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Algemene voorwaarden 
Mouw Maalderij B.V.
De algemene voorwaarden van Mouw Maalderij B.V. 
(hierna te noemen: ‘deze voorwaarden”) zijn van 
toepassing op iedere overeenkomst met c.q. 
alle hieruit voort vloeiende handelingen door 
Mouw Maalderij B.V. 

Deze voorwaarden staan op en kunnen worden 
gedownload vanaf de website van Mouw Maalderij: 
www.mouwmaalderij.nl/algemenevoorwaarden en 
zullen gratis worden toegestuurd op ieders verzoek. 
Een dergelijk verzoek kan in ieder geval per e-mail 
gestuurd worden naar: info@mouwmaalderij.nl

http://www.mouwmaalderij.nl/algemenevoorwaarden
mailto:info@mouwmaalderij.nl
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Algemene voorwaarden Mouw Maalderij B.V.
De algemene voorwaarden van Mouw Maalderij B.V. 
(hierna te noemen: “deze voorwaarden”) zijn van 
toepassing op iedere overeenkomst met c.q. alle hieruit 
voort vloeiende handelingen door Mouw Maalderij B.V. 

Artikel 1  Algemene bepalingen en begrippen

Mouw Maalderij B.V.: De besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Mouw Maalderij B.V. gevestigd 
te Snelliusstraat 15, 3846 BT Harderwijk. Ingeschreven 
in het handelsregister onder nr: 52853659, BTW nr.: 
NL850631245B01, opdrachtnemer.

Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke- of 
rechtspersoon) die een overeenkomst met 
Mouw Maalderij B.V. aangaat of aan wie 
Mouw Maalderij B.V. een aanbieding of offerte heeft 
uitgebracht waarop deze voorwaarden van toepassing 
zijn. 

Overeenkomst: betekent de overeenkomst tussen 
Mouw Maalderij B.V. en de opdrachtgever betreffende 
de levering van Diensten en het verrichten van daarmee 
verband houdende werkzaamheden en diensten. 

Opdracht: iedere opdracht tot het verrichten van 
werkzaamheden en/of diensten door Mouw Maalderij B.V. 
voor opdrachtgever, die tussen Mouw Maalderij B.V. 
en opdrachtgever tot stand komt op basis van een 
overeenkomst. Toepasselijkheid van de Artikelen 7:404, 
7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek (hierna te noemen: 
“BW”), ongeacht de manier waarop deze is gegeven, is 
uitdrukkelijk uitgesloten. 

Werkzaamheden: al hetgeen Mouw Maalderij B.V. verricht 
dat onderwerp is van de opdracht. Mouw Maalderij B.V. 
biedt werkzaamheden aan van verschillende aard en 
voert werkzaamheden uit als zijnde:

-  Be- en verwerker: het betreffende hier de opdrachten 
waarbij Mouw Maalderij B.V. de goederen van 
opdrachtgever be- en/of verwerkt. Het be- en/of 
verwerken van goederen kan in ieder geval, doch 
niet uitsluitend, behelzen: het om- en verpakken, 
hittebehandeling door middel van stoom, schonen, 
malen, mengen en metaaldetecteren afzonderlijk 
of in combinatie van meerdere machines. Deze 
voorwaarden zijn van toepassing op het verrichten van 
werkzaamheden c.q. het leveren van diensten door 
Mouw Maalderij B.V. als Be- en Verwerker. 

Opdrachtgever accepteert uitdrukkelijk de toepasselijkheid 
van de voorwaarden door accordering van de 
overeenkomst. 

Artikel 2  Toepasselijkheid van deze 
voorwaarden

2.1 Zoals gespecificeerd in het vorige artikel van deze 
voorwaarden zijn deze voorwaarden in ieder geval van 
toepassing op de opdracht tot be- en/of verwerking vanaf 
het moment dat opdrachtgever zich heeft gewend tot 
Mouw Maalderij B.V. in dezen. 

De toepasselijkheid van eventuele door opdrachtgever 
gehanteerde (algemene) voorwaarden wordt uitdrukkelijk 
van de hand gewezen. Afwijking van deze voorwaarden is 
alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk 
vooraf zijn overeengekomen. 

2.2 Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen 
partijen van kracht, voor zover van deze voorwaarden niet 
uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is afgeweken.

Indien Mouw Maalderij B.V. stilzwijgend afwijking 
van deze voorwaarden toe staat, doet dit niets af aan 
haar recht alsnog directe en strikte naleving van de 
voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer 
enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat 
Mouw Maalderij B.V. deze voorwaarden soepel toepast 
en/of niet steeds stipte naleving van de bepalingen van 
deze voorwaarden verlangt. 

2.3 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op 
alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan 
derden dienen te betrokken worden.

2.4 Onduidelijkheden over de inhoud van de 
voorwaarden, of situaties die niet in deze voorwaarden 
zijn geregeld, worden op verzoek van opdrachtgever 
door Mouw Maalderij B.V. uitgelegd dan wel verduidelijkt, 
waarbij de geest van deze voorwaarden in acht genomen 
wordt. 

Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is 
of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen 
van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zal 
Mouw Maalderij B.V. in plaats daarvan bepalingen ter 
vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen 
vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de 
strekking van de nietige en/of vernietigde bepaling in acht 
worden genomen. 

2.5 Opdrachtgever met wie eenmaal onder deze 
voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht 
stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de 
toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met 
Mouw Maalderij B.V. gesloten overeenkomsten. Artikel 1 
van deze voorwaarden is hier van toepassing. 



Algemene voorwaarden Mouw Maalderij B.V. - 2019 Pagina 3

Artikel 3  Offertes en overeenkomsten

3.1 Offertes door Mouw Maalderij B.V. en overeenkomsten 
met Mouw Maalderij B.V. zijn slechts bindend 
zodra uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen met 
Mouw Maalderij B.V. Een overeenkomst is pas bindend 
ingeval Mouw Maalderij B.V. schriftelijk bevestigd heeft 
dan wel indien Mouw Maalderij B.V. de uitvoering van de 
overeenkomst heeft aangevangen.

3.2 Mochten de omstandigheden waarvan opdrachtgever 
en Mouw Maalderij B.V. op het moment van 
totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan 
zich zodanig wijzigen dat daardoor naleving van de 
overeenkomst of een deel daarvan in redelijkheid niet 
van één van de partijen kan worden verlangd, dan zal 
overleg plaats vinden over tussentijdse wijziging van de 
overeenkomst.

Indien niet actief wordt verwezen naar deze voorwaarden, 
zijn dezen alsnog van toepassing ongeacht de wijze van 
totstandkoming van de overeenkomst. 

Indien de gewijzigde omstandigheden ontstaan zijn 
door toedoen en/of onder verantwoordelijkheid van 
opdrachtgever, zal eventueel daaruit voortvloeiend 
meerwerk aan opdrachtgever in rekening worden 
gebracht. 

Artikel 4  Uitvoering en levering

4.1 Mouw Maalderij B.V. is vrij de opdracht naar eigen 
inzicht uit te voeren en zal daarbij de eisen van goed 
vakmanschap in acht nemen. Overeenkomsten zijn slechts 
te definiëren als een inspanningsverplichting en kunnen 
nimmer een resultaatverplichting bevatten. 

Indien en voor zover een goede uitvoering van de 
opdracht dit vereist, heeft Mouw Maalderij B.V. het recht 
om bepaalde werkzaamheden door derden te laten 
verrichten. 

4.2 Ingeval aan Mouw Maalderij B.V. een keuring dan wel 
advies gevraagd wordt door opdrachtgever, kunnen hier 
nimmer enige rechten aan worden ontleend. Een keuring 
dan wel advies van Mouw Maalderij B.V. is te allen tijden 
vrijblijvend.

4.3 Mouw Maalderij B.V. baseert zich bij de uitvoering van 
de werkzaamheden op de door opdrachtgever verstrekte 
informatie en gegevens. Hierbij mag Mouw Maalderij B.V. 
er vanuit gaan dat de door opdrachtgever verstrekte 
informatie juist en volledig is. 

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, 
waarvan Mouw Maalderij B.V. aangeeft dat deze 
noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs 

behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn 
voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 
Mouw Maalderij B.V. worden verstrekt. Hierbij rust 
de uitdrukkelijke verplichting op opdrachtgever tot 
vermelding voorafgaand aan de overeenkomst met 
Mouw Maalderij B.V. van eventuele beslagen, afwijkingen 
c.q. afkeuringen of het niet ingeklaard zijn van de 
goederen. 

4.4 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst 
benodigde gegevens niet tijdig aan Mouw Maalderij B.V. 
zijn verstrekt, heeft Mouw Maalderij B.V. het recht de 
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of 
de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de 
gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te 
brengen. Voorgaande doet niets af aan het recht van 
Mouw Maalderij B.V. om volledige schadevergoeding 
te vorderen van iedere schade voortvloeiende uit 
het niet voldoen door de opdrachtgever aan de 
verplichtingen zoals beschreven in de vorige paragraaf, 
om tijdig benodigde gegevens te verstrekken aan 
Mouw Maalderij B.V. en/of als er onjuiste gegevens zijn 
verstrekt door opdrachtgever. 

4.5 Zowel Mouw Maalderij B.V. als opdrachtgever staan 
ervoor in dat alle informatie die van de andere partij 
verkregen wordt, vertrouwelijk behandeld zal worden en 
geheim zal blijven. Deze bepaling is tevens van toepassing 
na beëindiging van de overeenkomst. 

4.6 Een afgesproken termijn voor het leveren van een 
dienst en/of werkzaamheden door Mouw Maalderij B.V. 
wordt nimmer beschouwd als een fatale termijn, 
maar slechts als richtlijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk 
anders is overeengekomen. Een afgesproken termijn 
begint te lopen op het moment dat opdrachtgever 
alle door Mouw Maalderij B.V. gevraagde informatie, 
producten, goederen of andere benodigdheden aan 
Mouw Maalderij B.V. verstrekt heeft. 

4.7 Mouw Maalderij B.V. is bevoegd de goederen, welke 
onderwerp zijn van de overeenkomst (hierna te noemen: 
‘de goederen’) te weigeren in geval opdrachtgever zijn 
verplichtingen zoals gesteld in onderhavig artikel van 
deze voorwaarden en/of in het geval de goederen in 
slechte dan wel beschadigde staat worden geleverd aan 
Mouw Maalderij B.V.

4.8 Mouw Maalderij B.V. is bevoegd maatregelen te 
nemen voor behandeling van de goederen zonder hiertoe 
verplicht te zijn, ingeval dit voor Mouw Maalderij B.V. 
nodig blijkt voor bescherming en/of houdbaarheid van 
de goederen van opdrachtgever, eigen goederen en/of 
locatie, voor rekening en risico van opdrachtgever. 

4.9 Als opdrachtgever de goederen verkoopt of 
beschikt over (een deel van ) de goederen, bevrijdt dit 
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opdrachtgever niet van diens verplichtingen tegenover 
Mouw Maalderij B.V. onder de overeenkomst.

Opdrachtgever is verplicht Mouw Maalderij B.V. 
onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van de 
overdracht van het eigendom van voornoemde goederen 
en/of het passeren hiervan en/of van de overdracht of 
overgang van het recht op levering, indien hiervan sprake 
is. 

4.10 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk met opdrachtgever is 
overeengekomen is het Mouw Maalderij B.V. niet verplicht 
zorg te dragen voor enige verzekering van de goederen. 

Artikel 5  Betaling en kosten

5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, 
zijn alle prijzen en tarieven exclusief btw en eventuele 
andere belastingen en heffingen. 

5.2 Indien de prijzen van leveranciers of lonen, kosten, 
invoerrechten, heffingen en/of andere kosten, onder 
welke titel dan ook, onderwerp zijn van verhogingen 
en/of toeslagen na acceptatie van de overeenkomst, 
is Mouw Maalderij B.V. bevoegd zulke verhogingen 
toe te passen op prijzen en tarieven van lopende 
overeenkomsten en/of orders. De aanpassing in prijs dan 
wel tarief is bindend voor opdrachtgever.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, 
is Mouw Maalderij B.V. bevoegd tussentijds prijs- en/
of tariefverhogingen, door in ieder geval, doch niet 
uitsluitend, verhoging van lonen, brandstof en materiaal, 
door te voeren. 

Eerdere offertes, aanbiedingen, prijzen en/of uurtarieven 
gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. 

5.3 Mouw Maalderij B.V. is bevoegd tot zending van 
een factuur per e-mail. Opdrachtgever is gehouden 
deze binnen een termijn van veertien (14) dagen na 
factuurdatum te voldoen, zonder korting of verrekening 
op een door Mouw Maalderij B.V. nader aan te wijzen 
rekeningnummer, bij gebreke waarvan opdrachtgever 
van rechtswege in verzuim is, zonder dat nadere 
ingebrekestelling is vereist.

Zolang de opdracht niet is voltooid, is Mouw Maalderij B.V. 
gerechtigd om tussentijds te factureren. 

5.4 Reclames met betrekking tot een factuur dienen, 
op straffe van verval, schriftelijk en binnen zeven (7) 
dagen na factuurdatum te geschieden. Bezwaren tegen 
de hoogte van de ingediende declaraties schorten de 
betalingsverplichtingen niet op. 

5.5 Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim 

treden tot op de dag van algehele voldoening over het 
hele opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% 
per maand dan wel naar rato berekend, alsmede de 
door Mouw Maalderij B.V. gemaakte, respectievelijk 
verschuldigde, buitengerechtelijke kosten.

De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend 
in overeenstemming met het incassotarief zoals door de 
Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt 
geadviseerd. Indien Mouw Maalderij B.V. hogere kosten 
heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, 
komen ook deze voor rekening van opdrachtgever, evenals 
eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten.

5.6 Mouw Maalderij B.V. heeft het retentierecht op alle zich 
onder haar bevindende gegevens, bescheiden en andere 
goederen van opdrachtgever, tot aan het moment waarop 
opdrachtgever al hetgeen hij aan Mouw Maalderij B.V. 
verschuldigd is heeft voldaan. 

Door opdrachtgever gedane betalingen strekken altijd ter 
afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente 
en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die 
het langst open staan. 

5.7 Indien de financiële positie op het betalingsbedrag van 
opdrachtgever naar het oordeel van Mouw Maalderij B.V. 
daartoe aanleiding geeft, is Mouw Maalderij B.V. 
gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze 
onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door 
Mouw Maalderij B.V. te bepalen vorm en/of een voorschot 
betaalt. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde 
zekerheid te stellen, is Mouw Maalderij B.V. gerechtigd, 
onverminderd overige rechten, de verdere uitvoering 
van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is 
al hetgeen opdrachtgever aan Mouw Maalderij B.V. uit 
welke hoofde dan ook verschuldigd is direct opeisbaar. 
Mouw Maalderij B.V. is niet aansprakelijk voor de 
eventuele, uit een dergelijk opschorting voortvloeiende 
schade. 

In geval van liquidatie, faillissement of surseance 
van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen 
van Mouw Maalderij B.V. en de verplichtingen van 
opdrachtgever jegens Mouw Maalderij B.V. onmiddellijk 
opeisbaar. 

Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Mouw Maalderij B.V. is slechts aansprakelijk voor zover 
dat uit dit artikel blijkt. De opgenomen beperkingen van 
aansprakelijkheid van Mouw Maalderij B.V. gelden niet 
indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 
Mouw Maalderij B.V.

6.1 De aansprakelijkheid van Mouw Maalderij B.V. is 
te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van 
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diens aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende 
geval zal worden uitgekeerd. Indien de verzekeraar van 
Mouw Maalderij B.V. niet uitkeert, is de aansprakelijkheid 
van Mouw Maalderij B.V. beperkt tot de factuursom voor 
de werkzaamheden waar de schade uit voort gevloeid is, 
althans voor dat gedeelte van de overeenkomst waarop 
de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

6.2 Mouw Maalderij B.V. is niet aansprakelijk voor 
aanvaardbaar gewichtsverlies als gevolg van be- 
en/of verwerking. Hierbij de verschillende be- en 
verwerkingshandelingen en/of de verschillende (aard van) 
goederen in acht genomen. 

6.3 Mouw Maalderij B.V. is niet aansprakelijk voor schade, 
van welke aard dan ook:

a.  Doordat zij de uitvoering van haar werkzaamheden 
heeft gebaseerd op onjuiste en/of onvolledige door 
opdrachtgever verstrekte gegevens;

b.  In geval van overmacht;

c.  Voor werkzaamheden die door derden worden verricht;

d.  Voor indirecte- en gevolgschade, waaronder mede 
begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en 
schade door bedrijfsstagnatie.

6.4 Opdrachtgever vrijwaart Mouw Maalderij B.V. voor 
vorderingen van derden die verband houden met of 
voortvloeien uit de tussen Mouw Maalderij B.V. en 
opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking. 

Mede hieronder verstaan dat opdrachtgever 
Mouw Maalderij B.V. uitdrukkelijk vrijwaart voor 
aanspraken van derden met betrekking tot rechten 
van intellectuele of industriële eigendom op door 
opdrachtgever aan Mouw Maalderij B.V. verstrekte 
gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst 
worden gebruikt. 

6.5 Indien opdrachtgever aan Mouw Maalderij B.V. 
informatiedragers, elektronische bestanden of software 
etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze 
materialen vrij zijn van virussen en defecten. Eventuele 
door gebruik van deze materialen veroorzaakte schade zal 
door opdrachtgever worden vergoed. 

6.6 Opdrachtgever is verplicht Mouw Maalderij B.V. 
te compenseren voor eventuele schade aan 
Mouw Maalderij B.V. in de uitvoering van haar 
werkzaamheden, inclusief, maar niet beperkt tot, schade 
veroorzaakt door materiaal of goederen die door 
opdrachtgever bij Mouw Maalderij B.V. zijn geleverd 
voor het doel van uitvoering van de overeenkomst en/of 
schade veroorzaakt als gevolg van de behandeling van 

dat materiaal of die goederen. Onder schade wordt mede 
verstaan schade aan derden die Mouw Maalderij B.V. 
verplicht is om te compenseren en/of de schade 
veroorzaakt door dood of letsel en elke vorm van financieel 
verlies. 

6.7 In geen enkel geval is er sprake van een bewijslast 
voor Mouw Maalderij B.V.

Artikel 7 Overmacht

7.1 Mouw Maalderij B.V. is niet gehouden tot het nakomen 
van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd 
wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te 
wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een 
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen 
voor haar rekening komt. 

7.2 Mouw Maalderij B.V. kan gedurende de periode 
dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit 
de overeenkomst opschorten. Indien deze periode 
langer duurt dan 14 dagen, dan hebben beide partijen 
de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden 
met onmiddellijke ingang en zonder het vereiste van 
een voorafgaande (schriftelijke) kennisgeving en/of 
ingebrekestelling en zonder verplichting tot vergoeding 
van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde 
situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is 
uitgevoerd, is opdrachtgever gehouden aan diens 
verplichtingen jegens Mouw Maalderij B.V. tot aan dat 
moment te voldoen. Mouw Maalderij B.V. is dan gerechtigd 
om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen 
gedeelte apart te factureren. 

7.3 Onder overmacht wordt in deze Algemene 
Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent 
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van 
buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop 
Mouw Maalderij B.V. geen invloed kan uitoefenen, 
waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens 
opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd 
of waardoor nakoming van haar verplichtingen in 
redelijkheid niet van Mouw Maalderij B.V. kan worden 
verlangd. Hieronder zullen (indien en voor zover deze 
omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of 
onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: Stakingen 
in andere bedrijven dan die van Mouw Maalderij B.V.; 
stakingen in het bedrijf van Mouw Maalderij B.V.; een 
algemeen gebrek aan benodigde materialen en andere 
voor het tot stand brengen van de overeengekomen 
prestatie benodigde zaken of werkzaamheden; niet 
voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere 
derden waarvan Mouw Maalderij B.V. afhankelijk 
is; algemene vervoersproblemen; maatregelen van 
enige overheidsinstantie; ziekte; brand; aardbevingen; 
diefstal; bedrijfs- of energiestoringen; overmacht bij een 
ingeschakelde derde en technische storingen. 
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Artikel 8 Klachten

8.1 Opdrachtgever dient na te (laten) gaan of het geleverde 
door Mouw Maalderij B.V. aan de overeenkomst 
beantwoordt. Worden er zichtbare gebreken geconstateerd, 
dan dient opdrachtgever deze binnen zeven (7) dagen na 
aflevering uitdrukkelijk schriftelijk aan Mouw Maalderij B.V. 
te melden. Niet-zichtbare gebreken dient opdrachtgever 
binnen veertien (14) dagen na ontdekking respectievelijk 
het moment waarop het gebrek redelijkerwijs ontdekt 
had kunnen worden dan wel moeten worden, docht 
uiterlijk binnen zes (6) maanden na aflevering, uitdrukkelijk 
schriftelijk te melden aan Mouw Maalderij B.V. Na verstrijken 
van voormelde termijnen kan opdrachtgever geen beroep 
meer doen op een gebrek. 

8.2 Indien opdrachtgever niet aanwezig dan wel 
vertegenwoordigd is ten tijde van de aflevering dan wel 
op de locatie van hetgeen geleverd is binnen de geldende 
klachttermijnen, dient opdrachtgever voor eigen rekening 
en risico zorg te dragen dat hij tijdig op de hoogte is van de 
staat van hetgeen afgeleverd is en dat Mouw Maalderij B.V. 
tijdig van eventuele gebreken op de hoogte gesteld kan 
worden. 

8.3 Alle klachten over een factuur van Mouw Maalderij B.V. 
dienen binnen zeven (7) dagen na verzenddatum van deze 
factuur uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 
Hierna wordt opdrachtgever geacht in te stemmen met de 
factuur. 

8.4 Ingeval van een klacht over de uitgevoerde 
opdracht, werkzaamheden of geleverde diensten heeft 
Mouw Maalderij B.V. de keuze tussen aanpassing van het 
in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of 
opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden 
of het gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht 
tegen restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever 
reeds betaald tarief. Indien het alsnog verrichten van de 
overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of 
zinvol is, zal Mouw Maalderij B.V. slechts aansprakelijk zijn 
binnen de grenzen van artikel 6 van deze voorwaarden. 

Artikel 9 Beëindiging van de overeenkomst

9.1 Niettegenstaande de overige rechten van 
Mouw Maalderij B.V. in het kader van de overeenkomst, 
met inbegrip van het recht op schadevergoeding van 
opdrachtgever, iedere schending van de verplichtingen van 
opdrachtgever vormt een recht voor Mouw Maalderij B.V. 
om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder 
de eis van een voorafgaande (schriftelijke) ingebrekestelling 
geheel of gedeeltelijk te beëindigen en/of om haar 
werkzaamheden op te schorten of te onderbreken. 
Opdrachtgever kan in voorgenoemd geval geen aanspraak 
maken op enige vergoeding van schade of kosten door 
Mouw Maalderij B.V.

9.2 In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance 
van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien 
en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is 
opgeheven – ten laste van opdrachtgever, staat het 
Mouw Maalderij B.V. vrij om de overeenkomst terstond en 
met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting 
zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of 
schadeloosstelling en/of zonder het vereiste van een 
voorafgaande (schriftelijke) ingebrekestelling. Rechterlijke 
tussenkomst dan wel ingebrekestelling is hiervoor niet 
vereist. De vorderingen van Mouw Maalderij B.V. op 
opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 

9.3 Mouw Maalderij B.V. is gerechtigd om de uitvoering 
van de overeenkomst op te schorten, indien opdrachtgever 
de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn 
verplichtingen niet nakomt, één en ander onverminderd het 
recht van Mouw Maalderij B.V. om schadevergoeding te 
vorderen. 

Artikel 10 Slotbepalingen

10.1 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is 
bindend en steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 

10.2 Alle rechtsvorderingen jegens Mouw Maalderij B.V., 
schadevergoedings-aanspraken daarbij inbegrepen, 
verjaren en/of vervallen na een termijn van 1 jaar nadat de 
betreffende vordering en/of aanspraak is ontstaan. 

10.3 Mouw Maalderij B.V. is te alle tijde bevoegd deze 
voorwaarden eenzijdig te wijzigen dan wel aan te vullen. 
Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde 
tijdstip van inwerktreden. Mouw Maalderij B.V. zal de 
gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtgever 
toezenden. Indien geen tijdstip van inwerktreden is 
meegedeeld treden wijzigingen jegens opdrachtgever 
in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld. 
Tot inwerktreding van de gewijzigde versie van de 
voorwaarden, is uitdrukkelijk de versie van de voorwaarden 
van toepassing als daarvoor bekend bij opdrachtgever. 

10.4 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Mouw Maalderij B.V. 
en opdrachtgever waarop deze voorwaarden van 
toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.

10.5 Alle geschillen tussen Mouw Maalderij B.V. en 
opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet 
in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, 
zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde 
Nederlandse rechter. 

10.6 Van toepassing is steeds de laatst ter hand gestelde 
versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand 
komen van de rechtsbetrekking met Mouw Maalderij B.V.


