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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BOXTEL KUNSTSTOF B.V. 
 
1. TOEPASSELIJKHEID 

1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen. 
2 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden, en gelden slechts ten aanzien van de specifieke 

overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. 
3 Met "consument" wordt hierna bedoeld: onze wederpartij, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep 

of bedrijf. 

2. AANBIEDINGEN OPDRACHTEN 

1 Onze aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen of zoveel langer of korter als daarin wordt aangegeven, doch worden steeds geheel 
vrijblijvend gedaan. Zij kunnen door ons binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding daarvan worden herroepen. 

2 In geval van opdracht zonder voorafgaande aanbieding door ons, komt een overeenkomst eerst tot stand wanneer wij deze binnen 10 
werkdagen na ontvangst bevestigen c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering geven. 

3. PRIJZEN 

1 Alle prijzen en aannemingssommen gelden voor levering af ons bedrijf en zijn exclusief verpakkingsen verzendkosten en tevens 
exclusief B.TW. 
Zij zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren, waaronder mede begrepen de loonsommen 
berekend volgens de bij ons geldende normale werktijden. 

2 Wij zijn bevoegd de overeengekomen prijzen en aannemingssommen op grond van een stijging van onze kosten te verhagen. 
3 In geval onze wederpartij een consument is, is deze gerechtigd om bij uitoefening van de prijsverhogingsbevoegdheid binnen drie 

maanden na contractsluiting, de overeenkomst binnen 14 dagen na datum van mededeling der verhoging, door een schriftelijke 
verklaring te ontbinden, behouden wanneer wij op grond van enige wettelijke bepaling tot prijsverhoging verplicht of bevoegd zijn. 

4. LEVERING EN RISICO 

1 De levertijd beloopt in beginsel 8 weken en gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor de uitvoering van het werk 
noodzakelijke gegevens door afnemer aan ons ter beschikking zijn gesteld en voorts alle voor deze uitvoering noodzakelijke 
vergunningen/formaliteiten zijn verkregen c.q. zijn vervuld, en de betaling, indien en voor zover deze bij de opdracht dient te 
geschieden, door ons is ontvangen. 
De levertijd wordt verlengd met de periode, gedurende waarin wij onze prestatie ingevolge deze voorwaarden en/of de wet hebben 
opgeschort, of gedurende waarin wij door overmacht als omschreven in art. 14 tot nakoming zijn verhinderd. 
Wij zijn gerechtigd een opdracht in zijn geheel danwel, na successievelijk beschikbaar komen der goederen, in gedeelten te leveren. 

2 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van de opgegeven termijn zullen wij 
eerst in verzuim geraken na schriftelijke ingebrekstelling. 

3 Onze wederpartij- niet consument draagt de kosten van en het risico voor verzending/transport, aflevering, bezorging, afhalen, opslag en 
andere werkzaamheden in verband met de overeenkomst voor de wederpartij verricht door of in onze opdracht. 

5. OMVANG WERKZAAMHEDEN/MEER- MINDER WERK/ EXTRA KOSTEN 
 

1 Alle met ons gesloten overeenkomsten omvatten ook werkzaamheden, leveranties en uitbestedingen, welke door ons redelijkerwijs 
nodig mogen worden geoordeeld om deze overeenkomsten naar behoren uit te voeren. Zij bevatten geen installatie- en/of 
montagewerkzaamheden. 

2 Onze wederpartij kan voor of tijdens de uitvoering van het werk wijzigingen verzoeken. Slechts meerwerk. dat als zodanig is opgedragen 
en door ons is aanvaard, zal voor uitvoering en verrekening in aan merking komen. 
Onder meerwerk wordt verstaan al hetgeen wij in het kader van de overeenkomst boven de daarin uitdrukkelijk vastgelegde 
hoeveelheden c.q. werkzaamheden leveren en/of aanbrengen c.q. presteren. Meerwerk zat schriftelijk aan ons worden opgedragen; het 
gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van onze wederpartij op uitvoering respectievelijk van ons op verrekening 
daarvan onverlet, indien en voor zover door andere middelen zal worden aangetoond dat het meerwerk als zodanig is opgedragen. 

3. Wij hebben bovendien het recht kosten welke voor ons door na te noemen oorzaken ontstaan aan onze wederpartij in rekening te 
brengen; 

a. Indien onze werkzaamheden worden verzwaard als gevolg van aanwijzingen van overheids- en andere officiele instanties; 
b. Wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten onze schuld worden verzwaard of niet normaal en zonder onderbreking kunnen 

geschieden. 
c. Wanneer na contractssluiting overheidsvoorschriften van kracht worden, die leiden tot een verzwaring van onze verplichtingen onder de 

overeenkomst. 
4. De uit de voorgaande leden van dit artikel voortvloeiende meerdere of mindere kosten zullen in rekening mogen worden gebracht zodra 

deze ons bekend zijn. 
5. Indien bij de afrekening van het werk blijkt dat het totaal van de in dit artikel bedoelde posten een vermindering van de aanneemsom 

ten gevolge heeft, hebben wij recht op een bedrag gelijk aan 15% van deze vermindering. 

6. AFNAMEPLICHT 

1 Onze wederpartij is verplicht de voor het verrichten van onze prestatie noodzakelijke medewerking te verlenen, daaronder uitdrukkelijk 
ook begrepen de verplichting tot afname van de gekochte goederen.  

2 Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien bestelde goederen aan de wederpartij ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering 
onmogelijk is gebleken. De wederpartij geraakt daardoor zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim. De dag waarop de 
weigering plaatsvindt geldt als leveringsdatum der verkochte goederen. 

3 AI onze kosten voortvloeiend uit de afnameweigering komen voor rekening van de wederpartij, zulks onverminderd onze overige 
rechten terzake van deze tekortkoming van de wederpartij. Onder genoemde kosten is uitdrukkelijk begrepen een redelijke vergoeding 
voor opslag, gerelateerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven. 
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7. AFROEP 

1  Ingeval levering op afroep is overeengekomen, kunnen wij uiterlijk 30 werkdagen na de dag waarop deze is afgeroepen,leveren. 
2  Zijn afroeptermijnen overeengekomen, dan wordt ingeval van niet-tijdige afroep de in het vorige lid van dit artikel genoemde termijn met 

10 werkdagen verlengd. 
3 Bij gebreke van overeengekomen afroep hebben wij het recht, na ingebrekestelling, de goederen voor rekening en risico van de 

wederpartij, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering en houdbaarheid, in ons magazijn of elders op te (doen) slaan. 
Zulks geldt onverminderd onze overige rechten voortvloeiend uit de tekortkoming van de wederpartij. Door zodanige opslag worden de 
goederen geacht te zijn geleverd. 

8. RECLAME 

1  De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de afnemer. Wordt door hem niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval 
binnen 48 uur na ontvangst van het geleverde gereclameerd, clan gelden de hoeveelheden, vermeld op vrachtbrieven, 
afleveringsbonnen, facturen of dergelijke documenten als juist. 

2 Andere reclames dienen schriftelijk uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst der goederen c.q. nadat eventuele gebreken zijn geconstateerd 
of geconstateerd hadden kunnen worden door de afnemer bij ons te zijn ingediend. 

3 Zijn de goederen geheel of gedeeltelijk verwerkt, dan zijn zij daarmee goedgekeurd en is onze aansprakelijkheid daarvoor en daardoor 
vervallen, tenzij eerst door of bij de verwerking het gebrek kan worden geconstateerd. 

4  Reclames over facturen dienen binnen 8 dagen na de datum van verzending der facturen schriftelijk te worden ingediend. 

9. BETALING 

1  Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door ons afzonderlijk worden gefactureerd.  

2  De betalingstermijn bedraagt steeds 30 dagen na factuurdatum. 
3  Indien de afnemer niet binnen deze termijn betaalt hebben wij het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen van 1 % 

per maand of gedeelte daarvan, onverminderd de ons verder toekomende rechten terzake. 
4  Alle buitengerechtelijke incassokosten, die door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van de afnemer te 

bewerkstelligen komen ten laste van de afnemer. Deze kosten worden berekend volgens het incassotarief, geadviseerd door de 
Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 100.--, een en ander onverminderd ons recht om de hogere werkelijke 
schade te vorderen. 

5. Betaling client plaats te vinden ten kantore van ons, of op een door ons aan te wijzen rekening in Nederland. 
6. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, vervolgens van opeisbare 

factuurvorderingen terzake waarvan geen geldig eigendomsvoorbehoud kan worden bedongen en nadien van opeisbare 
factuurvorderingen die het langst openstaan. zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een andere c.q. latere 
factuur. 

10. COMPENSATE 

Verrekening is niet toegestaan tenzij wij de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk hebben erkend. 
11. FAILLISSEMENT ETC. 

Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, 
alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van de afnemer of stillegging of liquidatie van diens 
bedrijf, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zijn wij naar onze keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot 
schadevergoeding en onverminderd de ons verder toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe 
vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren danwel de (verdere) uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten. Wij zijn in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het ons toekomende te vorderen. 

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

1 Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom tot het moment van volledige betaling van al onze vorderingen, uit hoofde van 
overeenkomsten tot levering van zaken en bijbehorende werkzaamheden. alsook uit hoofde van vorderingen wegens tekortschieten door 
de wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomsten, met inbegrip van rente en kosten. Tot het tijdstip van volledige betaling c.q. 
vereffening is de afnemer niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen. 
In het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening is de afnemer wel gerechtigd de goederen conform hun bestemming aan derden te 
verkopen en te leveren. 

2 Zolang geen volledige betaling heeft plaats gehad en de afnemer in verzuim is c.q. wij goede grond hebben te vrezen dat de afnemer in 
verzuim zal geraken, kunnen wij, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde goederen onverwijld terugvorderen. De afnemer 
verleent ons de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden. De overeenkomst kan alsdan door ons zonder rechterlijke 
tussenkomst als ontbonden beschouwd worden, niettegenstaande ons recht om vergoeding van kosten, schaden en interessen te 
vorderen. 

3 Afnemer is verplicht de in dit artikel bedoelde goederen afdoende te verzekeren en in ieder geval tegen risico's van diefstal, beschadiging 
en tenietgaan. Het is de afnemer niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen, als bedoeld in dit 
lid, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. Uitkeringen terzake van schade 
en verlies van de in dit artikel bedoelde goederen treden in de plaats van de betrokken goederen.  

 
13. AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE 

1 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, welke ook, bij onze wederpartij en/of bij derden, indien deze schade het gevolg is van: 
a. fouten in een door de wederpartij voorgeschreven en niet van ons afkomstig ontwerp en/of tekening, of in tekeningen, gegevens of 

orders van onze wederpartij afkomstig. 
b. ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen die door onze wederpartij ter beschikking zijn gesteld; 
c. functionele ongeschiktheid van materialen en onderdelen waarvan de toepassing door onze wederpartij is voorgeschreven; 
d. ondeugdelijke uitvoering van werkzaamheden door derden die door onze wederpartij in het werk zijn gesteld, waaronder mede begrepen 

ondeugdelijke verpakking en ondeugdelijk transport. 
 
 
 
 



 
  Blad 3 van 4 

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing                                                         Koperslagerstraat 2b       
de algemene voorwaarden zoals deze zijn gedeponeerd                                                                        5405 BS Uden     
bij de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch 13/92.                                                                 Tel.:   +31 (0) 413-274207 
                                                                                                                     Fax.:  +31 (0) 413-272497 

 
2 Voor het overige is in geval van toerekenbaar niet-, niet tijdig- of niet behoorlijk presteren aan onze eventuele plicht tot schadevergoeding 

steeds volledig voldaan door het nakomen van onderstaande garantieregeling. 
Onze aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot het in die garantieregeling bepaalde, zodat wij nimmer aansprakelijk zijn voor enige 
(verdere) schade, gevolgschade daaronder begrepen, en wij mitsdien niet gehouden zijn tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, 
schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de afnemer of welke andere 
schade dan ook. Deze beperking geldt niet, voor zover de schade is veroorzaakt door onze opzet of grove schuld, daaronder niet 
begrepen opzet of grove schuld bij onze ondergeschikten. 

3 Wij garanderen gedurende een periode van 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van levering, de deugdelijkheid van door ons geleverde 
producten en de kwaliteit van de daarvoor gebruikte materialen. Daartoe wordt een eventueel gebrek aan het geleverde en/of een 
onderdeel daarvan naar onze keuze hersteld/verbeterd c.q. vervangen, wanneer deze goederen door het gebrek onbruikbaar of aanzienlijk 
in hun bruikbaarheid beperkt zijn geworden en onze wederpartij genoegzaam aantoont, dat dit gebrek is opgetreden binnen de 
garantietermijn. 
De reparatie geschiedt ter plaatse, dan wel in ons bedrijf, steeds te onzer keuze. Niet onder de garantie vallen: 

- reis-, verblijf- en transportkosten; 
- kosten van (de-) montage, en meer in het algemeen. 
- alle andere kosten van onze prestaties welke uitgaan boven de enkele verplichting tot herstel/verbetering c.q. vervanging als voren 
omschreven. 

4 Wij zijn niet gehouden deze garantie gestand te doen in de volgende omstandigheden: 
a. indien wij tijdig te kennen hebben gegeven ons niet te kunnen verenigen met een door onze wederpartij  
    aan ons voorgeschreven keuze van materialen en/of werkwijze; 
b. indien door anderen clan onze wederpartij of diens personeel werkzaamheden aan het product zijn of worden verricht, dan wel indien 

daarin c.q. daaraan door anderen dan door ons wijzigingen zijn aangebracht. 
c. indien gebreken van het product het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim aan de zijde van onze opdrachtgever of diens 

personeel; 
d. indien het product niet wardt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming; e. indien onze wederpartij niet of niet 

geheel voldoet aan enige verplichting, voortvloeiende uit deze. of een daarmee samenhangende overeenkomst, daaronder ook 
begrepen financiele verplichtingen; 

f. indien de gebreken aan het product het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen. die door onze wederpartij ter 
beschikking zijn gesteld, danwel indien deze gebreken het gevolg zijn van een door onze wederpartij voorgeschreven constructie. 

g. indien het desbetreffende gebrek niet uiterlijk binnen 8 dagen nadat dit is geconstateerd of geconstateerd had kunnen worden, 
schriftelijk door onze wederpartij is ingediend. 

5 Indien door onze wederpartij is bedongen dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name genoemde 
fabrikanten of leveranciers, zullen WIJ niet gehouden zijn tot een verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de 
desbetreffende fabrikant of leverancier van deze onderdelen of materialen bereid is jegens ons te aanvaarden, zulks onverminderd het 
overige in dit artikel bepaalde 

6 Indien wij ter voldoening aan onze garantieverplichting onderdelen vervangen, worden deze ons eigendom. 
7 Terzake van door ons uitgevoerde reparatiewerkzaamheden of andere diensten wordt alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van 

de uitvoering der overeengekomen werkzaamheden, zulks voor een periode van 3 maanden. Onverminderd het overigens in dit artikel 
en met name ook in het lid 4 daarvan bepaalde, zullen wij ingeval van ondeugdelijkheid, de desbetreffende werkzaamheden, voor zover 
ondeugdelijk, opnieuw verrichten, mits onze wederpartij genoegzaam aantoont dat van de ondeugdelijkheid is gebleken binnen de 
garantieperiode. 
De slotzin van lid 3 is alsdan van overeenkomstige toepassing. 

8  Het voldoen aan voormelde garantieverplichting(en) en het verlopen van genoemde garantietermijn sluiten elke vordering tot herstel of 
vergoeding van schade, mede "uit hoofde van nadien aan de dag getreden gebreken, uit. Mochten wij niettemin in rechte tot enige 
schadevergoeding gehouden worden geacht, dan is onze totale aansprakelijkheid in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan de 
laagste van de volgende twee bedragen: € 50.000,00 of een bedrag gelijk aan de totale in de desbetreffende overeenkomst bedongen 
prijs (exclusief omzetbelasting). 
Indien onze wederpartij gelaedeerde is in de zin van EG-Richtlijn 85/374, worden diens daaruit voort - vloeiende aanspraken door dit 
artikel niet beperkt of uitgesloten. 

14. OVERMACHT 

Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van ons geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor ons risico in 
geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij onze leveranciers, onderaannemers en/of vervoerders, bij brand, werkstaking of 
uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer ,u invoer of doorvoerverboden, vorst en alle andere 
omstandigheden welke van then aard zijn dat gebondenheid niet meer van ons kan worden gevergd. 
In geval van een tekortkoming als in dit artikel bedoeld geldt deze als rechtvaardiging voor ontbinding. 

15 BOETEBEDING 

In geval van toerekenbare tekortkoming van onze wederpartij, anders clan in geval van verplichting tot betaling van geld, is deze, tenzij 
hij een consument is en buiten de gevallen voorzien in art. 19, aan ons een direct opeisbare boete verschuldigd van €10.000,00. 
De boete laat ons recht om nakoming van de overeenkomst te vorderen onverlet. Bovendien treedt zij niet in de plaats van, doch is zij 
verschuldigd naast een eventuele schadevergoedingsplicht. 

16 RETENTIERECHT 

Wij zijn bevoegd om alle zaken die wij van onze wederpartij onder ons hebben, onder ons te houden totdat onze wederpartij aan al zijn 
verplichtingen jegens ons, waarmede de betreffende zaken directe of voldoende samenhang om een afgifteplicht te rechtvaardigen 
hebben, heeft voldaan. Raken zaken die onder dit recht van ons vallen uit onze macht, dan zijn wij gerechtigd deze zaken op te eisen, 
als waren wij zelf eigenaar. 
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17 INDUSTRIELE EN INTELLECTUELE EIGENDOM 

Alle gegevens alsmede alle dragers van gegevens (zoals tekeningen, diskettes, enz.) door ons aan onze wederpartij ter beschikking 
gesteld, of voor ons of op onze aanwijzing bij wederpartij in produktie, bewerking of bewaring of door onze wederpartij in onze opdracht 
verkregen en/of vervaardigd, zijn ons eigendom. inclusief alle daaraan verbonden industriele en intellectuele rechten. Voorzover voor 
onze eigendom nog een levering zou zijn vereist, geschiedt die levering bij het sluiten van de overeenkomst voor alsdan. AI deze 
goederen mogen door onze wederpartij slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor deze door haar ten behoeve van ons en/of onze 
overeenkomst met haar zijn verkregen. Wij zijn te allen tijde gerechtigd deze goederen, al of niet gereed, op te eisen en tot ons te 
nemen. 

 
18 TEKENINGEN. BEREKENINGEN ETC GEHEIMHOUDING 

1 In catalogi, prospectussen, afbeeldingen, tekeningen, maat en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts indicatief en 
binden ons niet. 

2 Door ons vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, toeschrijvingen, modellen, software e.d. blijven ons eigendom, ook al 
zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Onze wederpartij is verplicht om alle gegevens die in het kader van overeenkomsten met 
ons ter kennis van haar of in haar bezit komen, voor derden geheim te houden Het is haar verboden deze gegevens zelf te gebruiken 
anders dan in het kader van de met ons gesloten overeenkomsten. Voor iedere overtreding alsmede voor iedere dag dat de 
overtreding voortduurt is de wederpartij, tenzij hij een consument is, steeds aan ons een direct opeisbare boete van € 25.000,00 
verschuldigd. Deze boete geldt naast de eventuele schadevergoedingsplicht 

19 VRIJWARING 

1 Wij zullen jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop 
de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, clan wij jegens onze wederpartij zouden zijn. 
Onze wederpartij vrijwaart ons tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een 
dienovereenkomstige exoneratie ten behoeve van ons bedingen. 

2 Ingeval onze wederpartij een consument is, geldt de in lid 1 genoemde vrijwaringsplicht uitsluitend voorzoveel deze die schade in de 
onderlinge verhouding tot ons voor zijn rekening client te nemen. 

20 HOOFDELIJKHEID 

Indien wij met twee of meer personen c.q. rechtspersonen een overeenkomst sluiten, is ieder dezer (rechts-) personen hoofdelijk 
aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen, die voor hen uit die overeenkomst voortvloeien. 

21 TOEPASSELIJK RECHT/GESCHILLENREGELING 

1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing. 

2 Bij alle geschillen, die volgens de wet beslecht worden door de kantonrechter, gelden de normale wettelijke bepalingen. Alle andere 
geschillen, voortvloeiende uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten, kunnen bovendien beslecht worden door de bevoegde 
rechter ter plaatse van onze vestiging, tenzij onze wederpartij een consument is die ons binnen een maand nadat wij ons jegens 
hem op deze bepaling beroepen, schriftelijk laat weten voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. 
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