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I ALGEMEEN  
 
Considerans 
 
A. Werkzaak Rivierenland is een sociaal werkbedrijf dat mensen begeleidt bij het vinden en 

behouden van werk. Werkzaak Rivierenland gelooft in een samenleving waarin iedereen de kans 
krijgt om mee te doen. Ter verwezenlijking van voornoemde doelstelling draagt Werkzaak 
Rivierenland zorg voor toegang tot de arbeidsmarkt voor een zo groot mogelijke groep mensen. 
In dat kader biedt Werkzaak Rivierenland inkomensondersteuning of werk aan in een aangepaste 
omgeving.  
 

B. Het Personeel van Werkzaak Rivierenland bestaat uit doelgroepmedewerkers, waaronder tevens 
wordt verstaan kwetsbare medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

 
C. Werkzaak Rivierenland wenst in deze Algemene Voorwaarden de voorwaarden op te nemen 

waaronder zij haar Goederen en Diensten levert aan Contractant.  
 
 
Artikel 1: Definities 
 

Aflevering Het verschaffen van het bezit van de zaken aan 
Werkzaak Rivierenland. 

Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden. 

Contractant De rechtspersoon of natuurlijke persoon die 
handelt in de uitoefening van een beroep of 
bedrijf en met Werkzaak Rivierenland een 
Overeenkomst sluit. 

Dienst De door Contractant te verrichten 
werkzaamheden ten behoeve van een 
specifieke behoefte van Werkzaak 
Rivierenland, niet zijnde een werk of Levering. 
 

Werkzaak Rivierenland De Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak 
Rivierenland, gevestigd te Geldermalsen. 

Goederen Alle zaken en alle vermogensrechten in de zin 
van artikel 3:1 Burgerlijk Wetboek. 
 

Intellectuele Eigendom Alle rechten van Intellectuele Eigendom en 
daarmee verwante rechten, zoals 
auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, 
modelrechten, handelsnaamrechten, 
databankrechten en naburige rechten. 

Levering De door Contractant op basis van de 
overeenkomst ten behoeve van Werkzaak 
Rivierenland te leveren Goederen. 
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Offerte Een aanbod van Werkzaak Rivierenland in de 
zin van artikel 6:217 van het Burgerlijk 
Wetboek.  
 

Offerteaanvraag Een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van 
Werkzaak Rivierenland voor te verrichten 
Prestaties of een (Europese) aanbesteding 
conform de Aanbestedingswet 2012 en de 
Europese richtlijnen 2014/23EU, 2014/24EU en 
2014/25EU. 
 

Overeenkomst Al hetgeen tussen Werkzaak Rivierenland en 
Contractant is overeengekomen, inclusief 
daarbij behorende bijlagen. 
 

Partijen Werkzaak Rivierenland en Contractant. 
 

Personeel van Contractant De door Contractant voor de uitvoering van de 
Overeenkomst in te schakelen personeelsleden 
of andere hulppersonen die krachtens de 
Overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid 
werkzaam zullen zijn.  
 

Personeel van Werkzaak Rivierenland De doelgroepmedewerkers en de professionals 
die in dienst zijn van Werkzaak Rivierenland, 
waaronder tevens wordt verstaan kwetsbare 
medewerkers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt.  

Prestatie De te verrichten Levering en/of Dienst.  
 

Schriftelijk Op schrift, per e-mail of per fax.  

Werkdag Kalenderdagen behoudens weekenden, 
algemeen erkende feestdagen in de zin van 
artikel 3 lid 1 Algemene termijnenwet, 
plaatselijke feestdagen en door Werkzaak 
Rivierenland aangewezen collectieve 
verlofdagen. 
 

 
 
Artikel 2: Toepasselijkheid  
 
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst die Werkzaak 
Rivierenland sluit met Contractant. Door de contractsluiting aanvaardt Contractant de 
toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.  
 
2.2 Wijzigingen ten aanzien van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en vanaf het 
moment dat zij Schriftelijk zijn bevestigd door Werkzaak Rivierenland. Indien in een Overeenkomst 
van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn opgenomen, blijven de overige 
bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 
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2.3 Andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk door 
Werkzaak Rivierenland aanvaard. 
 
 

II TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST  
 
 
Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst  
 
3.1 Een Overeenkomst komt eerst tot stand nadat hetzij Contractant een Schriftelijk aanbod van 
Werkzaak Rivierenland Schriftelijk heeft aanvaard, Partijen een Schriftelijk opgemaakte 
Overeenkomst hebben ondertekend of Werkzaak Rivierenland uitvoering geeft aan een Schriftelijke 
opdracht van Contractant. 
 
3.2 Een Offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij in de Offerte anders is aangegeven.  
 
3.3 Alle in de Offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 
 
 
Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst 
 
4.1 Werkzaak Rivierenland zal zich inspannen de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te 
voeren, overeenkomstig de met Contractant Schriftelijk vastgelegde afspraken. 
 
4.2 Werkzaak Rivierenland is niet gebonden te leveren tegen een in de Offerte vermelde prijs indien 
deze prijs berust op een druk- of schrijffout. 
 
4.3 Aanbiedingen of Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of 
nabestellingen.  
 
4.4 Werkzaak Rivierenland is te allen tijde gerechtigd om zekerheidsstelling van Contractant te 
vorderen voor de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Algemene 
Voorwaarden. 
 
 
Artikel 5: Afroeporders  
 
5.1 Een Overeenkomst kan zien op het al dan niet periodiek op afroep leveren van bepaalde zaken 
aan Contractant of verrichten van diensten voor Contractant.  
 
5.2 Werkzaak Rivierenland staat er, tenzij anders overeengekomen, niet voor in dat de betreffende 
zaken altijd voorradig zullen zijn of altijd binnen de overeengekomen leveringstermijn geleverd 
kunnen worden, dan wel dat de betreffende diensten altijd tijdig verricht kunnen worden.  
 
5.3 Indien tussen Werkzaak Rivierenland en Contractant een afroeptermijn is overeengekomen 
zullen alle redelijke kosten, veroorzaakt door een niet tijdige afname door Contractant, aan 
Contractant in rekening worden gebracht.  
 
5.4 Werkzaak Rivierenland is gerechtigd om afroeporders te weigeren, indien geen voldoende 
kredietwaardigheid van Contractant is gebleken.  
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Artikel 6: Eigendom en risico  
 
6.1 Alle zaken die door Werkzaak Rivierenland aan Contractant zijn geleverd, blijven eigendom van 
Werkzaak Rivierenland, totdat Contractant aan zijn verplichtingen ten opzichte van Werkzaak 
Rivierenland heeft voldaan. 
 
6.2 Hulpmiddelen of gereedschappen die voor Contractant door Werkzaak Rivierenland worden 
vervaardigd om de Prestatie te kunnen verrichten, blijven eigendom van Werkzaak Rivierenland. Ook 
bij voortijdig afbreken van een order door Contractant, komen de kosten voor het vervaardigen van 
hulpmiddelen en gereedschappen integraal voor rekening van Contractant. Indien er vanwege 
meerwerk aanvullende hulpmiddelen benodigd zijn om de Prestatie te verrichten, is Contractant 
tevens de kosten voor die aanvullende hulpmiddelen verschuldigd. 
 
6.3 Wanneer na verloop van zes (6) maanden na Levering van de laatste order of van het laatste 
gedeelte daarvan op een artikel in deze Algemene Voorwaarden door Werkzaak Rivierenland geen 
orders van Contractant meer zijn ontvangen, heeft Werkzaak Rivierenland het recht de hulpmiddelen 
en gereedschappen te vernietigen, alles zonder Contractant daarvan bericht te zenden. 
 
6.4 Contractant is verplicht om de door Werkzaak Rivierenland geleverde zaken voor de duur van het 
eigendomsvoorbehoud te verzekeren tegen schade en diefstal, alsmede om de zaken zorgvuldig te 
beheren en te identificeren. 
 
6.5 De zaken die bij Werkzaak Rivierenland ter verdeling door Contractant worden aangeleverd, 
dienen door Contractant zelf verzekerd te worden tegen brandschade en andere calamiteiten. Een 
en ander geldt vanaf het moment waarop de zaken het bedrijf van Contractant verlaten tot aan het 
moment van (retour)levering bij Contractant of derden, derhalve ook gedurende het transport van 
de zaken. 
 
6.6 Indien Contractant tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van 
Werkzaak Rivierenland of Werkzaak Rivierenland grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen 
zal tekortschieten, is Werkzaak Rivierenland gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde 
zaken terug te nemen. Contractant machtigt Werkzaak Rivierenland onherroepelijk al die zaken voor 
rekening van Contractant te doen retourneren. 
 
 
Artikel 7: Levering 
 
7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de door Werkzaak Rivierenland opgegeven 
levertermijnen niet te beschouwen als fatale termijnen. Vertraging in de Aflevering vormt geen 
aanleiding voor ontbinding van de Overeenkomst.  
 
7.2 In geval gereed zijnde zaken door oorzaken onafhankelijk van de wil van Werkzaak Rivierenland, 
niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, is Werkzaak Rivierenland gerechtigd 
deze zaken voor rekening en risico van Contractant op te slaan en betaling van de zaken te verlangen 
als ware de Levering geschied. 
 
 
Artikel 8: Transport 
 
8.1 Onverminderd artikel 6.2 draagt Werkzaak Rivierenland enkel zorg voor het transport van de 
zaken indien dat uitdrukkelijk Schriftelijk door Werkzaak Rivierenland in de (opdracht)bevestiging 
dan wel later Schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen. 
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8.2 Indien Werkzaak Rivierenland zorg draagt voor transport, is Werkzaak Rivierenland gehouden 
een redelijke zorg in acht te nemen ten aanzien van door Contractant aan haar ter vervoer, ter 
bewerking en/of ter opslag ter hand gestelde zaken, waaronder tevens worden verstaan 
documenten en tekeningen. 
 
8.3 Indien Werkzaak Rivierenland zorg draagt voor transport, geschiedt de feitelijke Aflevering van de 
zaken op het door Contractant aan Werkzaak Rivierenland opgegeven adres. Voor zover Partijen 
omtrent de wijze van transport, verzending, verpakking e.d. geen concrete afspraken hebben 
gemaakt, geldt dat het Werkzaak Rivierenland vrij staat om daar naar eigen inzicht invulling aan te 
geven, zonder dat Werkzaak Rivierenland daarvoor enige aansprakelijkheid dan wel risico draagt.  
 
8.4 Indien Werkzaak Rivierenland zorg draagt voor het transport gaat het risico voor de af te nemen 
zaken over op Contractant op het moment dat de zaken ter afname door Werkzaak Rivierenland 
worden aangeboden op het door Contractant opgegeven adres.  
 
8.5 Indien Contractant zelf voor transport zorg draagt, gaat het risico van de zaken over op het 
moment dat de zaken het magazijn van Werkzaak Rivierenland verlaten dan wel Werkzaak 
Rivierenland aan Contractant meldt dat de zaken voor Contractant gereed staan.  
 
8.6 Indien Werkzaak Rivierenland zorg draagt voor het transport van de zaken, zal Werkzaak 
Rivierenland tevens zorg dragen voor de verzekering van deze zaken tijdens het transport. De kosten 
van deze verzekering(en) en het transport zullen door Werkzaak Rivierenland worden doorberekend 
aan Contractant, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.  
 
 
Artikel 9: Prijzen  
 
9.1 De door Werkzaak Rivierenland op de (opdracht)bevestiging vermelde prijs is bindend, met in 
achtneming van hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.  
 
9.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen c.q. op de (opdracht)bevestiging is vermeld, zijn de 
prijzen van Werkzaak Rivierenland:  
- gebaseerd op de ten tijde van het vervaardigen van de aanbieding of opdrachtdatum geldende 
(inkoop)prijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en 
andere kosten;  
- gebaseerd op Levering vanaf het bedrijf van Werkzaak Rivierenland, magazijn of andere 
opslagplaats;  
- exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;  
- inclusief de kosten van verpakkingen,  
- exclusief in- en uitlading, vervoer en verzekering, vermeld in euro.   
 
9.3 In geval van een verhoging van de (door toeleveranciers aan Werkzaak Rivierenland berekende) 
prijzen en/of wijziging van (andere) prijsbepalende factoren zoals in het voorgaande lid genoemd, is 
Werkzaak Rivierenland eenzijdig gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, een en 
ander met inachtneming van de eventueel ter zake geldende wettelijke voorschriften.  
 
9.4 Werkzaak Rivierenland zal Contractant Schriftelijk van een verhoging van de prijs in kennis 
stellen.  
 
9.5 Voor zover (toekomstige) prijsstijgingen bij het opstellen van de aanbieding reeds bij Werkzaak 
Rivierenland bekend zijn, zullen deze op de (opdracht)bevestiging worden vermeld.  
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9.6 Alle kosten voortvloeiend uit aanvullingen en/of wijzigingen van een opdracht door of namens 
Contractant zijn geheel voor rekening van Contractant.  
 
9.7 Werkzaak Rivierenland behoudt zich daarnaast het recht voor haar tarieven en vergoedingen 
jaarlijks te wijzigen in overeenstemming met de stijging van de laatst gepubliceerde jaarmutatie uit 
de tabel “cao-lonenindexcijfer voor de gesubsidieerde sector”. 
 
 
Artikel 10: Betaling 
 
10.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of schuldvergelijking binnen 30 dagen na 
factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.  
 
10.2 Indien Contractant in verzuim is zijn betalingsverplichtingen na te komen, dan is hij de geldende 
wettelijke (handels)rente verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag of een gedeelte 
daarvan, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt berekend, en wel vanaf 
30 dagen na factuurdatum. Tevens wordt Contractant ten opzichte van Werkzaak Rivierenland alsdan 
verschuldigd de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, welke kosten - met een 
minimum van € 50,00 worden berekend geheel overeenkomstig de wettelijke regeling omtrent 
buitengerechtelijke kosten.  
 
10.3 Werkzaak Rivierenland heeft de vrijheid te bepalen op welke schulden betalingen van 
Contractant worden toegerekend, maar in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering 
worden gebracht op rente en buitengerechtelijke incassokosten.  
 
10.4 In het geval dat Contractant niet tijdig betaalt, kan Werkzaak Rivierenland overgaan tot het 
nemen van incassomaatregelen. De volledige gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen 
alsdan voor rekening van Contractant. 
 
10.5 Werkzaak Rivierenland is gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen uit de 
Overeenkomst op te schorten, in geval Contractant zijn verplichtingen op grond van de 
Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet nakomt. 
 
 
Artikel 11: Reclame 
 
11.1 Contractant is verplicht bij Aflevering de Levering te controleren op gebreken en 
onvolkomenheden en zich ervan te verzekeren dat de goederen voldoen aan de Overeenkomst.  
 
11.2 Zichtbare gebreken dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen Schriftelijk te 
worden gemeld bij Werkzaak Rivierenland. Overige gebreken dienen binnen 14 dagen na vaststelling 
ervan, of binnen 14 dagen nadat Contractant deze gebreken redelijkerwijze had kunnen ontdekken, 
Schriftelijk aan Werkzaak Rivierenland te worden gemeld.  
 
11.3 Contractant dient bij een beroep op reclame de tekorten en/of beschadigingen op de 
afleveringsbon of het vervoersdocument te hebben aangetekend, dan wel haar expediteur daarvan 
proces-verbaal te laten opmaken.  
 
11.4 Een beroep van Contractant op reclame wegens gebreken, kan niet geldig worden gemaakt voor 
zover de gebreken betrekking hebben op ondergeschikte punten van de Levering. 
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11.5 Indien Contractant aan Werkzaak Rivierenland klachten kenbaar maakt omtrent de Levering, 
dan dient Contractant haar met bekwame spoed in de gelegenheid te stellen de Levering te 
inspecteren en te onderzoeken. Werkzaak Rivierenland zal eventueel nader onderzoek op de minst 
bezwarende wijze verrichten, waartoe Contractant haar in de gelegenheid dient te stellen, zo nodig 
door afgifte van de zaken. Alle redelijke werkelijk gemaakte kosten van het noodzakelijk onderzoek 
zijn voor rekening van Contractant, in het geval de klachten ongegrond blijken te zijn.  
 
11.6 Beroep op reclame of een andere klacht laat de betalingsverplichtingen van Contractant 
onverlet. Contractant is niet gerechtigd op te schorten.  
 
 
Artikel 12: Garantie  
 
Werkzaak Rivierenland verleent geen aanvullende of bijzondere garanties anders dan voor zover 
uitdrukkelijk Schriftelijk overeengekomen.  
 
 
Artikel 13: Intellectuele Eigendom  
 
13.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de door Werkzaak Rivierenland vervaardigde zaken, 
komen toe aan Werkzaak Rivierenland. Contractant erkent deze rechten en garandeert dat zij zich zal 
onthouden van iedere inbreuk daarop. 
 
13.2 Contractant verkrijgt slechts het recht om de geleverde zaken te gebruiken overeenkomstig het 
overeengekomen gebruiksdoel.  
 
13.3 Contractant vrijwaart Werkzaak Rivierenland van eventuele claims van derden die stellen dat 
Werkzaak Rivierenland, in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, inbreuk heeft gemaakt 
op de intellectuele eigendomsrechten van die derden voor zover die inbreuk verband houdt met 
gebruik van door Contractant aangeleverde werken of het opvolgen van instructies van Contractant.  
 
 
Artikel 14: Annuleringen  
 
14.1 Slechts met Schriftelijke voorafgaande toestemming van Werkzaak Rivierenland kan Contractant 
tot annulering van de Overeenkomst komen, dan wel tot terugzending van de Levering.  
 
14.2 Indien op grond van lid 1 van dit artikel tot annulering van de Overeenkomst wordt overgegaan 
of tot terugzending van de Levering, wordt Contractant aan Werkzaak Rivierenland verschuldigd alle 
redelijke werkelijk gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst. 
 
14.3 Het in lid 2 genoemde bedrag is tenminste: 

 25% van het order bedrag indien deze tot 14 dagen voor start van de overeenkomst 
wordt geannuleerd. 

 50% van het order bedrag indien deze tot 7 dagen voor start overeenkomst wordt 
geannuleerd. 

 100% van het order bedrag indien deze tot 3 dagen  voor start van de overeenkomst 
wordt geannuleerd. 
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Artikel 15: Aansprakelijkheid  
 
15.1 De aansprakelijkheid van Werkzaak Rivierenland, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot een 
bedrag overeenkomend met 200% van het factuurbedrag.  
 
15.2 Indien sprake is van deelleveranties en deelfacturen, dan dient bij de berekening van de 
beperking van aansprakelijkheid te worden uitgegaan van de deelfactuur die betrekking heeft op de 
leverantie waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. 
 
15.3 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen stagnatieschade, gederfde 
winst en andere vormen van schade die in onvoldoende causaal verband tot het 
schadeveroorzakende feite staan, is uitgesloten.  
 
15.4 Alle zaken, waaronder zaken die eigendom zijn van Contractant of derden, zijn gedurende de 
periode dat zij zich op de werklocaties van Werkzaak Rivierenland bevinden niet door Werkzaak 
Rivierenland verzekerd. Werkzaak Rivierenland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, 
diefstal, brand of andere schade. In dit verband vrijwaart Contractant Werkzaak Rivierenland voor 
eventuele schade en aansprakelijkheid jegens derden. 
 
15.5 Werkzaak Rivierenland is ingeval van telefonische en/of opdrachten per e-mail niet 
aansprakelijk voor onjuiste Levering en/of facturering ontstaan door de betreffende telefonische 
en/of e-mailopgave. Schriftelijke bevestigingen van telefonische en/of e-mailopdrachten die 
binnenkomen nadat de telefonisch en/of per e-mail bestelde zaken zijn geleverd, doen hieraan geen 
afbreuk. 
 
15.6 De beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing voor zover de schade wordt 
veroorzaakt door opzet of schuld van bestuurders en managers van Werkzaak Rivierenland.  
 
 
Artikel 16: Overmacht  
 
16.1 Onder overmacht aan de zijde van Werkzaak Rivierenland wordt verstaan: elke van haar wil 
onafhankelijke en/of onvoorziene omstandigheid waardoor de nakoming van verbintenissen waarop 
deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, blijvend, tijdelijk of gedeeltelijk, verhinderd wordt.  
 
16.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, extreme 
weersomstandigheden, pandemieën of lokale grootschalige uitbraak van ziekten, 
overheidsmaatregelen (waaronder te nemen maatregelen ter bescherming van het Personeel van 
Werkzaak Rivierenland), transportmoeilijkheden, oproer, molest, brand, waterschade, defecten aan 
machinerieën, alles zowel in ons bedrijf als bij derden van wie Werkzaak Rivierenland de benodigde 
materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk betrekt, alsmede tekortkomingen van die derden, 
evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige 
oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van Werkzaak Rivierenland ontstaan. 
 
16.3 Indien naar het oordeel van Werkzaak Rivierenland de overmacht van tijdelijke aard is, heeft 
Werkzaak Rivierenland het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de 
overmacht veroorzakende omstandigheid zich niet meer voordoet.  
 
16.4 Indien naar het oordeel van Werkzaak Rivierenland de overmacht van blijvende aard is, heeft zij 
het recht om de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te wijzigen, of geheel of ten dele te 
ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding ten opzichte van Contractant en/of (daaraan 
verbonden) derden gehouden is dan wel een andersoortige compensatie is verschuldigd.  



Algemene Verkoopvoorwaarden Werkzaak Rivierenland juli 2022 

 
16.5 Indien Contractant Werkzaak Rivierenland daartoe schriftelijk aanmaant, is Werkzaak 
Rivierenland gehouden binnen acht (8) dagen na ontvangst van deze brief, de keuze zoals in het 
vorige lid genoemd, ten opzichte van Contractant Schriftelijk uit te spreken.  
 
16.6 Indien Werkzaak Rivierenland bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan 
de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd de verrichte werkzaamheden en/ 
of de geleverde Goederen afzonderlijk en tussentijds te factureren. Contractant dient deze factuur te 
voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.  

III EINDE OVEREENKOMST 
 
 
Artikel 17: Ontbinding en opzegging 
 
17.1 Indien de Overeenkomst geen looptijd kent is Werkzaak Rivierenland gerechtigd de 
Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. 
 
17.2 Contractant is slechts gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien Werkzaak Rivierenland, 
ook na ontvangst van een gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn 
wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van 
wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.  
 
17.2 Beide partijen zijn slechts gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden met inachtneming van het 
daaromtrent wettelijk bepaalde (o.a. omtrent verzuim).  
 
17.3 Onverminderd het voorgaande is Contractant in de volgende gevallen in verzuim zonder dat 
enige ingebrekestelling is vereist en is Werkzaak Rivierenland bevoegd, te harer keuze, hetzij haar 
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten totdat Contractant, ter keuze van 
Werkzaak Rivierenland de prijs aan laatstgenoemde heeft betaald of ten genoegen van Werkzaak 
Rivierenland zekerheid heeft gesteld voor de betaling van de prijs, hetzij de Overeenkomst zonder 
rechterlijke tussenkomst te ontbinden:  
a) In geval Contractant in staat van faillissement wordt verklaard, eigen aangifte tot faillietverklaring 
doet of aanvraag doet om aan hem (voorlopig) surséance van betaling te verlenen;  
b) In geval de rechtspersoon van Contractant wordt ontbonden of een besluit daartoe neemt, dan 
wel, indien Contractant een natuurlijk persoon is, in geval deze overlijdt;  
c) In geval Contractant besluit zijn bedrijf te beëindigen of geheel of voor een aanmerkelijk deel te 
vervreemden;  
d) In geval Contractant enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst of uit hoofde van enige 
andere overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, niet, niet tijdig of niet 
behoorlijk nakomt. 
 
17.4 Opschorting of ontbinding op één van voornoemde gronden laat onverlet het recht van 
Werkzaak Rivierenland om van Contractant schadevergoeding te vorderen. Opschorting laat onverlet 
de bevoegdheid van Werkzaak Rivierenland om vervolgens alsnog de Overeenkomst te ontbinden.  
 
17.5 Opzegging en ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.  
 
17.6 Eventuele door Werkzaak Rivierenland aan Contractant verrichte onverschuldigde betalingen, 
dienen door Contractant terug te worden betaald aan Werkzaak Rivierenland, vermeerderd met de 
wettelijke rente vanaf de dag waarop dit is betaald.  
 



Algemene Verkoopvoorwaarden Werkzaak Rivierenland juli 2022 

17.7 Bij ontbinding vormen reeds verrichte prestaties geen voorwerp van ongedaanmaking.  
 
 
Artikel 18: Vernietiging  
 
Indien één van de Partijen zich beroept op vernietiging door middel van een buitengerechtelijke 
verklaring, dient dit te geschieden met een aangetekend schrijven. 

 
 
IV SLOTBEPALINGEN  
 
 
Artikel 19: Geschillen  
 
Partijen zijn ten opzichte van elkaar verplicht zijn om te pogen door onderhandelingen tot 
overeenstemming te komen, voordat een geschil aan de bevoegde rechter wordt voorgelegd.  
 
 
Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter  
 
20.1 Op elke Overeenkomst tussen Werkzaak Rivierenland en Contractant is Nederlands recht van 
toepassing. 
 
20.2 Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of daaraan gerelateerde of daaruit 
voortvloeiende verbintenissen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 
Gelderland. 
 


