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ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN SCHOPPERS SPORT&GROEN 

Schoppers Sport & Groen, Het Hoge 58, 7251 XZ Vorden 
Gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder nr 53592514. 

 

 

1.  Algemeen 

1.1 SCHOPPERS SPORT & GROEN (hierna “SCHOP-

PERS”) is een eenmanszaak die tot doel heeft de uitoefening 

van advieswerken op het gebied van sportaccommodaties, 

groenprojecten, groenmanagement, groenbeleid en groenin-

novatie. De zaak is gevestigd te Vorden aan het Hoge 58. De 

eigenaar van SCHOPPERS is Marnix Schoppers.  

1.2 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn 

van toepassing op alle rechtshandelingen, zoals maar niet be-

perkt tot aanbiedingen en overeenkomsten tot het leveren van 

zaken en het verrichten van diensten, van SCHOPPERS dan 

wel één van haar groepsmaatschappijen. Op door SCHOP-

PERS te verrichten werkzaamheden met betrekking tot de 

uitvoering en realisatie van werken zijn de Uniforme Admi-

nistratieve Voorwaarden 1989 (hierna “ UAV”) van toepas-

sing. Op te verrichten advieswerkzaamheden is De Nieuwe 

Regeling 2005 ( hierna “ DNR 2005”) van toepassing. De 

Klant wordt geacht de DNR 2005, evenals de UAV met 

eventuele bijlagen te kennen. 

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor 

zover schriftelijk door SCHOPPERS bevestigd. Toepasse-

lijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij (hier-

na “Klant”) wordt nadrukkelijk afgewezen. 

1.4 In geval een bepaling uit deze voorwaarden ongeldig 

mocht blijken te zijn dan wel wordt vernietigd, laat dit de 

rechtskracht van de overige bepalingen onverlet. Partijen zul-

len alsdan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepa-

ling overeenkomstig de geest van deze voorwaarden. 

2. Aanbiedingen 
2.1 Aanbiedingen van SCHOPPERS zijn vrijblijvend en 

hebben een geldigheidsduur van 3 maanden gerekend vanaf 

de datum aanbieding, tenzij deze een termijn voor aanvaar-

ding bevatten. Een door de Klant aanvaarde aanbieding kan 

door SCHOPPERS binnen twee werkdagen na aanvaarding 

kosteloos worden herroepen. 

2.2 Alle in de offerte of aanbieding vermelde prijzen of kos-

ten zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheids-

wege, tenzij anders aangegeven. 

2.3 Wijzigingen in de opdrachtbevestiging gelden uitsluitend 

indien deze door SCHOPPERS schriftelijk zijn geaccepteerd. 

2.4 Zonder dat een der partijen van de verplichtingen ge-

noemd onder 2.1 door het volgende is ontslagen, komen de 

overeenkomsten eveneens tot stand wanneer SCHOPPERS 

de ontvangen opdrachtbevestiging accepteert, of op andere 

wijze te kennen heeft gegeven de opdracht te aanvaarden, 

zoals bijvoorbeeld door aan te vangen met de in de opdracht 

genoemde werkzaamheden. 

2.5 SCHOPPERS heeft het recht bepaalde werkzaamheden te 

laten verrichten door derden. De toepassing van art. 7:404 lid 

2 BW en art. 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

3. Prijzen en betaling 
3.1 Prijzen zijn gebaseerd op levering Ex Works SCHOP-

PERS (Incoterms laatste editie), exclusief verpakking, belas-

tingen en toeslagen. 

3.2 Indien de totale kostprijs van SCHOPPERS met meer dan 

2,5 % stijgt, is SCHOPPERS gerechtigd de aangeboden dan 

wel overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, 

zonder dat zulks de Klant recht geeft op gehele of gedeelte-

lijke ontbinding van de overeenkomst. 

3.3 Betaling geschiedt, overeenkomstig het overeengekomen 

betalingsschema, op factuur, binnen 14 dagen netto na dagte-

kening daarvan. Ingeval de uitvoering van werkzaamheden 

vertraging ondervindt door oorzaken niet gelegen in de risi-

cosfeer van SCHOPPERS, heeft zij het recht om in afwijking 

van een overeengekomen factuurschema, de inmiddels ver-

richte werkzaamheden te factureren en ongeacht de stand der 

opdrachten onmiddellijke betaling te vorderen. Bezwaren te-

gen de hoogte van de hoogte van een factuur schorten de be-

talingsverplichting niet op. 

3.4 Bij niet dan wel te late betaling is de Klant naast de rente 

zijnde 5% per maand dan wel de wettelijk verschuldigde ren-

te indien deze hoger is, eveneens alle redelijke kosten ter 

verkrijging van voldoening buiten rechte alsmede incas-

sokosten (met een minimum van eur 250, - dan wel 15 % van 

het verschuldigde indien dit hoger is) alsmede gerechtelijke 

kosten verschuldigd. 

4. Leveringen en levertijden 
4.1 Levering geschiedt Ex Works SCHOPPERS (Incoterms 

laatste editie). Deelleveringen zijn toegestaan. 

4.2 Vanaf het moment van levering zijn alle geleverde zaken, 

ongeacht enig eigendomsvoorbehoud, volledig voor rekening 

en risico van de Klant.  

4.3 SCHOPPERS is immer gerechtigd een nieuwe, deugde-

lijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke 

prestatie te stellen.  

4.4 De maximale aansprakelijkheid van SCHOPPERS voor 

te late levering is te allen tijde beperkt tot 2,5 % van de or-

derwaarde. De Klant vrijwaart SCHOPPERS voor aanspra-

ken van derden terzake. 

5. Eigendomsovergang levering en dienst  
5.1 Behoudens het hieronder in lid 2 gestelde, gaat de eigen-

dom van alle zaken over op de Klant bij levering.  

5.2 SCHOPPERS behoudt zich de eigendom voor van alle 

geleverde zaken totdat de volledige koopprijs, inclusief de 

prijs voor terzake verleende diensten, is voldaan. Het is de 

Klant niet toegestaan deze zaken te verkopen, over te dragen, 

te verpanden of aan een derde enig ander recht daarop te ver-

lenen. Ongeacht het bovenstaande zijn de geleverde zaken 

vanaf het moment van levering voor risico van de Klant. 

5.3 Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van haar be-

talingsverplichtingen dan wel hiertoe gegronde vrees bestaat, 

is SCHOPPERS gerechtigd eigenmachtig de onder eigen-

domsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen tegen 

creditering van de marktwaarde van de geleverde zaken ver-

minderd met de kosten. Cliënt geeft hierbij bij voorbaat on-

voorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan 

SCHOPPERS en aan door SCHOPPERS aan te wijzen der-

den om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van 

SCHOPPERS zich bevinden. 

5.4 SCHOPPERS behoudt het recht tot retentie ook in geval 

Klant in staat van faillissement komt te verkeren. 

6.   Garantie 
6.1 SCHOPPERS garandeert aan de Klant de door haar gele-

verde zaken en verrichtte diensten alsmede de deugdelijkheid 

van de gebruikte materialen.  

6.2 Ieder recht op garantie vervalt bij gebruik van de gele-

verde zaken anders dan volgens bestemming of voorschrift, 

bij reparatie door de Klant of een derde, bij onoordeelkundig 

gebruik dan wel bij gebruik van de geleverde zaken voordat 

het certificaat van oplevering is opgemaakt.  
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6.3 Garantieaanspraken dienen binnen acht dagen na ontdek-

king schriftelijk en onder opgaaf van redenen aan SCHOP-

PERS kenbaar te worden gemaakt. 

 

7. Opschorting en ontbinding 
7.1 SCHOPPERS heeft het recht de uitvoering van haar pres-

taties op te schorten indien de Klant in verzuim is inzake de 

uitvoering van enige op haar rustende verplichting uit de on-

derhavige dan wel enige andere jegens SCHOPPERS be-

staande verbintenis. Alsdan heeft SCHOPPERS het recht 

hieruit resulterende prijsverhogingen en termijnverlengingen 

door te voeren.  

7.2 Indien SCHOPPERS gerede twijfel heeft omtrent de be-

talingscapaciteit van de Klant is zij gerechtigd haar verplich-

tingen op te schorten tot door de Klant voldoende zekerheid 

is gesteld. 

7.3 Indien de Klant niet binnen een redelijke termijn aan haar 

verplichtingen op grond van de vorige leden voldoet, is 

SCHOPPERS gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke 

ingang te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding ge-

houden te zijn waarbij SCHOPPERS recht heeft op een scha-

devergoeding dan wel schadeloosstelling met inbegrip van 

alle directe en/of indirecte kosten welke door SCHOPPERS 

zijn gemaakt. 

 7.4 Onverminderd het hierboven bepaalde is SCHOPPERS 

gerechtigd de overeenkomst op te schorten dan wel te ont-

binden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, 

in geval van een (aanvraag tot) faillissement, surséance van 

betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de 

Klant. 

8. Aansprakelijkheid 
8.1 De totale aansprakelijkheid van SCHOPPERS voor scha-

des veroorzaakt door een haar toerekenbare tekortkoming, is 

te allen tijde beperkt tot de orderwaarde van de geleverde za-

ken en/of diensten. Bij opdrachten met een langere doorloop-

tijd dan een kwartaal, geldt een verdere beperking van de hier 

bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebe-

drag over de laatste maand. 

8.2 Alle aansprakelijkheid van SCHOPPERS eindigt 6 

maanden na levering. 

8.3 Alle aansprakelijkheid van SCHOPPERS voor indirecte 

schade, zoals maar niet beperkt tot gevolgschade, winstder-

ving, bedrijfsstagnatie, goodwillvermindering, recall-schade 

en aanspraken van afnemers is nadrukkelijk uitgesloten. 

8.4 Alle aansprakelijkheid voor schade aan of veroorzaakt 

met door de Klant beschikbaar gestelde zaken is uitgesloten. 

De Klant is gehouden hiertoe adequate verzekering in stand 

te houden. 

8.5 SCHOPPERS is niet aansprakelijk voor schade, hinder, 

fouten, tekortkomingen, nalatigheden van welke aard dan 

ook, ontstaan door onjuist verstrekte en/of onvolledige gege-

vens door de Klant. 

8.6 Alle door SCHOPPERS bedongen uitsluitingen en be-

perkingen van aansprakelijkheid gelden tevens ten behoeve 

van door haar ingeschakelde hulppersonen en werknemers.  

8.7 Partijen zijn de bovengenoemde uitsluitingen en beper-

kingen van aansprakelijkheid nadrukkelijk overeengekomen. 

De hieruit resulterende risicoverdeling heeft expliciet gefun-

geerd als basis voor de prijsstelling. 

9. Werkzaamheden door derden 
9.1 Indien SCHOPPERS op verzoek van de Klant samen-

werkt met een of meerdere adviesbureaus, architecten of des-

kundigen zal SCHOPPERS voor het door deze derden ver-

richten deel van de opdrachtovereenkomst niet aansprakelijk 

zijn. 

9.2 SCHOPPERS heeft het recht bepaalde werkzaamheden te 

laten verrichten door derden. 

9.3 Indien SCHOPPERS bij de uitvoering van overeenkomst- 

opdrachten c.q. project zelf een of meerdere adviesbureaus, 

architecten of deskundigen inschakelt, zal SCHOPPERS voor 

het door deze derden verrichten deel van de opdrachtover-

eenkomst slechts aansprakelijk zijn tot bedragen genoemd in 

deze algemene voorwaarden. 

10. Force Majeure 
10.1 SCHOPPERS is niet gehouden tot het nakomen van 

enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehin-

derd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te 

wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshan-

deling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn reke-

ning komt. 

10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden 

verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurispruden-

tie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken voor-

zien of niet-voorzien, waarop SCHOPPERS geen invloed 

kan uitoefenen, doch waardoor SCHOPPERS niet in staat is 

zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf 

van SCHOPPERS of van derden daaronder begrepen. 

SCHOPPERS heeft op het recht zich op overmacht te beroe-

pen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de 

overeenkomst  verhindert, intreedt nadat SCHOPPERS zijn 

verbintenis moet nakomen. 

10.3 SCHOPPERS kan gedurende de periode dat de over-

macht voorduurt de verplichtingen uit de overeenkomst op-

schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maan-

den, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te 

ontbinden zinder verplichting tot vergoeding van schade aan 

de andere partij.  

10.4 Voor zoveel SCHOPPERS ten tijde van het intreden van 

overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels 

gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en 

aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelf-

standige waarde toekomt, is SCHOPPERS gerechtigd om het 

reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte sepa-

raat te facturen. De Klant is gehouden deze factuur te vol-

doen als ware er sprake van een uitzonderlijke overeenkomst. 

11. Intellectuele eigendom 

SCHOPPERS behoudt alle rechten van intellectuele eigen-

dom op de door haar verstrekte of geproduceerde zaken, zo-

als maar niet beperkt tot ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, 

tekeningen, modellen en programmatuur. Alle dragers van 

intellectuele eigendom blijven of worden eigendom van 

SCHOPPERS en mogen zonder haar uitdrukkelijke toe-

stemming niet worden gekopieerd, aan derden vertoond of op 

andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan de Klant kos-

ten in rekening zijn gebracht voor de vervaardiging of ver-

strekking. De Klant is gehouden deze dragers op eerste ver-

zoek van SCHOPPERS te retourneren. 

12. Rechts- en forumkeus 
12.1 Het Nederlands recht is van toepassing. 

12.2 De burgerlijke rechter te beoordelen naar de standplaats 

Doetinchem is exclusief bevoegd.  

12.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat 

zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in 

onderling overleg te beslechten. 

 


