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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PCP WORX, GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE YSSELSTEYN, 
GEMEENTE VENRAY, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL 
ONDER NUMMER 14109889 
 

 

1. Toepasselijkheid en definities. 
Artikel 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, offertes en 

overeenkomsten met PCP Worx, verder te noemen PCP. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op 
alle diensten van PCP met inbegrip van verstrekt advies en informatie. 
Artikel 1.2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
• de wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van PCP 
aanbiedingen ontvangt of met PCP overeenkomsten sluit; 
• directe schade: zaakschade aan de door PCP verkochte en geleverde zaken, dan wel zaakschade 
door een PCP verrichte dienst of verrichte werkzaamheden, waaronder zijn begrepen schade als 

gevolg van aan PCP toerekenbare tekortkomingen; 
• indirecte schade: alle schade die niet valt onder de definitie van directe schade, zoals gevolgschade, 
winstderving, letselschade, immateriële schade, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade 
door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de wederpartij, rente en 
kosten. 
Artikel 1.3. PCP streeft ernaar om deze Algemene Voorwaarden vóór of bij het sluiten van 
overeenkomsten aan de wederpartij ter hand te stellen. 

Indien terhandstelling echter niet heeft plaatsgevonden of redelijkerwijze niet mogelijk is, kan de 
wederpartij bij PCP inzage vragen dan wel zich wenden tot de Kamer van Koophandel waar deze 
voorwaarden zijn gedeponeerd. Op eerste verzoek van de wederpartij zullen de Algemene 
Voorwaarden kosteloos worden toegestuurd. De Algemene Voorwaarden zijn gratis te downloaden op 
www.pcpworx.nl. 
Artikel 1.4. Ingeval één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mocht blijken te zijn 
c.q. mocht worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onveranderd. 

Artikel 1.5. Voor zover het consumentenrecht van toepassing is en sprake is van dwingend recht, is bij 
strijd met het dwingend recht enkel het gedeelte van deze algemene voorwaarden van toepassing 
waarop het dwingend recht niet ziet. 
Artikel 1.6. Partijen verklaren over en weer nadrukkelijk niet de bedoeling te hebben een 
arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW.  
Artikel 1.7. Partijen kiezen ervoor om in voorkomende gevallen en voor zover van toepassing de 
fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikel 2b en 2c 

Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen 
waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd buiten toepassing te laten en 
daartoe deze overeenkomst op te stellen.  
Artikel 1.8. Wederpartij verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat PCP ook ten behoeve van 
andere partijen dan wederpartij werkzaamheden verricht.   
 
2. Algemene voorwaarden van de wederpartij en afwijkende afspraken. 

Artikel 2.1. De algemene voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing op aanbiedingen 
van PCP, offertes van PCP en met PCP gesloten overeenkomsten. 
Artikel 2.2. Afspraken tussen PCP en de wederpartij die afwijken van deze Algemene Voorwaarden 
gelden slechts als overeengekomen indien PCP deze afspraken schriftelijk heeft bevestigd. 
Artikel 2.3. Voor zover er in deze voorwaarden niet van is afgeweken gelden de wettelijke regelingen. 
 
3. Algemeen. 
Artikel 3.1. Elke tussen PCP en wederpartij gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig 
bindend. 
Artikel 3.2. Wijzigen van een overeenkomst waaruit mogelijk nadeel voor PCP kan voortvloeien 
evenals annulering zijn zonder toestemming van PCP onverbindend, behoudens in zover hierin door 
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deze voorwaarden wordt voorzien of zulks op grond van de wet gevorderd kan worden en behoudens 

door partijen anders is overeengekomen.  
Artikel 3.3. Bedingen op grond waarvan PCP een afleveringsplicht op zich neemt zonder dat de 
wederpartij zich tot afname van de betrokken goederen verbindt, dan wel op grond waarvan de 
hoeveelheid en / of de prijs van de te leveren respectievelijk af te nemen goederen aan een 
voorbehoud zijn verbonden, zijn onverbindend. 
 
4. Aanbiedingen en offertes 

Artikel 4.1. Alle door PCP gedane aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is 
vermeld, zijn geheel vrijblijvend; zij kunnen na de aanvaarding door de wederpartij door PCP, mits 
onverwijld, worden herroepen. 
Artikel 4.2. PCP heeft het recht een opdracht zonder opgaven van redenen te weigeren. 
Artikel 4.3. De wederpartij zal door PCP verstrekte aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en aan 
hem verstrekte gegevens, informatie en adviezen vertrouwelijk behandelen en niet zonder 

toestemming van PCP aan derden ter beschikking stellen.  
 
5. Tot standkoming van de overeenkomst. 
Artikel 5.1. PCP is aan, door de wederpartij aan PCP verstrekte, opdrachten eerst gebonden nadat PCP 
deze heeft aanvaard.  
Artikel 5.2. Later onbevoegd gemaakte afspraken, wijzigen of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij 
schriftelijk gedaan namens PCP door personeel, vertegenwoordigers, verkopers of andere 

tussenpersonen zijn, indien de wederpartij van hun onbevoegdheid op de hoogte was dan wel in 
redelijkheid aan hun bevoegdheid had behoren te twijfelen, niet bindend, tenzij deze door PCP zijn 
bekrachtigd. 
Artikel 5.3. Indien de wederpartij haar verbintenis niet nakomt, dan wel PCP goede grond geeft te 
vrezen dat zij haar verbintenis niet zal nakomen, is PCP gerechtigd de nakoming van haar 
daartegenover staande verplichtingen, alsmede die, die voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding of 
uit zaken die partijen regelrecht met elkaar gedaan hebben, op te schorten, 

onverminderd de aan PCP krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten. 
Artikel 5.4. Buiten de mogelijkheden die de wet aan PCP toekent, heeft PCP het recht haar 
verplichtingen op te schorten indien wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt jegens aan de 
wederpartij gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen  worden de ondernemingen 
die tot dezelfde groep, onder meer in de zin van artikel 2:24b BW en artikel 2:24c BW.  
 
6. Leveringen/diensten. 

Artikel 6.1. Alle Leveringen/diensten geschieden volgens de specificaties die de wederpartij aan PCP 
ter beschikking stelt aan de voorzijde van de opdrachtbevestiging of offerte, tenzij anders is 
overeengekomen.  
Artikel 6.2. Wijzigingen en/of correcties  van de specificatie van de opdrachtbevestiging of offerte 
dienen binnen 5 dagen na de datum van de opdrachtbevestiging schriftelijk doorgegeven te zijn. Bij 
latere wijzigingen en of correcties behoudt PCP zich het recht voor gemaakte kosten door te 
berekenen. Onder kosten worden onder meer begrepen: inkoop-, tekenkamer, produktie-, transport-, 

of montagekosten. 
Artikel 6.3. Leveringen/diensten geschieden volgens de laatste constructiewijzigingen. 
Artikel 6.4.a. Na het verstrekken van de opdracht is annuleren slechts mogelijk na betaling van de 
door PCP gemaakte inkoopkosten, vermeerderd met een bedrag van 15% op de inkoopkosten.  
Artikel 6.4.b. Annulering moet minimaal 14 dagen voor een werkdag of project worden aangegeven. 
Indien dit later gebeurt, wordt 75% van het dagtarief in rekening gebracht voor de gereserveerde 
arbeidstijd, met dien verstande dat 100% van het dagtarief voor de gereserveerde arbeidsuren in 

rekening wordt gebracht indien annulering 7 dagen of minder voor de werkdag of het project 
plaatsvindt. Dit alles onverminderd het bepaalde in artikel 6.4.a. 
Artikel 6.5. PCP is bij het uitvoeren van de werkzaamheden/het verlenen van diensten geheel 
zelfstandig en zij heeft het recht om het tijdstip en de tijdsduur van de werkzaamheden/diensten naar 
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eigen inzicht vast te stellen en in te delen, met inachtneming van de afgesproken termijnen en 

richtlijnen, waarbinnen de werkzaamheden moeten worden verricht.  
 
7. Overmacht. 
Artikel 7.1. Tijdens de overmacht worden de leverings- en/of (dienst)verplichtingen van PCP 
opgeschort. Indien de periode door overmacht nakoming van de verplichtingen door PCP niet mogelijk 
is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder 
dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

Artikel 7.2. Indien PCP bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft 
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is PCP gerechtigd het reeds 
geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren, evenals de (arbeids)tarieven van 
reeds verrichte diensten en de reeds gemaakte (on)kosten en is de wederpartij gehouden deze te 
voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 
Artikel 7.3. Onder "overmacht" in de zin van dit artikel wordt verstaan: omstandigheden die de 

nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan PCP zijn toe te rekenen. Hieronder zullen 
onder andere zijn begrepen: vorst(verlet), regen(verlet), stakingen, ziekte en/of (tijdelijke) 
arbeidsongeschiktheid van het personeel of derden, gebrek aan personeel en/of hulppersonen, ziekte 
en/of (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid van eigenaar van PCP, vervoersstoringen, maatregelen van 
overheidswege met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, brand, brand en verlies van te verwerken 
onderdelen, storingen in de energievoorzieningen, in communicatieverbindingen of in apparatuur of 
programmatuur van PCP of derden, epidemieën, pandemieën, natuurrampen, watersnood, schaarste 

in grondstoffen en/of (bouw)materialen, oorlog en oorlogsgevaar, niet nakoming van de 
verplichtingen door toeleveranciers zodat PCP de verplichtingen jegens wederpartij niet kan nakomen 
en voorts alle omstandigheden waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst 
naar redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd, een en ander zowel indien deze 
omstandigheden zich voordoen bij het bedrijf van PCP als bij het bedrijf van toeleveranciers. 
Artikel 7.4. PCP heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien de niet toerekenbare 
oorzaak die de nakoming van haar verbintenis verhindert, intreedt nadat PCP aan haar verplichtingen 

had moeten voldoen. 
 
8. Terreinclausule en andere verplichtingen van de wederpartij 
Artikel 8.1. Het terrein dient gereed, opgeruimd en direct beschikbaar te zijn voor aanvang van de 
werkzaamheden/dienst.  
Artikel 8.2. De wederpartij  dient er voor zorg te dragen dat de situering/positie van het te maken 
werk is aangegeven. 

Artikel 8.3. Indien door PCP geleverde materialen waterpas gemonteerd dienen te worden, zal het 
nodige egaliseerwerk verricht dienen te zijn. 
Artikel 8.4. Bij niet geëgaliseerde terreinen worden door PCP geleverde materialen met het terrein 
meegezet om zodoende te grote openingen aan de onderzijde te voorkomen. 
Artikel 8.5. Wederpartij dient te zorgen voor voldoende werkruimte. 
Artikel 8.6. Uitkomende grond zal zo goed als mogelijk worden verwerkt op aanwijzing van de 
wederpartij: de grond wordt echter niet afgevoerd. 

Artikel 8.7. Bij aanvang en oplevering van het werk dient de wederpartij of een bevoegde 
vertegenwoordiger aanwezig te zijn. 
Artikel 8.8. Wederpartij draagt ervoor zorg dat PCP kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor 
de voor de werkzaamheden benodigde energie, zoals voor elektrische machines, verlichting, water 
e.d. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij.  
Artikel 8.9. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, 
gereedschappen en machines e.d. die PCP tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de 

wederpartij heeft opgeslagen. Wederpartij verklaart hiervoor verzekerd te zijn.  
Artikel 8.10. Wederpartij beschikt (tijdig) over de voor de opzet van de te verrichten werkzaamheden 
benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). Het verkrijgen van de 
benodigde goedkeuringen valt niet onder de verantwoordelijkheid van PCP.  
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Artikel 8.11. PCP krijgt op de werktijden toegang tot de plaats(en) waarin of waarop de 

werkzaamheden dienen te worden verricht, de gereedschappen zijn opgeslagen en waar de energie 
vandaan wordt gehaald etcetera. De plaats(en) dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke 
veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.  
Artikel 8.12 De wederpartij dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden 
en/of leveringen, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de door PCP uit te voeren 
werkzaamheden daardoor geen vertraging ondervindt.  
Artikel 8.13 De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q. 

losplaats. 
Artikel 8.14 Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet is PCP 
gerechtigd de daaraan verbonden kosten, de dagtarieven en/of schade bij de wederpartij in rekening 
te brengen. 
 
9. Situatietekeningen. 

Artikel 9.1. Aan de voorzijde van de opdrachtbevestiging of offerte dienen situatietekeningen door de 
wederpartij met daarop de juiste maten van het gewenste product aan PCP ter beschikking zijn 
gesteld, tenzij anders is overeengekomen.  
Artikel 9.2. De levertijd gaat in na ontvangst van de situatietekeningen. 
Artikel 9.3. Extra kosten, ontstaan door het verstrekken van onjuiste gegevens worden doorberekend. 
 
10. Tekeningen door PCP. 

Indien door PCP tekeningen/modellen worden verstrekt zijn dit principetekeningen/modellen en kan 
wederpartij hier geen rechten aan ontleden, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar is of indien dit in strijd is met het (dwingend) recht. Wederpartij is verplicht alle door 
PCP geleverde concepten zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze binnen 8 dagen 
na ontvangst gecorrigeerd en goedgekeurd aan PCP retour te zenden. Bij gebreke van een (tijdige) 
retourzending, wordt wederpartij geacht met de concepten akkoord te zijn. Door de grondslag ter 
plaatse kan het noodzakelijk zijn dat speciale voorzieningen moeten worden getroffen, welke uiteraard 

voor rekening van de wederpartij zijn.  
 
11. Inschakeling derden. 
PCP heeft het recht leveringen, diensten of werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en 
ander ter beoordeling van PCP.  
 

12. Meer- en minderwerk.  

Artikel 12.1 Indien, buiten de overeengekomen werkzaamheden, aanvullende c.q. extra 
werkzaamheden dienen te worden verricht (meerwerk), zal PCP de wederpartij hiervan schriftelijk op 
de hoogte brengen en daarbij tevens vermelden welke (extra) kosten hiermee gemoeid zijn alsmede 
welke consequenties dit zal hebben voor de overeengekomen levertijden/oplevertermijn.  
Artikel 12.2 Aanpassingen in opdracht van de wederpartij aan reeds door de hem goedgekeurde 
concepten worden gezien als meerwerk en zullen als zodanig in rekening worden gebracht 
overeenkomstig artikel 6.2. 

Artikel 12.3 Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen PCP en de wederpartij 
overeengekomen te worden. Mondeling overeengekomen meer- en minderwerk dient schriftelijk door 
PCP te worden bevestigd. 
Artikel 12.4 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: 
in geval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht; 
in geval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare 
en/of geschatte hoeveelheden; 

in gevallen als in deze voorwaarden bepaald. 
Artikel 12.5 Verrekening van meer- en minderwerk geschiedt ineens bij afrekening, tenzij partijen 
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
Artikel 12.6 Indien het totaalbedrag van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft PCP 
recht op een vergoeding van 15% van het overtreffende bedrag van het minderwerk.  
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13. Aansprakelijkheid. 
Artikel 13.0. PCP kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, 
maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en 
letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is 
van handelen of nalaten van PCP, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij 
dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.  
Artikel 13.1. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel aanvaardt PCP, indien zij toch 

aansprakelijk mocht zijn, slechts aansprakelijkheid voor de door de wederpartij geleden schade die het 
gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis of uit 
onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, 
tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekeraars om enige reden 
niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de 
aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag met een maximum van € 2.500,-. 

Hierbij heeft te gelden dat PCP niet in kan staan voor de onevenredige gevolgen indien PCP een 
opdracht/werk verricht, zoals in de zorg- of beveiligingssector.   
Artikel 13.2. PCP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor overschrijding van de 
leveringstermijn/opleveringstermijn. 
Artikel 13.3. Is PCP onverminderd het bepaalde in de andere leden van dit artikel aansprakelijk, dan is 
hij slechts gehouden tot vergoeding van de door de wederpartij dientengevolge geleden, directe 
materiële schade. Tot directe materiële schade behoren in geen geval: gevolgschade, bedrijfsschade, 

productieverlies, omzet- of winstderving of waardevermindering of verlies van producten evenmin als 
bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de werkzaamheden van de aanvang af 
goed zouden zijn uitgevoerd.   
Artikel 13.4. PCP is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht. 
Artikel 13.5. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van 
opzet of grove schuld van PCP of haar leidinggevende dan wel ondergeschikten. 
Artikel 13.6. Onverminderd het in dit artikel bepaalde garandeert PCP voor eigen rekening de 

gebreken waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de schade te beperken of op te heffen, 
gedurende de in artikel 15 bedoelde termijn.  
Artikel 13.7. Elke aansprakelijkheid ontstaan anders dan uit gebreken van PCP vervalt, voor zover niet 
iets anders is overeengekomen, door verloop van zes maanden vanaf het tijdstip waarop de 
Overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd, onverminderd het bepaalde in 
andere leden van dit artikel. 
Artikel 13.8. De wederpartij vrijwaart PCP tegen alle aanspraken van derden wegens 

(producten)aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een door de wederpartij aan een derde 
geleverd product of installatie en dat mede bestond uit door PCP ontwikkelde en/of geleverde 
goederen, behoudens indien en voor zover de wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door 
die goederen en onverminderd het bepaalde in de andere leden van deze algemene voorwaarden.  
Artikel 13.9. Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet of Overeenkomst en onverminderd het 
bepaalde in andere leden van dit artikel is PCP in ieder geval niet aansprakelijk indien een 
tekortkoming van PCP het gevolg is van: 

* arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel; 
* tekortschieten van hulppersonen; 
* transportmoeilijkheden; 
* brand en verlies van te verwerken onderdelen; 
* maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden 
of handelsverboden; 
* gewelddadige of gewapende acties; 

* storingen in de energievoorzieningen, in communicatieverbindingen of in apparatuur of 
programmatuur van PCP of derden;  
* de in artikel 7.3 van deze Overeenkomst genoemde omstandigheden. 



 

Pagina 6 van 9 

 

Indien zich een omstandigheid als bedoeld in dit lid voordoet, zal PCP – teneinde daaruit voor de 

wederpartij voortvloeiende nadelige gevolgen te beperken – die maatregelen treffen die in redelijkheid 
van hem gevergd kunnen worden. 
Artikel 13.10. De wederpartij vrijwaart PCP tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, 
voor zover deze schade krachtens deze algemene voorwaarden voor rekening van de wederpartij 
blijft. 
Artikel 13.11 PCP is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van goederen dan wel gereedschappen 
van wederpartij, dan wel van partijen waarmee wederpartij een overeenkomst heeft.  

Artikel 13.12. PCP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat PCP is 
uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 
Artikel 13.13 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 1 jaar vanaf het moment dat de 
opdracht is voltooid/het werk is opgeleverd.  
 
14. Adviezen en informatie. 

Artikel 14.1. Adviezen en informatie worden door PCP naar beste kennis van zaken gegeven. PCP 
aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor (mondeling of schriftelijk) gegeven adviezen en 
informatie ondermeer betreffende, doch niet beperkt tot, adviezen en informatie omtrent de door de 
aan te schaffen materialen/zaken, de inrichting en de oplevering, evenals ten aanzien van door PCP 
gemaakte tekeningen en/of modellen. 
Artikel 14.2. Een advies c.q. informatie van PCP kan de afnemer c.q. wederpartij nimmer ontheffen 
van de plicht tot eigen onderzoek van de te leveren zaken op hun geschiktheid voor het beoogde doel 

en de geschiktheid. Hetzelfde geldt voor gegevens omtrent samenstelling van zaken en 
toepassingsmogelijkheden. 
 
15. Reclames 
Artikel 15.1. Onder "reclames" dienen te worden verstaan: alle klachten van de wederpartij ter zake 
van de hoedanigheid van een geleverde zaak of verrichte diensten. 
Artikel 15.2. De wederpartij is verplicht de afgeleverde zaken onmiddellijk bij oplevering te controleren 

op tekorten en beschadigingen. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of 
kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen 
die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. 
Artikel 15.3. Met betrekking tot zichtbare gebreken dienen reclames binnen veertien dagen na 
oplevering van de zaken of de geleverde werkzaamheden schriftelijk bij PCP te zijn ingediend, onder 
nauwkeurig opgave van de aard en de grond van de klachten, op straffe van verval van rechten.  
Artikel.15.4. Met betrekking tot onzichtbare gebreken dienen reclames binnen veertien dagen na het 

moment van ontdekking of van het moment waarop de gebreken in redelijkerwijze hadden behoren te 
worden ontdekt, doch in ieder geval binnen 6 maanden na aflevering, bij PCP te zijn ingediend, onder 
nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten, op straffe van verval van rechten. 
Artikel 15.5. Ingeval van een gerechtvaardigde reclame is PCP gehouden de betreffende zaken zo 
spoedig mogelijk te vervangen of te herstellen. 
Artikel 15.6. Door het indienen van een reclame wordt de betalingsplicht van de wederpartij ten 
aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. 

Artikel 15.7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor 
ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van PCP daardoor gevallen, 
integraal voor rekening van de wederpartij. Daaronder wordt ook gestaan gemaakte arbeidsuren 
conform de dan geldende tarieven.  
 
16. Garantie. 
Artikel 16.1. PCP staat in voor de deugdelijkheid alsmede voor de kwaliteit van de door haar geleverde 

zaken/diensten, een en ander met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden is bepaald.  
Artikel 16.2. Garantie voor, door PCP, elders ingekochte zaken wordt slechts gegeven indien en voor 
zover de desbetreffende fabrikant of leverancier garantie verstrekt. 
Artikel 16.3. PCP staat niet in voor de deugdelijkheid alsmede voor de kwaliteit van de zaken, voor 
zover deze zijn aangeleverd door wederpartij, dan wel indien deze zijn ingekocht in opdracht van 
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wederpartij. PCP staat niet in voor door de wederpartij zelf ingehuurde diensten met betrekking tot de 

opdracht. Wederpartij vrijwaart PCP voor alle aanspraken van derden wegens 
productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door wederpartij aan een 
derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door PCP geleverde producten en/of materialen. 
Wederpartij is gehouden alle voor PCP in dit verband geleden schade, waaronder de (volledige) 
kosten van verweer te vergoeden.  
Artikel 16.4. Garantieaanspraken omvatten slechts het herstellen of het vervangen van de 
desbetreffende zaken, met dien verstande dat vervanging eerst gevorderd kan worden nadat herstel 

is gepoogd dan wel de wederpartij aantoont dat de zaak zoveel verbreken vertoont dat deze niet aan 
de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging rechtvaardigen. 
Artikel 16.5. Aanspraken op garantie worden niet erkend indien bij het gebruik van de zaak de 
voorschriften niet zijn opgevolgd of indien de zaak voor andere dan de normale doeleinden wordt 
gebruikt dan wel op onoordeelkundige wijze behandeld, gebruikt of onderhouden. 
Artikel 16.6. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt, wordt PCP als gevolg hiervan 

eveneens ontheven van haar garantieverplichtingen. 
 
17. Betaling. 
Artikel 17.1. Betaling dient te geschieden volgens overeenkomst en binnen de termijnen, dan wel op 
de factuur aangegeven termijn. PCP is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen.  
Artikel 17.2. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de 
bankrekening van PCP. 

Artikel 17.3. PCP is niet verplicht de wederpartij vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van 
een betalingstermijn of hem rekeninguitreksels of dergelijke te zenden, tenzij anders is 
overeengekomen. 
Artikel 17.4. Ingeval de wederpartij een schuldenregeling met haar crediteuren tracht te treffen, 
surseance van betaling vraagt, haar faillissement wordt aangevraagd, haar bedrijf sluit of overdraagt, 
de wederpartij de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, 
alsmede indien beslag te harer laste wordt gelegd, is elke verplichting van de wederpartij jegens PCP 

onmiddellijk opeisbaar. 
Artikel 17.5. Na het verstrijken van het betalingstermijn is de wederpartij in verzuim zonder dat een 
ingebrekestelling is vereist. 
Artikel 17.6. Vanaf de dag volgend op die waarop de betalingstermijn is verstreken is de wederpartij 
voor elke verdere overschrijding van de betalingstermijn met een maand aan PCP de wettelijke rente 
verschuldigd. 
Artikel 17.7. Alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met het door PCP geldend maken van 

haar rechten voortvloeiende uit of ter zake van de met de wederpartij gesloten overeenkomsten, 
daaronder begrepen alle redelijke kosten, ontstaan uit of verband houdende met de gerechtelijke en / 
of buitengerechtelijke inning van enig niet tijdig of niet geheel betaald 
factuurbedrag of uit enige anderen hoofde voortkomend, zonder dat de ter zake enige sommaties of 
ingebrekestelling zal zijn vereist, zijn ten laste van de wederpartij. 
Artikel 17.8. PCP is bevoegd zijn schulden aan wederpartij te verrekenen met vorderingen  op aan 
wederpartij gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen worden de ondernemingen die 

tot dezelfde groep, onder meer in de zin van artikel 2:24b BW en artikel 2:24c BW.  
 
18. Eigendomsvoorbehoud. 
Artikel 18.1 PCP behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de wederpartij afgeleverde of 
nog af te leveren zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien PCP in het 
kader van deze verkoopovereenkomsten ten behoeve van de wederpartij door de wederpartij te 
vergoeden werkzaamheden/diensten verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de 

wederpartij ook deze vorderingen van PCP geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden 
eigendom voor de vorderingen die PCP op de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekort schieten 
van zodanige overeenkomsten. 
Artikel 18.2 De wederpartij is verplicht PCP terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat 
derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust. 
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Artikel 18.3 De wederpartij is verplicht tot het tijdstip waarop hij aan zijn betalingsverplichtingen aan 

PCP heeft voldaan, om de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd zorgvuldig en als 
herkenbaar eigendom van PCP te bewaren. 
Artikel 18.4 De wederpartij dient de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te 
verzekeren en verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud erop rust, 

tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering 

op eerste verzoek aan PCP ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is PCP 

gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de wederpartij zich er jegens PCP bij 
voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk 
mocht (blijken) te zijn. 
Artikel 18.5. Voor het geval PCP zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft 
de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan PCP en door 
PCP aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van PCP zich 
bevinden en deze terug te nemen. 

 
19. Ontbinding. 
Artikel 19.1. Onverminderd de verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden 
bepaalde, kan PCP, zonder rechtelijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke verklaring, de 
overeenkomst ontbinden ingeval de wederpartij met de voldoening van haar betalingsverplichtingen in 
verzuim is, de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, haar faillissement 
wordt aangevraagd, de wederpartij de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of 

gedeeltelijk verliest of op enig onderdeel van haar bezittingen of vermogen beslag wordt gelegd en 
ingeval de wederpartij haar bedrijf verkoopt of liquideert. 
Artikel 19.2. PCP heeft het recht van ontbinding niet indien de tekortkoming van de wederpartij, 
gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.  
 
20. Intellectuele eigendom  
20.1. PCP behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de 
Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving als industrieel eigendom. PCP heeft het recht 
de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere 
doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter 
kennis van derden wordt gebracht. 
20.2. Indien PCP intellectuele eigendom heeft gecreëerd, dan wel tekeningen/schetsen heeft gemaakt 
en wederpartij deze door een andere partij wenst uit te laten voeren, dan geldt dat hiervoor een tarief 
verschuldigd is. Dit tevens met inachtneming van artikel 22.  
 
21. Vrijwaring 
Wederpartij vrijwaart PCP voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering 
van de overeenkomst schade lijden. Indien PCP uit dien hoofde door derden mocht worden 
aangesproken, dan is de wederpartij gehouden PCP zowel buiten als in rechte bij te staan en 
onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij 
in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is PCP, zonder ingebrekestelling, 
gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van PCP en derden daardoor 
ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij. 
 
22. Geheimhouding 
De wederpartij zal alle informatie die ze heeft ontvangen, waaronder tevens wordt verstaan door PCP 
gemaakte tekeningen en modellen, strikt vertrouwelijk behandelen en niet openbaar maken of aan 
derden ter beschikking stellen, tenzij hiertoe schriftelijke toestemming is verleend door PCP. De 
Vertrouwelijke Informatie blijft altijd het exclusieve eigendom van PCP, tevens indien PCP schriftelijke 
toestemming heeft gegeven deze aan derden te verstrekken. Alle vertrouwelijke informatie, in welke 
vorm dan ook, behoort derhalve toe aan PCP. Het verstrekken van vertrouwelijke informatie geeft de 
wederpartij geen rechten op die vertrouwelijke informatie. De wederpartij is slechts gerechtigd deze te 
openbaren voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van het project/het werk. De wederpartij 
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garandeert dat de derde waaraan de vertrouwelijke informatie ter beschikking wordt gesteld zich zal 

houden aan de verplichting tot geheimhouding van wederpartij zoals opgenomen in deze 
overeenkomst.  
 
23. Naamsvermelding en gebruik  
PCP is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen 
en het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder 
vermelding van de naam PCP Worx openbaar te maken of te verveelvoudigen, tenzij anders 

overeengekomen. PCP heeft de vrijheid alle werken/diensten en/of opgeleverde zaken te gebruiken 
voor eigen promotie/publiciteit.  
 
24. Nederlands recht en bevoegde rechter. 
Op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen met PCP is Nederlands 
recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde 

rechter te Limburg, onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en beroep in cassatie. Indien 
PCP als eisende partij optreedt, is zij tevens gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de in 
voorkomend geval bevoegde buitenlandse rechter. 


