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Algemene voorwaarden van PUK BENELUX BV, gevestigd te 
Eersel aan de Meerheide 212, postcode 5521 DW. Hierna te 
noemen: PUK.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 

offertes, diensten, werkzaamheden en leveringen en 
aldus tot stand gekomen overeenkomsten met PUK en 
aan PUK gelieerde vennootschappen en/of onderne-
mingen. Op een overeenkomst strekkende tot de aan-
neming van een werk, zijn de algemene voorwaarden 
voor aanneming van werk, hierna te noemen: “monta-
gevoorwaarden”, van deze algemene voorwaarden van 
toepassing (Deel B.). Op een overeenkomst strekkende 
tot het verrichten van (andere) werkzaamheden, dien-
sten en leveringen door PUK, zijn de verkoop- en leve-
ringsvoorwaarden (Deel A.) van toepassing.

   Op een (gemengde) overeenkomst die betrekking heeft 
op de aanneming van een werk alsmede het verrichten 
door PUK van andere werkzaamheden en/of de levering 
van goederen, zijn zowel de verkoop- en leveringsvoor-
waarden (Deel A.) als de montagevoorwaarden (Deel B.) 
van toepassing. Daarbij prevaleren de voorwaarden van 
Deel B. boven die van Deel A. voor het deel van de over-
eenkomst aangaande de aanneming van werk en pre-
valeren de voorwaarden van Deel A. boven die van Deel 
B. voor het deel van de overeenkomst aangaande het 
verrichten door PUK van andere werkzaamheden en/of 
de levering van goederen.

1.2   Van deze algemene verkoop-, leverings- en montage-
voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit 
uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen met PUK.

1.3  Andere algemene voorwaarden, zoals doch niet uitslui-
tend inkoopvoorwaarden van wederpartijen, zullen, 
voor zover zij niet in overeenstemming zijn met deze 
algemene verkoop-, leverings- en montagevoorwaar-
den, slechts toepasselijk zijn indien PUK dit bij afzonder-
lijk geschrift nadrukkelijk bevestigt.

1.4  Deze algemene verkoop-, leverings- en montagevoor-
waarden gelden ook, in voorkomend geval, ten gunste 
van personeel van PUK en/of door haar ingeschakelde 
hulppersonen, die bij de uitvoering van de betreffende 
tot stand gekomen overeenkomst werkzaam c.q. 
dienstbaar zijn, alsmede ten gunste van derden, door 
wie PUK de tot stand gekomen overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk laat uitvoeren.

DEEL A. VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 2 Offertes
2.1  Tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, zijn 

alle offertes vrijblijvend en exclusief BTW. Een vrijblij-
vende offerte kan door PUK worden herroepen tot uiter-
lijk één week na aanvaarding daarvan door de weder-
partij. Een vrijblijvende offerte wordt gedurende 
maximaal één maand gestand gedaan tenzij in de 
offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2  De overeenkomst komt tot stand, zodra de aanvaarding 
van het aanbod door de wederpartij PUK heeft bereikt. 
Uit deze aanvaarding moet blijken, dat de wederpartij 
zich verenigt met de toepasselijkheid van deze alge-
mene verkoop-, leverings- en montagevoorwaarden en 
dat hij, zo nodig, afstand doet van de toepasselijkheid 
van eigen (inkoop)voorwaarden.

2.3  Indien in de aanvaarding voorbehouden of wijzigingen 
ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt 
in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de over-
eenkomst pas tot stand, indien PUK aan de wederpartij 
schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijkingen van de 
offerte in te stemmen.

2.4  De in het kader van de tot stand te komen overeen-
komst door de wederpartij aan PUK verstrekte gege-
vens zoals tekeningen etc., worden door PUK als juist 
verondersteld en PUK zal haar aanbieding daarop 
baseren.

2.5  PUK is niet verantwoordelijk c.q. draagt geen aanspra-
kelijkheid voor door de wederpartij uitgewerkte en aan-
geleverde ontwerpen en/of aangeleverde gegevens, 
tekeningen, etc. als bedoeld in het vorige lid, ongeacht 
of PUK wederpartij hierover heeft geadviseerd. Het-
zelfde geldt mutatis mutandis voor onderdelen en/of 
materialen die door de wederpartij ter beschikking zijn 
gesteld of voorgeschreven aan PUK.

Artikel 3 Wijzigingen
3.1  Wijzigingen in de (koop)overeenkomst en afwijkingen 

van deze algemene verkoop-, leverings- en montage-
voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij 
schriftelijk tussen de wederpartij en PUK zijn overeen-
gekomen.

3.2  Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van 
de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in 
de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden over-
eengekomen.

3.3  Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging 
van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig 
als bedoeld in artikel 12 van deze algemene verkoop-, 
leverings- en montagevoorwaarden en waarop artikel 
12 voornoemd van toepassing is.

Artikel 4 Garantie & retouren
4.1  PUK staat er voor in dat de door haar geleverde goede-

ren voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod 
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deug-
delijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de 
totstandkoming van de overeenkomst bestaande rele-
vante en toepasselijke wet- en regelgeving.

4.2 Deze garantie geldt niet indien en zolang de wederpartij 
jegens PUK in gebreke is en/of de wederpartij de gele-
verde goederen zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of 
door derden heeft laten repareren/of bewerken en/of de 
geleverde goederen aan abnormale omstandigheden 
zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behan-
deld of in strijd met de aanwijzingen van PUK en/of 
gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

4.3  Retouren worden uitsluitend geaccepteerd na vooraf 
overleg onder vermelding van order- en factuurnummer 
en na akkoordbevinding van PUK. De goederen dienen 
niet langer dan 3 maanden geleden te zijn geleverd door 
PUK. PUK accepteert geen onaangemelde retouren.

4.4 Goederen die PUK terugnemen worden technisch 
gecontroleerd en op geschiktheid voor wederverkoop. 
Voor de hieraan verbonden kosten brengt PUK 15% van 
het netto verkoopbedrag in rekening vermeerderd met 
de vrachtkosten.

4.5 PUK neemt maximaal 20% retour van het totaal 
bestelde en geleverde aantal per artikel.

4.6 Van klein bevestigingsmateriaal en kabelklemmen wor-
den alleen complete standaard verpakkingen retour 
genomen. Speciaal geproduceerde, niet standaard- en 
RVS producten worden niet retour genomen.

Artikel 5 Levering
5.1  Levering geschiedt DAP (Incoterms 2010) in de Bene-

lux, niet gelost, voor orderwaarde hoger dan € 500,00 
netto. Voor een orderwaarde lager dan € 500,00 geldt 
een toeslag van € 30,00 kleine orderkosten. Prijzen zijn 
exclusief BTW en emballage. Vervoer geschiedt voor 
risico van wederpartij.

5.2  De door PUK opgegeven levertijden hebben niet te gel-
den als fatale termijnen in de zin van artikel 6:83 sub a 
BW tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij 
niet tijdige levering zal PUK niet eerder in wettelijk ver-
zuim komen te verkeren dan nadat zij conform de wet in 
gebreke is gesteld.

5.3 De levertijd vangt aan op de dag waarop PUK de order 
aan wederpartij heeft bevestigd, althans de door par-
tijen schriftelijk overeengekomen datum.

5.4  PUK is gerechtigd de wijze van vervoer te bepalen en 
vervoerskosten zijn niet in de offertes en verkoopprijzen 
begrepen, doch worden in voorkomende gevallen 
afzonderlijk aan wederpartij in rekening gebracht.

5.5  De goederen worden door PUK geleverd in de naar haar 
oordeel geschikte verpakking. Indien wederpartij een 
andere verpakking voorschrijft, kan PUK de kosten 
daarvan separaat in rekening brengen.

Artikel 6 Betaling, eigendomsovergang en risico
6.1  Behoudens het gestelde in de overige leden van dit arti-

kel zal de eigendom van en het risico voor de goederen 
op wederpartij overgaan bij aflevering.

6.2  Tot zekerheid van nakoming van de verplichtingen van 
de wederpartij voortvloeiend uit de overeenkomst of 
enige andere overeenkomst, behoudt PUK zich de 
eigendom voor van alle aan de wederpartij geleverde 
goederen, tot op het moment waarop de wederpartij 
aan alle (betalings)verplichtingen jegens PUK heeft vol-
daan.

6.3  Indien PUK vorderingen op wederpartij heeft ter zake 
waarvan een eigendomsvoorbehoud is gemaakt, als-
mede vorderingen ter zake waarvan geen eigendoms-
voorbehoud is gemaakt, dan strekt een betaling van 
wederpartij eerst tot voldoening van de vordering(en) ter 
zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt.

6.4 Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op 
wederpartij is overgegaan, is het deze niet toegestaan 
de geleverde goederen in eigendom over te dragen, 
zakelijk of verbintenisrechtelijk te bezwaren of te ver-
vreemden onder welke titel dan ook behoudens het 
bepaalde in lid 7 van dit artikel.

6.5 Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op 
wederpartij is overgegaan, is deze verplicht het gele-
verde als een goed huisvader en als kenbaar eigendom 
van PUK voor deze te houden. Eventueel in, op of aan 
de geleverde goederen aangebrachte merken of tekens 
van PUK dienen voor een ieder zichtbaar te blijven.

6.6  Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op 
wederpartij is overgegaan, is wederpartij verplicht het 
geleverde, indien dit uitsluitend naar soort en gewicht 
wordt bepaald, afzonderlijk en duidelijk herkenbaar als 
eigendom van PUK op te slaan.

6.7  Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op 
wederpartij is overgegaan, is het wederpartij toege-
staan de geleverde goederen in het kader van haar nor-
male bedrijfsuitoefening te be- of verwerken, respectie-
velijk aan derden te verkopen en over te dragen, mits zij 
in geval van doorverkoop de eigendom van de gele-
verde zaken jegens haar afnemer voorbehoudt, respec-
tievelijk de door haar aan PUK verschuldigde koopprijs

terstond betaalt, respectievelijk op eerste verzoek van 
PUK aan deze een pandrecht verleent op de vordering 
van wederpartij op haar afnemer.

6.8  PUK heeft het recht om de onder eigendomsvoorbe-
houd geleverde goederen terug te nemen indien en 
zover wederpartij met de nakoming van enige verplich-
ting jegens PUK in gebreke blijft, dan wel naar het oor-
deel van PUK in betalingsproblemen verkeert.

6.9  Wederpartij verleent PUK reeds nu voor alsdan het 
onherroepelijk recht om de bedrijfsgebouwen van 
wederpartij te betreden of te laten betreden door een 
door PUK aan te wijzen derde indien PUK het geleverde 
wenst terug te nemen.

6.10  Bij niet tijdige betaling door wederpartij zal hij geacht 
worden van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat 
daarvoor enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. 
Betaling dient steeds plaats te vinden binnen dertig 
dagen na factuurdatum, welke termijn een fatale termijn 
is in de zin van artikel 6:83 sub a BW tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen, zonder enige korting of ver-
rekening ten kantore van PUK of middels overschrijving 
op een door PUK aangegeven bankrekening.

6.11  Bij niet tijdige betaling brengt PUK buitengerechtelijke 
incassokosten in rekening conform het Besluit voor ver-
goeding van buitengerechtelijke incassokosten met een 
minimum van € 40,- en maximaal, afhankelijk van de 
hoofdsom, € 6.775,-.

6.12  Wederpartij is steeds gehouden om op eerste verzoek 
van PUK zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn 
verplichtingen. Indien de wederpartij niet aan dit ver-
zoek voldoet, zal PUK gerechtigd zijn om de overeen-
komst alsmede andere nog uit te voeren overeenkom-
sten tussen PUK en wederpartij zonder gerechtelijke 
tussenkomst te ontbinden en aanspraak te maken op 
aanvullende of vervangende schadevergoeding.

Artikel 7 Overmacht
7.1  De leveringstermijn wordt verlengd met de periode, 

gedurende welke PUK door overmacht is verhinderd 
aan haar verplichtingen te voldoen.

7.2  Van overmacht aan de zijde van PUK is sprake, indien 
PUK na het sluiten van de koopovereenkomst verhin-
derd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeen-
komst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten 
gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, ter-
rorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstro-
ming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en 
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defec-
ten aan machinerieën, storingen in de levering van ener-
gie, alles zowel in het bedrijf van PUK als bij derden, van 
wie PUK benodigde materialen of grondstoffen geheel 
of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of 
gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en 
voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of 
de risicosfeer van PUK ontstaan.

7.3  Indien door overmacht de levering meer dan twee 
maanden vertraagd wordt, zijn zowel PUK als weder-
partij bevoegd de overeenkomst als beëindigd te 
beschouwen. In dat geval heeft PUK recht op vergoe-
ding van de door haar gemaakte kosten.

7.4  Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst 
reeds ten dele is uitgevoerd heeft wederpartij, indien de 
overmacht de resterende levering meer dan twee 
maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij 
het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te 
behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te 
voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uit-
gevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder 
de verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar 
PUK terug te zenden voor rekening en risico van weder-
partij, indien de wederpartij kan aantonen, dat het reeds 
afgeleverde gedeelte van de goederen door de weder-
partij niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten 
gevolge van het niet afleveren van de resterende goede-
ren.

Artikel 8 Reclamaties & aansprakelijkheid
8.1  Reclamaties moeten schriftelijk en gemotiveerd bij PUK 

worden ingediend binnen veertien dagen nadat weder-
partij van de klacht heeft kennis genomen, of redelijker-
wijs van de klacht kennis had kunnen nemen, bij 
gebreke waarvan PUK gerechtigd is de klacht naast 
zich neer te leggen.

8.2  Indien de reclamatie gerechtvaardigd is, heeft PUK het 
recht om, naar haar keuze de door haar opgestelde fac-
turen te verlagen, dan wel de uitkomsten van haar werk-
zaamheden te verbeteren.

8.3  Indien wederpartij PUK niet in de gelegenheid stelt 
gebreken te herstellen doch een derde daartoe 
opdracht geeft, zijn de kosten die hiervoor worden 
gemaakt voor rekening van wederpartij.

8.4  Reclamaties geven wederpartij geen recht om enige 
betaling op te schorten en/of te verrekenen.

8.5  PUK is na levering niet meer aansprakelijk voor gebre-
ken, tenzij die gebreken aan PUK zijn toe te rekenen en 
wederpartij die gebreken voorafgaande aan de opleve-
ring niet heeft opgemerkt en bovendien wederpartij die 
gebreken op het tijdstip van de oplevering redelijkerwijs 
niet had behoren te ontdekken en wederpartij ter zake 
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het gebrek tijdig heeft gereclameerd op de voet van lid 
1 van dit artikel.

8.6  Is PUK ingevolge het bepaalde in het vorige lid en met 
inachtneming van de leden 1 t/m 4 van dit artikel aan-
sprakelijk, dan is zij slechts gehouden tot vergoeding 
van de door wederpartij dientengevolge geleden directe 
materiële schade. PUK is nimmer aansprakelijk voor 
indirecte kosten en indirecte schade, waaronder in ieder 
geval doch niet uitsluitend wordt verstaan: gevolg-
schade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of 
winstderving of waardevermindering, verlies van goe-
deren, op enigerlei wijze verband houdende met, dan 
wel veroorzaakt door een aan PUK toe te rekenen 
gebrek.

8.7  Indien en zover wederpartij enig aan de overeenkomst 
verbonden risico heeft verzekerd, is wederpartij gehou-
den eventuele schade onder die verzekering te vorderen 
en PUK te vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de 
verzekeraar.

8.8  De aansprakelijkheid van PUK voor directe materiële 
schade is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbe-
drag met betrekking tot de overeenkomst (exclusief 
BTW). In geen geval zal de schadevergoeding echter 
meer bedragen dan het bedrag waarvoor PUK zich voor 
schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd 
en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.

8.9  Wederpartij vrijwaart PUK tegen alle aanspraken van 
derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke 
direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhan-
gen met de uitvoering van de overeenkomst tussen 
PUK en wederpartij.

8.10  Elke aansprakelijkheid van PUK vervalt, voor zover niets 
anders schriftelijk is overeengekomen, door verloop van 
zes maanden van het tijdstip waarop de overeenkomst 
door (op)levering, ontbinding of opzegging is geëindigd.

8.11  De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor 
PUK aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien zij wordt 
ingesteld, later dan zes maanden vanaf de dag waarop 
de overeenkomst door (op)levering, ontbinding of 
opzegging is geëindigd.

Artikel 9 Rechten van industriële en intellectuele eigen-
dom
9.1  Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake de pro-

ducten en/of diensten als mede de ontwerpen, pro-
grammatuur, documentatie en alle andere materialen 
die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding 
of uitvoering van de overeenkomst tussen PUK en 
wederpartij, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten 
uitsluitend bij PUK of haar leveranciers. De levering van 
producten en/of diensten strekt niet tot enige over-
dracht van de rechten van intellectuele eigendom.

9.2  Wederpartij verkrijgt slechts een niet exclusief en niet 
overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de 
producten en resultaten van de diensten voor de over-
eengekomen doelstellingen.

9.3  Wederpartij zal niet zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van PUK de producten en (resultaten van) 
de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk open-
baar maken, verveelvoudigen, onderwerpen aan 
reverse engineering of aan een derde beschikbaar stel-
len.

9.4  Wederpartij zal aanduidingen van PUK of haar leveran-
ciers betreffende auteursrechten, merken, handelsna-
men of andere rechten van intellectuele eigendom niet 
verwijderen of wijzigen.

9.5  PUK staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde 
gebruiksrecht aan wederpartij te verstrekken en vrij-
waart wederpartij tegen eventuele aanspraken van der-
den ter zake. Deze bepaling is niet van toepassing 
indien en voor zover de producten en/of (resultaten van) 
de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd 
in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant 
in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspra-
ken van derden uitsluitend betrekking hebben op de 
door PUK geleverde producten en/of (resultaten van) de 
diensten.

Artikel 10 Ontbinding
10.1  PUK is bevoegd de met wederpartij gesloten overeen-

komsten zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, 
waarbij zij haar recht op het vorderen van schadever-
goeding onverkort behoudt, ingeval van:

10.1.1  niet tijdige betaling van voor invordering vatbare bedra-
gen door wederpartij;

10.1.2  onderbreking van betaling door wederpartij;
10.1.3  aanvraag van surseance van betaling door wederpartij;
10.1.4  aanvraag van faillissement van wederpartij;
10.1.5  onder curatelestelling van wederpartij;
10.1.6  liquidatie van de onderneming van wederpartij;
10.1.7  niet afnemen van het gekochte binnen de overeengeko-

men termijn (of indien geen termijn is overeengekomen: 
binnen drie maanden) door wederpartij bij levering op 
afroep.

10.2  Door de ontbinding worden over en weer bestaande 
vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Wederpartij is aan-
sprakelijk voor de door PUK geleden schade, onder 
meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 11 Persoonsgegevens
11.1  Bij het bestellen van de producten kan aan de opdracht-

gever gevraagd worden enkele persoonlijke gegevens 
te verstrekken van bepaalde natuurlijke personen die 
betrokken zijn bij de bestelling (naam en emailadres). 
Puk verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de per-
soonlijke gegevens van deze personen en de naleving 
van de regels bij mogelijke overdracht buiten de Euro-
pese Unie te garanderen.

  PUK verbindt zich er tevens toe deze gegevens niet lan-
ger dan 7 (zeven) jaar te bewaren. Bij het verstrijken van 
de bewaartermijn zal PUK de gegevens, hetzij op grond 
van een wettelijke of reglementaire verplichting, hetzij in 
overeenstemming met de toepasselijke beperkingsre-
gels, op een aparte drager archiveren en verbindt hij 
zich ertoe de gegevens na deze archiveringsperiode te 
wissen.

  Tijdens de uitvoering van de bestelling kan van PUK 
worden verlangd dat het gegevens doorgeeft aan 
andere entiteiten en/of dienstverleners van PUK (zoals 
de transporteur). Puk Group verbindt zich ertoe con-
tractuele garanties op te stellen om de vertrouwelijkheid 
van de gegevens te waarborgen, met name wanneer 
deze buiten de Europese Unie worden overgedragen.

  Natuurlijke personen hebben het recht te beslissen over 
en controle uit te oefenen op het gebruik van hun per-
soonsgegevens, ook na hun overlijden. Zij hebben der-
halve het recht op toegang tot en rectificatie en verwij-
dering van persoonsgegevens. Zij hebben het recht om 
een beperking te verkrijgen in de verwerking van hun 
persoonlijke gegevens, alsook het recht om bezwaar te 
maken tegen en verwerking van deze gegevens. De 
gegevens die door natuurlijke personen aan PUK wor-
den verstrekt zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de 
bestelling. Indien de personenbezwaar maken tegen de 
verwerking van de gegevens zal PUK de bestelling niet 
kunnen uitvoeren. Natuurlijke personen kunnen een 
verzoek indienen tot toezending van hun persoonsge-
gevens in een gestructureerde standaard opmaak. Om 
deze rechten uit te oefenen kunnen zij te allen tijde een 
verzoek bij PUK indienen.

  Het verzoek wordt binnen een maand na ontvangst 
behandeld. Indien nodig kan deze termijn vanwege de 
complexiteit en het aantal verzoeken met twee maan-
den worden verlengd. In dat geval worden de betrok-
kenen binnen een maand na ontvangst van het verzoek 
in kennis gesteld van de verlenging en van de redenen 
voor de vertraging.

  Er is geen betaling verschuldigd om deze rechten uit te 
oefenen, behalve in het geval van een duidelijk onge-
grond of buitensporig verzoek. In dat geval behoudt 
PUK zich tevens het recht voor de behandeling van het 
verzoek te weigeren.

  Indien personen niet tevreden zijn over de manier 
waarop hun verzoek is behandeld, nodigt PUK de per-
sonen uit om contact met PUK op te nemen. In het geval 
dat de personen ontevreden blijven over de reactie op 
hun verzoek, herinnert PUK de personen aan het feit dat 
zij het recht hebben om een klacht in te dienen bij de 
autoriteit Persoonsgegevens;

 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Artikel 12 Toepasselijk recht
12.1  Nederlands recht is bij uitsluiting van ieder ander recht-

stelsel van toepassing op alle rechtsverhoudingen tus-
sen PUK en wederpartij. Het Weens Koopverdrag 
(CISG) is niet van toepassing, evenmin als enige andere 
internationale regeling waarvan de uitsluiting is toege-
staan.

Artikel 13 Geschillen
13.1  Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan 

naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel nadere 
overeenkomsten en andere handelingen in samenhang 
met de onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, 
doch niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschul-
digde betalingen en ongerechtvaardigde verrijkingen, 
zullen worden beslecht door de Rechtbank Oost-Bra-
bant, zulks behoudens voor zover dwingende compe-
tentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

13.2  Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn zodra één van 
de partijen dit verklaart.

DEEL B. VOORWAARDEN AANNEMING VAN WERK 
(‘MONTAGEVOORWAARDEN’)

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1  Deze montagevoorwaarden zijn van toepassing op alle 

offertes, diensten, leveringen en aldus tot stand geko-
men overeenkomsten met PUK en aan PUK gelieerde 
vennootschappen en/of ondernemingen betreffende de 
totstandbrenging van een werk van stoffelijke aard als 
bedoeld in art. 7:750 BW. Voor zover hiervan niet expli-
ciet wordt afgeweken in deze montagevoorwaarden, is 
Titel 7.12 BW van toepassing.

1.2  Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden 
afgeweken indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is over-
eengekomen met PUK.

1.3  Andere algemene voorwaarden zullen, voor zover zij 
niet in overeenstemming zijn met deze montagevoor-
waarden, slechts toepasselijk zijn indien PUK dit bij 
afzonderlijk geschrift nadrukkelijk bevestigt.

1.4  Deze algemene voorwaarden gelden ook, in voorko-
mend geval, ten gunste van personeel van PUK en/of 
door haar ingeschakelde hulppersonen, die bij de uit-
voering van de betreffende tot stand gekomen overeen-
komst werkzaam c.q. dienstbaar zijn, alsmede ten gun-
ste van derden, door wie PUK de tot stand gekomen 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren.

Artikel 2 Offertes
2.1  De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht, 

behoudens spoedeisende omstandigheden.
2.2  In de offerte wordt onder meer aangegeven:
 (a) de plaats van het werk;
 (b) een omschrijving van het werk;
 (c)  volgens welke tekeningen, technische omschrijvin-

gen, ontwerpen en berekeningen het werk zal wor-
den uitgevoerd;

 (d)  het tijdstip van aanvang van het werk;
 (e)  de termijn waarbinnen het werk zal worden opgele-

verd;
 (f)  de aanneemsom;
 (g)  of betaling van de aanneemsom in termijnen zal 

plaatsvinden;
 (h)  of op het werk een risicoregeling van toepassing zal 

zijn, en zo ja welke;
 (i)  de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 

op de offerte en op de daaruit voortvloeiende aanne-
mingsovereenkomst.

2.3  De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die 
dag gedurende dertig dagen.

2.4  Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en 
berekeningen, die door PUK of in haar opdracht ver-
vaardigd zijn, blijven eigendom van PUK. Zij mogen niet 
aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het 
oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij 
mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins ver-
menigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend 
dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daar-
toe door PUK gedaan verzoek op kosten van de 
opdrachtgever aan haar te worden teruggezonden.

2.5  Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is PUK 
gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand 
brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek zij 
de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien zij 
zulks vóór het uitbrengen van de offerte heeft bedon-
gen.

2.6  De overeenkomst komt tot stand, zodra de aanvaarding 
van het aanbod PUK heeft bereikt. Uit deze aanvaarding 
moet blijken, dat de opdrachtgever zich verenigt met de 
toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en 
dat hij, zo nodig, afstand doet van de toepasselijkheid 
van diens eigen dan wel andere (algemene) voorwaar-
den.

2.7  Indien in de aanvaarding voorbehouden of wijzigingen 
ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt 
in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de over-
eenkomst pas tot stand, indien PUK aan de opdracht-
gever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van 
de offerte in te stemmen.

2.8  De in het kader van de totstandkoming van de overeen-
komst door opdrachtgever aan PUK verstrekte gege-
vens zoals tekeningen etc., worden door PUK als juist 
verondersteld en PUK zal haar offerte daarop baseren.

2.9  PUK is niet verantwoordelijk en draagt geen aansprake-
lijkheid voor door opdrachtgever uitgewerkte en aange-
leverde ontwerpen en/of aangeleverde gegevens, teke-
ningen, etc. als bedoeld in het vorige lid, ongeacht of 
PUK opdrachtgever hierover heeft geadviseerd. Het-
zelfde geldt mutatis mutandis voor onderdelen en/of 
materialen die door de opdrachtgever ter beschikking 
zijn gesteld of voorgeschreven aan PUK.

Artikel 3 Verplichtingen van contractspartijen
3.1  Tenzij anders overeengekomen zorgt de opdrachtgever 

ervoor dat PUK tijdig kan beschikken:
  (a)  over de voor de opzet van het werk benodigde gege-

vens en goedkeuringen (zoals publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke toestemmingen), zo nodig in over-
leg met PUK;

  (b)  over het gebouw, het terrein of het water waarin of 
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waarop het werk moet worden uitgevoerd;
  (c)  over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag 

en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
  (d)  over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische 

machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en 
water.

  (e)  Voldoende kleed-, was-, en schaft ruimtes.
  (f)  gescheiden afvalcontainers voor papier, plastic, hout, 

en staal en restafval.
3.2  De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor reke-

ning van de opdrachtgever.
3.3  Het is de opdrachtgever niet toegestaan om vóór de 

dag waarop het werk als opgeleverd geldt van het werk 
zelf dan wel door derden werkzaamheden uit te (laten) 
voeren, behoudens toestemming van PUK.

3.4  Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toe-
stemming van PUK is het de opdrachtgever niet toege-
staan om vóórdat het werk als opgeleverd geldt, zijn 
rechten en plichten uit de overeenkomst over te dragen 
aan een derde.

3.5  PUK is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de 
bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. PUK 
dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor 
schade aan personen, goederen of milieu zoveel moge-
lijk wordt beperkt. PUK is voorts verplicht de door of 
namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwij-
zingen op te volgen voor zover deze in alle redelijkheid 
door PUK kunnen worden aanvaard.

3.6  PUK is bij het uitvoeren van de overeenkomst verplicht 
de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in 
door of namens de opdrachtgever voorgeschreven 
constructies en werkwijzen en in door of namens de 
opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, als-
mede op gebreken in door de opdrachtgever ter 
beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen 
en hulpmiddelen, voor zover PUK deze kende of redelij-
kerwijs behoorde te kennen.

Artikel 4 Kostenverhogende omstandigheden
4.1  Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandighe-

den:
 –  die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van 

de overeenkomst geen rekening behoefde te worden 
gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen,

 –  die PUK niet kunnen worden toegerekend en
 –  die de kosten van het werk aanzienlijk verhogen.
4.2  Kostenverhogende omstandigheden geven PUK recht 

op vergoeding van de daaruit voortvloeiende voor haar 
nadelige gevolgen.

4.3  Indien PUK van oordeel is dat kostenverhogende 
omstandigheden zijn ingetreden, dient zij de opdracht-
gever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stel-
len. Vervolgens zal de opdrachtgever op korte termijn 
met PUK overleg plegen omtrent de vraag of kostenver-
hogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in 
hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijk-
heid zal worden vergoed.

4.4  De opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van toe te 
stemmen in een vergoeding, het werk te beperken, te 
vereenvoudigen of te beëindigen. Het bedrag dat de 
opdrachtgever in dit geval is verschuldigd zal naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden vast-
gesteld.

Artikel 5 Meerwerk
5.1  In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoe-

gingen of veranderingen in het overeengekomen werk 
kan PUK slechts dan een verhoging van de prijs vorde-
ren, wanneer zij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen 
op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijs-
verhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit 
zichzelf had moeten begrijpen.

5.2  Indien de opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoe-
ren van meer werk, mag PUK bij wijze van voorschot 
25% van het overeengekomen bedrag in rekening bren-
gen. Het resterende gedeelte zal PUK eerst kunnen 
factureren bij het gereedkomen van het meer werk dan 
wel bij de eerst komende termijnfactuur daarna.

5.3  De in artikel 5.1 bedoelde toevoegingen of veranderin-
gen zullen schriftelijk of elektronisch worden overeen-
gekomen. Het gemis van een schriftelijke of elektroni-
sche opdracht tot meer werk laat de aanspraken van 
PUK op verrekening van meer werk onverlet.

Artikel 6 Betaling
6.1  Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt 

PUK telkens bij of na het verschijnen van een betalings-
termijn de desbetreffende termijnfactuur aan de 
opdrachtgever toe. De door de opdrachtgever aan PUK 
verschuldigde omzetbelasting wordt afzonderlijk ver-
meld.

6.2  Betaling van een ingediende factuur dient plaats te vin-
den uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum, met dien 
verstande dat bij de oplevering alle ingediende termijn-
facturen en de facturen met betrekking tot het overeen-
gekomen meer werk dienen te zijn voldaan, onvermin-
derd de toepasselijkheid van artikel 11 en op 
voorwaarde dat PUK deze facturen tijdig voor de ople-
vering heeft ingediend. PUK is gerechtigd de factuur 

betreffende de bij oplevering verschuldigde termijn 14 
dagen voor de geplande oplevering in te dienen.

6.3  Binnen een redelijke termijn na de dag waarop het werk 
als opgeleverd geldt, dient PUK de eindafrekening in.

6.4  Betaling van het aan PUK verschuldigde bedrag van de 
eindafrekening dient plaats te vinden uiterlijk 30 dagen 
na de dag waarop PUK de eindafrekening heeft inge-
diend, een en ander onverminderd het bepaalde in arti-
kel 11.

Artikel 7 Oplevering en onderhoudstermijn
7.1  Het werk geldt als opgeleverd wanneer PUK heeft 

medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en 
de opdrachtgever het werk heeft aanvaard. Ter gele-
genheid van de oplevering wordt een door beide par-
tijen te ondertekenen opleveringsrapport opgemaakt. 
Een door de opdrachtgever geconstateerde tekortko-
ming die door PUK niet wordt erkend wordt in het ople-
veringsrapport als zodanig vermeld.

7.2  Indien PUK heeft medegedeeld dat het werk voor ople-
vering gereed is en de opdrachtgever niet binnen 8 
dagen daarna laat weten of hij het werk al dan niet aan-
vaardt, geldt het werk als opgeleverd.

7.3  Indien de opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij dat 
schriftelijk of elektronisch te doen onder vermelding van 
de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine 
gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kun-
nen worden hersteld, zullen geen reden tot afkeuring 
mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet 
in de weg staan.

7.4  Indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, 
geldt het werk als opgeleverd.

7.5  Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of 
omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van 
oplevering kan worden gesproken, zal PUK na overleg 
met de opdrachtgever een nieuwe datum noemen 
waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering.

7.6  Na oplevering is het werk voor risico van de opdracht-
gever.

7.7  Door PUK erkende tekortkomingen worden zo spoedig 
mogelijk hersteld.

7.8  Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, gaat 
een onderhoudstermijn van 30 dagen in.

Artikel 8 Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering en scha-
devergoeding wegens te late oplevering
8.1  Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden 

opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt 
onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze 
valt op een algemeen of ter plaatse van het werk 
erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens 
collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- 
of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije 
dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, wor-
den als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door 
niet voor rekening van PUK komende omstandigheden 
gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk tenminste 
twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of 
machines niet kan worden gewerkt.

8.2  PUK heeft recht op verlenging van de termijn waarbin-
nen het werk zal worden opgeleverd indien door over-
macht, door voor rekening van de opdrachtgever 
komende omstandigheden, dan wel als gevolg van 
meer en minder werk, niet van PUK kan worden gevergd 
dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt 
opgeleverd.

8.3  Bij overschrijding van de overeengekomen bouwtijd is 
PUK een gefixeerde schadevergoeding aan de 
opdrachtgever verschuldigd van € 40 per werkdag tot 
de dag waarop het werk aan de opdrachtgever wordt 
opgeleverd, behoudens voor zover PUK recht heeft op 
bouwtijdverlenging. Voor de toepassing van dit lid wordt 
als dag van oplevering aangemerkt de dag waarop het 
werk volgens PUK gereed was voor oplevering, mits het 
werk vervolgens als opgeleverd geldt, dan wel de dag 
van ingebruikneming van het werk door de opdrachtge-
ver.

8.4  De gefixeerde schadevergoeding is zonder ingebreke-
stelling verschuldigd en kan worden verrekend met het-
geen PUK nog toekomt.

8.5  De gefixeerde schadevergoeding bedraagt bij een over-
eengekomen aannemingssom kleiner of gelijk aan € 
20.000 ten hoogste 25% van die aannemingssom en bij 
een overeengekomen aannemingssom groter dan € 
20.000 ten hoogste 15% van die aannemingssom.

8.6  Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt 
vertraagd door factoren, waarvoor de opdrachtgever 
verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor PUK voort-
vloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te 
worden vergoed.

Artikel 9 In gebreke blijven opdrachtgever
9.1  Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij 

ingevolge de overeenkomst aan PUK verschuldigd is in 
gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de verval-
dag de wettelijke rente verschuldigd. Indien na verloop 
van 14 dagen na de vervaldag nog geen betaling heeft 
plaatsgevonden, wordt het in de voorgaande zin 
bedoelde rentepercentage met 2 verhoogd.

9.2  Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is PUK 
gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te 
gaan, mits zij de opdrachtgever schriftelijk of elektro-
nisch heeft aangemaand om alsnog binnen 14 dagen te 
betalen en die betaling is uitgebleven. Indien PUK tot 
invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buiten-
gerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtge-
ver. PUK is gerechtigd hiervoor in rekening te brengen 
het bedrag conform het Besluit vergoeding voor buiten-
gerechtelijke incassokosten.

9.3  Indien de opdrachtgever hetgeen PUK volgens de over-
eenkomst toekomt, niet of niet tijdig betaalt, of PUK 
gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de 
opdrachtgever het PUK toekomende niet of niet tijdig zal 
betalen, is PUK gerechtigd om van de opdrachtgever 
genoegzame zekerheid te verlangen.

9.4  Indien de opdrachtgever enige op hem rustende ver-
plichting niet nakomt, is PUK gerechtigd het werk te 
schorsen tot het moment waarop de opdrachtgever 
deze verplichting is nagekomen, dan wel het werk in 
onvoltooide staat te beeindigen, mits PUK de opdracht-
gever vooraf schriftelijk of elektronisch op deze gevol-
gen van het niet-nakomen heeft gewezen. Het in de 
vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van PUK op 
vergoeding van schade, kosten en rente.

9.5  Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt 
verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt, 
dan wel indien ten laste van hem door een derde enig 
rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit beslag binnen 
een maand, al dan niet tegen zekerheidstelling, wordt 
opgeheven, is PUK gerechtigd zonder nadere aanma-
ning het werk te schorsen, dan wel het werk in onvol-
tooide staat te beëindigen.

Artikel 10 In gebreke blijven PUK
10.1  Indien PUK haar verplichtingen ter zake van de aanvang 

of de voortzetting van het werk niet nakomt en de 
opdrachtgever haar in verband daarmee wenst aan te 
manen, zal de opdrachtgever haar schriftelijk of elektro-
nisch aanmanen om zo spoedig mogelijk de uitvoering 
van het werk aan te vangen of voort te zetten.

10.2  De opdrachtgever is bevoegd het werk door een derde 
te doen uitvoeren of voortzetten, indien PUK na verloop 
van de in de aanmaning vermelde termijn in gebreke 
blijft mits de ernst van de tekortkoming dit rechtvaardigt 
en onder voorwaarde dat de opdrachtgever zulks in de 
aanmaning heeft vermeld. In dat geval heeft de 
opdrachtgever recht op vergoeding van de uit het in 
gebreke blijven van PUK voortvloeiende schade en kos-
ten.

10.3  De opdrachtgever zorgt ervoor, dat de kosten, die voor 
PUK voortvloeien uit de toepassing van het vorige lid, 
binnen redelijke grenzen blijven.

Artikel 11 Opschorting van de betaling
  Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de over-

eenkomst heeft de opdrachtgever het recht de betaling 
geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het met de 
opschorting gemoeide bedrag dient in redelijke verhou-
ding te staan tot de tekortkoming. De opdrachtgever 
meldt schriftelijk of elektronisch de opschorting en de 
reden daarvan aan PUK.

Artikel 12 Schorsing, beëindiging van het werk in onvol-
tooide staat en opzegging
12.1  De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het 

werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen 
die PUK ten gevolge van de schorsing moet treffen, en 
schade die PUK ten gevolge van de schorsing lijdt, wor-
den aan PUK vergoed.

12.2  Indien gedurende de schorsing schade aan het werk 
ontstaat, komt deze niet voor rekening van PUK, mits zij 
de opdrachtgever tevoren schriftelijk of elektronisch 
heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden 
gevolg.

12.3  Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan 
PUK bovendien vorderen, dat hem een evenredige 
betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk 
wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met 
op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel 
reeds door PUK betaalde materialen.

12.4  Indien de schorsing van het werk langer dan een maand 
duurt, is PUK bevoegd het werk in onvoltooide staat te 
beeindigen. In dat geval dient overeenkomstig het vol-
gende lid te worden afgerekend.

12.5  De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeen-
komst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. PUK heeft in 
dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd 
met de kosten die zij als gevolg van de niet voltooiing 
heeft moeten maken en verminderd met de haar door 
de beëindiging bespaarde kosten. PUK is gerechtigd 
om in plaats van voorgaande aanspraak 10% van de 
waarde van het niet uitgevoerde deel van het werk in 
rekening te brengen. PUK zendt de opdrachtgever een 
gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de 
opdrachtgever ingevolge de opzegging is verschuldigd.
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Artikel 13 Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
13.1  De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor 

de juistheid van de door of namens hem verstrekte 
gegevens.

13.2  Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toe-
stand van bestaande gebouwen, werken en terreinen 
enerzijds en de toestand die PUK redelijkerwijs had 
mogen verwachten, geven PUK recht op vergoeding 
van de daaruit voortvloeiende kosten.

13.3  Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt 
dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk 
komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdracht-
gever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering 
van het werk voortvloeiende gevolgen.

13.4  De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor 
de door of namens hem voorgeschreven constructies 
en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die 
daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, 
alsmede voor de door of namens hem gegeven orders 
en aanwijzingen.

13.5  Indien materialen of hulpmiddelen, die de opdrachtge-
ver ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn 
voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, komen 
de gevolgen hiervan voor rekening van de opdrachtge-
ver.

13.6  Indien de opdrachtgever een onderaannemer of leve-
rancier heeft voorgeschreven, en deze niet, niet tijdig of 
niet deugdelijk presteert, komen de gevolgen hiervan 
voor rekening van de opdrachtgever.

13.7  De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het 
werk en de schade en vertraging die PUK lijdt als gevolg 
van door de opdrachtgever of in zijn opdracht door der-
den uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leverin-
gen.

13.8  De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschrif-
ten of beschikkingen van overheidswege die na de dag 
van de offerte in werking treden, komen voor rekening 
van de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden 
aangenomen dat PUK die gevolgen reeds op de dag 
van de offerte had kunnen voorzien.

Artikel 14 Aansprakelijkheid van PUK
14.1  Aansprakelijkheid tijdens de uitvoering van het 

werk
14.1.1  Het werk en de uitvoering daarvan komen voor de ver-

antwoordelijkheid van PUK met ingang van het tijdstip 
van aanvang van de uitvoering van het werk tot aan de 
oplevering van het werk of het werk als opgeleverd 
geldt.

14.1.2  Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krach-
tens de overeenkomst of de wet is PUK aansprakelijk 
voor schade aan het werk, tenzij deze schade het 
gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de 
schadelijke gevolgen waarvan PUK in verband met de 
aard van het werk geen passende maatregelen heeft 
behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade 
voor haar rekening te doen komen.

14.1.3  PUK is aansprakelijk voor schade aan andere werken en 
eigendommen van de opdrachtgever voor zover deze 
door de uitvoering van het werk is toegebracht en te 
wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde 
handelingen van PUK, haar personeel, haar onderaan-
nemers of haar leveranciers.

14.1.4  PUK vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van 
derden tot vergoeding van schade, voor zover deze 
door de uitvoering van het werk is toegebracht en te 
wijten is aan ernstige nalatigheid of aanmerkelijke 
onvoorzichtigheid van PUK, haar personeel, haar 
onderaannemers of haar leveranciers.

14.2 Aansprakelijkheid na oplevering
14.2.1  Na oplevering is PUK niet meer aansprakelijk voor 

tekortkomingen aan het werk.
14.2.2  Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering indien 

sprake is van een gebrek:
 (a) dat toe te rekenen is aan PUK en
  (b) dat ondanks nauwlettend toezicht door de opdracht-

gever (of diens directie) tijdens de uitvoering dan wel bij 
de oplevering van het werk redelijkerwijs niet onderkend 
had kunnen worden en waarvan

  (c) de aannemer binnen een redelijke termijn na de ont-
dekking mededeling is gedaan.

14.2.3  De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 2 bedoelde 
gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na 
verloop van twee jaren na oplevering.

14.3  Overige bepalingen
14.3.1  De opdrachtgever is in de gevallen als voorzien in de 

artikelen 14.1 en 14.2 verplicht PUK van het gebrek bin-
nen redelijke termijn na ontdekking mededeling te doen 
en PUK de gelegenheid te geven binnen een redelijke 
termijn voor diens rekening toerekenbare tekortkomin-
gen en/of gebreken, waarvoor PUK aansprakelijk is, te 
herstellen/op te heffen.

14.3.2  Indien de kosten van herstel voor een gebrek of van het 
opheffen van een tekortkoming waarvoor PUK aanspra-
kelijk is niet in redelijke verhouding staan tot het belang 
van de opdrachtgever bij herstel, mag PUK in plaats van 
herstel volstaan met het uitkeren van een redelijke scha-
devergoeding aan de opdrachtgever.

Artikel 15 Rechten van industriële en intellectuele eigen-
dom
15.1  Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de

producten en/of diensten als mede de ontwerpen, pro-
grammatuur, documentatie en alle andere materialen 
die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding 
of uitvoering van de overeenkomst tussen PUK en 
opdrachtgever, dan wel die daaruit voortvloeien, berus-
ten uitsluitend bij PUK of haar leveranciers. De levering 
van producten en/of diensten strekt niet tot enige over-
dracht van de rechten van intellectuele eigendom.

15.2 Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet exclusief en 
niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de 
producten en resultaten van de diensten voor de over-
eengekomen doelstellingen.

15.3 Opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schrifte-
lijke toestemming van PUK de producten en (resultaten 
van) de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk 
openbaar maken, verveelvoudigen, onderwerpen aan 
reverse engineering of aan een derde beschikbaar stel-
len.

15.4  Opdrachtgever zal aanduidingen van PUK of haar leve-
ranciers betreffende auteursrechten, merken, handels-
namen of andere rechten van intellectuele eigendom 
niet verwijderen of wijzigen.

15.5  PUK staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde 
gebruiksrecht aan opdrachtgever te verstrekken en vrij-
waart opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van 
derden ter zake. Deze bepaling is niet van toepassing 
indien en voor zover de producten en/of (resultaten van) 
de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd 
in samenhang met goederen van derden, tenzij 
opdrachtgever in het laatst genoemde geval aantoont 
dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking 
hebben op de door PUK geleverde producten en/of 
(resultaten van) de diensten.

Artikel 16  Geschillen
16.1  Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan

naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel nadere 
overeenkomsten en andere handelingen in samenhang 
met de onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, 
doch niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschul-
digde betalingen en ongerechtvaardigde verrijkingen, 
zullen worden beslecht door de Rechtbank Oost-Bra-
bant, zulks behoudens voor zover dwingende compe-
tentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. 
Nederlands recht is bij uitsluiting van ieder ander recht-
stelsel van toepassing op alle rechtsverhoudingen tus-
sen PUK en wederpartij.
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