de geleverde goederen, verrichte diensten of werk. Havecon zal geen 
betaling verrichten op een bankrekening die niet ten name is gesteld van de Wederpartij. 
De Wederpartij is niet gerechtigd een eventuele vordering op Havecon te cederen en/of te 
verpanden. 

Artikel 11: Overmacht 
1. Indien de Wederpartij zijn verplichtingen niet of niet tijdig nakomt als gevolg van overmacht, 

is hij verplicht Havecon binnen 24 uur na het moment van constatering hiervan schriftelijk 
op de hoogte te stellen. Havecon is alsdan gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden 
zonder dat zij gehouden is enige schade aan de Wederpartij te vergoeden. Verzuimt de 
Wederpartij de kennisgeving, dan verliest hij het recht zich op overmacht te beroepen en 
blijft hij gehouden om op de overeengekomen leverdatum te leveren en/of de 
werkzaamheden aan te vangen. Doet hij dit niet, dan zal de Wederpartij aansprakelijk 
worden gesteld voor alle schade die hieruit voortvloeit. 

2. De Wederpartij kan zich niet beroepen op overmacht wanneer zijn leverancier in gebreke 
is gebleven. 

Artikel 12: Reclame 
1. Havecon heeft het recht de materialen en goederen voor of bij het inladen of de levering 

te (doen) inspecteren, zonder dat het haar kan worden verweten dat zij van dit recht geen 
gebruik heeft gemaakt. Havecon heeft het recht om, net als haar opdrachtgever, (deels) 
verrichte diensten of (deels) geleverde goederen te keuren aan de hand van de tussen 
Partijen overeengekomen en wettelijke specificaties. Keuring van het geleverde ontheft de 
Wederpartij niet van enige aansprakelijkheid voor enig gebrek in de verleende diensten of 
verstrekte goederen en sluit de door de Wederpartij gegeven garantie niet uit. 

2. De kosten van de keuring komen voor rekening van Wederpartij, indien een tekortkoming 
van de Wederpartij wordt geconstateerd. 

3. Bij afkeuren van de geleverde goederen stelt Havecon de Wederpartij hiervan direct op de 
hoogte. De Wederpartij zal vervolgens de geleverde goederen (naar keuze van Havecon) 
direct herstellen of vervangen. 
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Artikel 13: Verzekeringen 
1. De Wederpartij is verplicht zich voor eigen rekening voldoende te verzekeren voor haar 

aansprakelijkheid ten opzichte van Havecon en derden, zoals gespecificeerd in de 
inkooporder. Hieronder vallen onder meer productaansprakelijkheid en wettelijke (risico) 
aansprakelijkheid. De Wederpartij moet de polis, indien nodig, op verzoek van Havecon, 
ter inzage geven. 

Artikel 14: Aansprakelijkheid / Verplichtingen van de Wederpartij 
1. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, kosten en interesten, al dan niet ten 

gevolge van aanspraken van derden, op grond van een gebrek in materiaal en/of goederen 
welke door Wederpartij zijn geleverd, dan wel tekortkoming in het verrichten van een 
opdracht of (op)levering van werk. 

2. De Wederpartij garandeert dat het gebruik of verkoop door Havecon van de geleverde 
goederen of gebruikmaking van een gerealiseerd werk geen inbreuk maakt op octrooien, 
auteursrechten, merkrechten, handelsnamen en/of andere intellectuele eigendomsrechten 
van derden. De koper vrijwaart Havecon tegen alle aanspraken van derden terzake 
intellectuele eigendomsrechten.  

3. Voor zover het door de Wederpartij niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke 
verplichtingen ten gevolge zou hebben dat Havecon door derden aansprakelijk wordt 
gesteld of jegens derden aansprakelijk is, vrijwaart de Wederpartij Havecon voor alle 
gevolgen van deze aansprakelijkheidstelling. De Wederpartij vrijwaart expliciet voor, maar 
niet beperkt tot, alle mogelijke aanspraken van derden, boetes daaronder begrepen, 
voortvloeiende uit de Wet Ketenaansprakelijkheid, de Invorderingswet 1990, de Wet Arbeid 
Vreemdelingen en daaraan gelieerde wet- en regelgeving. Indien op de Overeenkomst 
niet-Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing is, geldt deze vrijwaring eveneens 
voor deze wet- en regelgeving.  

4. Havecon is gerechtigd in voorkomende gevallen de sociale zekerheidspremies en 
loonheffingen te voldoen op een zogenaamde geblokkeerde garantierekening of deze, 
onder inhouding op de overeengekomen prijs, rechtstreeks te betalen aan de uitvoerder 
van de sociale zekerheidsvoorzieningen of de belastingdienst. 

Artikel 15:  Werknemers 
1. Indien de Overeenkomst omvat dat Wederpartij enig werk tot stand brengt, garandeert 

Wederpartij: 
a. dat alle door Havecon opgedragen werkzaamheden uitsluitend door eigen werknemers 

van Wederpartij zullen worden uitgevoerd, dan wel indien Wederpartij verdere 
(onder)aannemers heeft ingeschakeld, deze werknemers onder de volledige 
verantwoordelijkheid van Wederpartij hun werkzaamheden verrichten; 

b. dat alle werknemers (voor zover van toepassing) over de diploma’s, vergunningen en 
dergelijke beschikken op grond waarvan zij de werkzaamheden mogen verrichten; 

c. dat alle werknemers (voor zover van toepassing) beschikken over de benodigde 
tewerkstellingsvergunning en over andere bescheiden waaruit blijkt dat zij op de plaats 
van uitvoering van de Overeenkomst mogen verblijven en werkzaam mogen zijn; 

d. dat alle werknemers bekend zijn met en zich zullen conformeren aan alle toepasselijke 
regelgeving en eventuele veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn op de 
werkzaamheden; 
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e. dat alle werknemers van Wederpartij alsmede de door Wederpartij ingeschakelde 
(onder)aannemers voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk hebben getekend 
voor bekendheid met en naleving van hetgeen onder punt d. vermeld is. 

2. Wederpartij vrijwaart Havecon voor eventuele boetes en/of andere sancties aan Havecon 
door of namens de Arbeidsinspectie of enig ander daartoe bevoegd (nationaal) orgaan in 
verband met enige vermeende of geconstateerde overtreding van de door Wederpartij van 
de Wet Arbeid Vreemdelingen of met hieraan verwante (nationale) wet- en/of regelgeving. 
Wederpartij vrijwaart Havecon eveneens voor alle kosten, waaronder begrepen kosten 
voor juridische bijstand, die Havecon moet maken in verband met voormelde boetes en/of 
andere sancties. 

3. De Wederpartij is verantwoordelijk voor gereedschappen en materialen die bij de uitvoering 
van de werkzaamheden door de werknemers of hem worden gebruikt. Wederpartij zal haar 
werknemers veiligheidskleding en eventuele verdere veiligheidsinstrumenten ter 
beschikking stellen, die voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.  

4. De Wederpartij draagt er zorg voor dat de aanwezigheid van personeel op het werkterrein 
geen onderbreking of andere moeilijkheden veroorzaakt voor Havecon en derde partijen. 

5. Voorafgaand aan het inzetten van personeel op het werk dient de Wederpartij aan 
Havecon een kopie van het identiteitsbewijs en eventuele tewerkstellingsvergunning en/of 
andere vergunningen voortvloeiende uit wet- en regelgeving en/of lokale voorwaarden van 
de bestemming van het werkterrein op eerste verzoek ter beschikking te stellen.  

6. De Wederpartij dient voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst te beschikken 
over een registratie in het handelsregister van het land van vestiging van de Wederpartij, 
een BTW nummer of vergelijkbaar nationaal belastingnummer, indien noodzakelijk een 
vestigingsvergunning, en een verplichte verzekering bij een werkgevers-, werknemers- of 
brancheorganisatie. Havecon is gerechtigd te allen tijde bewijs te verlangen van het 
voorgaande en Wederpartij zal dit bewijs op eerste verzoek ter beschikking stellen. 

Artikel 16: Garantie 
1. De Wederpartij garandeert dat de te leveren goederen, te verrichten diensten of 

gerealiseerd werk in overeenstemming is met de Overeenkomst, geschikt zijn voor het 
voorgenomen gebruik en in overeenstemming is met geldende regelgeving.  

2. De door de Wederpartij te geven garantie is minimaal gelijk aan de garantie die Havecon 
aan haar opdrachtgever dient te verstrekken. Indien de garantie van de Wederpartij of zijn 
leverancier uitgebreider is dan de garantie uit de vorige zin zal de garantie van de 
Wederpartij van toepassing zijn. De garantie dient in ieder geval te gelden voor een periode 
van 12 maanden na aflevering van de goederen, het verrichten van de dienst of oplevering 
van het werk. 

3. De garantietermijn gaat in op het moment dat de geleverde goederen of uitvoerende 
werkzaamheden door Havecon zijn geaccepteerd op de wijze zoals omschreven in artikel 
5.5 van deze Voorwaarden. 

4. Bij geconstateerde gebreken blijven de goederen, onderdelen van goederen en/of verrichte 
diensten waaraan het gebrek zich heeft gemanifesteerd ter beschikking van Havecon 
totdat de oorzaak van het gebrek is vastgesteld. Herstel op grond van de garantie dient 
door de Wederpartij binnen een redelijke periode, zoals vastgesteld door Havecon, te 
worden uitgevoerd. Alle kosten hieruit voortvloeiende zijn voor rekening van de 
Wederpartij. 

5. Wanneer de Wederpartij ondanks dat Havecon hem over het geconstateerde gebrek heeft 
geïnformeerd in gebreke blijft met vervanging of herstel, heeft Havecon het recht om, 
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zonder verdere aanmaning, de vervanging of het herstel op kosten van de Wederpartij uit 
te (laten) voeren. 

6. Zodra een door de Wederpartij uitgevoerde vervanging is voltooid en door Havecon is 
geaccepteerd, begint voor die vervanging een nieuwe garantieperiode.  
 

Artikel 17: Informatie 
1. Informatie welke Havecon ter beschikking heeft gesteld aan de Wederpartij is en blijft 

eigendom van Havecon. De Wederpartij zal de informatie niet ter beschikking stellen of 
bekend maken aan enige derde partij anders dan voor het doel van de uitvoering van de 
Overeenkomst. Indien een Wederpartij vertrouwelijke informatie ter beschikking dient te 
stellen aan een derde partij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst dient hij 
schriftelijk instemming te hebben van Havecon voorafgaand aan de verstrekking daarvan. 
Vertrouwelijke informatie is alle informatie waaronder tekeningen, computerprogramma’s, 
computerbestanden en alle andere informatie die niet algemeen bekend is en rechtmatig 
is verkregen door de Wederpartij of aangemerkt is als vertrouwelijk. 

2. Alle door Havecon aan de Wederpartij verstrekte informatie dient, indien er geen 
Overeenkomst tot stand komt, op eerste verzoek kosteloos aan Havecon te worden 
geretourneerd. 

3. De Wederpartij dient goederen te leveren, de Overeenkomst te verrichten of het werk te 
realiseren conform de door Havecon als laatste ter beschikking gestelde tekeningen. Na 
levering, verrichting van de dienst of realisering van het werk dient de Wederpartij een 
tekening aan Havecon te verstrekken met betrekking tot het door hem gerealiseerd werk, 
waarop in ieder geval, maar niet uitsluitend zijn vermeld alle leidingen van gas, water en 
elektriciteit. 

4. Na het eindigen van de Overeenkomst zal Wederpartij alle in haar bezit zijnde stukken, 
goederen en zaken die eigendom zijn van Havecon, onverwijld aan Havecon ter hand 
stellen en retourneren. 

Artikel: 18:  Overgang rechten 
1. De Wederpartij is niet gerechtigd eventuele rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de 

Overeenkomst over te dragen aan derden, zonder schriftelijke toestemming van Havecon. 
Het is Wederpartij verboden rechtstreeks een aanbod te doen tot het leveren van 
goederen, verrichten van diensten of het realiseren van werken aan de opdrachtgever van 
Havecon. 

2. De Wederpartij is niet gerechtigd onderaannemers in te schakelen zonder schriftelijke 
toestemming van Havecon. De Wederpartij is jegens Havecon volledig aansprakelijk indien 
het niet naleven van contractuele dan wel wettelijke verplichtingen door de onderaannemer 
ten gevolge zou hebben dat Havecon door derden aansprakelijk wordt gesteld of wegens 
derden aansprakelijk is, zoals bedoeld in artikel 14.  

Artikel 19: Toepasselijk recht 
1. Op de Overeenkomst tussen Havecon en de Wederpartij en op overeenkomsten die 

daarvan een uitvloeisel zijn, is Nederlands recht van toepassing. Partijen sluiten de 
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uit. 

2. Geschillen tussen Havecon en de Wederpartij, voortvloeiende of verband houdende met 
de Overeenkomst, zullen bij uitsluiting van andere gerechten en instanties worden 
voorgelegd aan de terzake bevoegde rechter te Den Haag, Nederland. 
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