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ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN VAN 

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jan Krediet Logistics B.V., gevestigd te Steenwijk, geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel in Zwolle onder nummer 58484191;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jan Krediet Materiaalverhuur B.V., gevestigd te Steenwijk, geregistreerd bij de
Kamer van Koophandel in Zwolle onder nummer 33040665;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JK Transport Supply B.V., gevestigd te Steenwijk, geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel in Zwolle onder nummer 58484175;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JK Warehousing Supply B.V., gevestigd te Steenwijk, geregistreerd bij de Kamer
van Koophandel in Zwolle onder nummer 58484183;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JK Projects B.V., gevestigd te Steenwijk, geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel in Zwolle onder nummer 72543779;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JK Logistic Services B.V., gevestigd te Venlo, geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel in Roermond onder nummer 58251936;

in het algemeen aangeduid als “Jan Krediet”. 

Artikel 1. Toepasselijkheid 

1. Deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden van Jan Krediet (hierna: de
Algemene Bedrijfsvoorwaarden) zijn van toepassing op alle
rechtsbetrekkingen tussen Jan Krediet en haar opdrachtgevers,
waaronder offertes en overeenkomsten, ook na beëindiging daarvan,
waarbij Jan Krediet (opdrachtnemer) zich verplicht tot het doen
vervoeren, het vervoeren, het bestellen en/of distribueren van
goederen, het verlenen van bemiddeling, het (doen) uitvoeren van
project-logistieke werkzaamheden, het opslaan van goederen, het
leveren, dan wel verhuren van roerende en onroerende goederen,
dan wel tot welke andersoortige prestatie ook. De meest actuele
versie van deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden is altijd te vinden op
https://www.jankrediet.com/algemene-bedrijfsvoorwaarden-van-jan-
krediet/ en kan daar als PDF-bestand worden opgeslagen en
afgedrukt. Eventuele wijzigingen in de Algemene
Bedrijfsvoorwaarden worden automatisch van kracht, tenzij de
opdrachtgever binnen een maand na bekendmaking van een
wijziging schriftelijk laat weten de gewijzigde algemene voorwaarden
niet te aanvaarden, in welk geval de voordien geldende versie
geldend blijft.

2. Onder “opdrachtgever” wordt in deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden
verstaan, iedere (rechts)persoon, die met Jan Krediet een
overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst af te sluiten en
behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n),
rechtverkrijgende(n), mede-contractanten en erfgenaam
(erfgenamen).

3. Voorwaarden van de opdrachtgever zijn, tenzij uitdrukkelijk en
schriftelijk anders door Jan Krediet is bepaald, niet van toepassing op
de in lid 1 vermelde rechtsbetrekkingen.

4. Tussen Jan Krediet en de opdrachtgever staat vast, dat indien
eenmaal onder toepasselijkheid van deze Algemene
Bedrijfsvoorwaarden is gecontracteerd, deze voorwaarden op alle
volgende offertes en overeenkomsten tussen dezelfde partijen van
toepassing zullen zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Indien Jan Krediet in voorkomende gevallen geen beroep doet op
hetgeen in deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden is bepaald, betekent
dat niet dat Jan Krediet daarmee afstand heeft gedaan van haar recht
om zich in een ander geval op deze voorwaarden te beroepen.

6. Jan Krediet is te allen tijde gerechtigd van toepassing te verklaren
(bepalingen uit) voorwaarden van derden met wie zij ter uitvoering
van een gegeven opdracht overeenkomsten heeft gesloten.

7. Afwijkingen van deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden kunnen alleen
schriftelijk en van geval tot geval worden overeengekomen.

Artikel 2. Aanvullende voorwaarden 

1. Al naar gelang de aard van (een zelfstandig deel van) de opdracht,
werkzaamheden of andersoortige prestatie (hierna gezamenlijk ”de
werkzaamheden”), zijn in aanvulling op deze Algemene
Bedrijfsvoorwaarden mede toepasselijk de in de desbetreffende
bedrijfstak gebruikelijke algemene voorwaarden (altijd de laatste
versie), waaronder:
a. in geval van goederenvervoer: de Algemene Vervoercondities

(AVC 2002), gedeponeerd door de Stichting Vervoeradres ter
griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en
Rotterdam. Bij internationaal vervoer zijn de AVC 2002 aanvullend
op het CMR-verdrag van toepassing. De AVC 2002 en het CMR-
verdrag zijn te raadplegen en rechtstreeks te downloaden op

https://www.jankrediet.com/algemene-vervoerscondities/ resp. 
https://www.jankrediet.com/cmr-verdrag; 

b. in geval van expeditiewerkzaamheden (daaronder begrepen het
doen vervoeren van goederen als bedoeld in artikel 8:60 van het
Burgerlijk Wetboek), douaneformaliteiten en fiscale
vertegenwoordiging: de Nederlandse Expeditievoorwaarden,
gedeponeerd door de FENEX ter griffie van de
Arrondissementsrechtbanken te Rotterdam en Amsterdam op 1
mei 2018, met uitsluiting van de in die voorwaarden opgenomen
geschillenregeling, te raadplegen en te downloaden op
https://www.jankrediet.com/nederlandse-expedititievoorwaarden/

c. in geval van overige logistieke werkzaamheden, waaronder
project-logistieke werkzaamheden, laden, lossen, opslag, inslag,
uitslag, verpakken, monteren, assembleren, inhuizen, uithuizen,
ompakken, controle van kwaliteit/kwantiteit en voorraadbeheer:
de Logistieke Service Voorwaarden (LSV 2014), gedeponeerd
door de FENEX en TLN (Transport en Logistiek Nederland) ter
griffie van de rechtbank Rotterdam, met uitsluiting van de in die
voorwaarden opgenomen geschillenregeling te raadplegen en
rechtstreeks te downloaden op
https://www.jankrediet.com/logistieke-service-voorwaarden/;

2. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene
Bedrijfsvoorwaarden en de in lid 1 van dit artikel genoemde
voorwaarden, prevaleren de Algemene Bedrijfsvoorwaarden.

3. Jan Krediet is steeds gerechtigd vooraf andere dan de in lid 1 van dit
artikel vermelde algemene voorwaarden op een bepaalde opdracht,
werkzaamheid of andersoortige prestatie van toepassing te verklaren.

Artikel 3. Conversie 

Mocht een der artikelen van deze voorwaarden ongeldig zijn of worden 
en/of nietig worden verklaard, dan wordt daardoor de geldigheid van de 
overige artikelen niet aangetast. In plaats van het ongeldige en/of nietig 
verklaarde artikel wordt geacht alsdan een bepaling te zijn 
overeengekomen die in het kader van hetgeen rechtens mogelijk is de 
bedoeling en de geest van het ongeldig en/of nietig verklaarde artikel het 
meest benadert. 

Artikel 4. Offertes 

1. Ten aanzien van offertes geldt het volgende:
a. De offertes van Jan Krediet zijn vrijblijvend en kunnen steeds

door Jan Krediet worden herroepen, ook indien zij een termijn
voor aanvaarding bevatten.

b. Indien de opdrachtgever een offerte aanvaardt, heeft Jan
Krediet het recht om binnen drie dagen na ontvangst van de
aanvaarding (mondeling of) schriftelijk te herroepen, in welk
geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.

c. Een offerte van Jan Krediet heeft een geldigheidsduur van
maximaal één maand vanaf dagtekening van de offerte dan wel
voor de duur zoals in de offerte is aangegeven.

d. In afwijking van sub a t/m c van dit artikel wordt de
opdrachtgever geacht de schriftelijke offerte van Jan Krediet te
hebben aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 1 uur na
aanvang van de werkzaamheden alsnog protesteert.
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Artikel 5. Prijzen en facturen 

1. De prijzen van Jan Krediet omvatten uitsluitend de expliciet op de
offerte vermelde kosten en werkzaamheden.

2. De prijzen van Jan Krediet zijn berekend op goed te bereiken/te
berijden plaatsen. Blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht dat de
bereikbaarheid/berijdbaarheid niet goed genoeg is, een en ander ter
beoordeling van Jan Krediet, dan heeft Jan Krediet het recht de
prijzen te verhogen met alle daardoor ontstane extra kosten.

3. Facturen worden geacht door de opdrachtgever te zijn geaccepteerd
en akkoord bevonden, indien Jan Krediet niet binnen 8 dagen na
factuurdatum een schriftelijk bezwaar heeft ontvangen.

Artikel 6. Prijswijziging 

1. De prijzen van Jan Krediet zijn gebaseerd op prijsbepalende factoren
ten tijde van het uitbrengen van de offerte of, bij het ontbreken
daarvan, ten tijde van de uitvoering van de aan Jan Krediet
opgedragen werkzaamheden.

2. Jan Krediet behoudt zich het recht voor om de prijzen van door haar
te verlenen diensten en van door haar te leveren goederen steeds te
wijzigen, doch niet eerder dan drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst indien de opdrachtgever een consument of een
daarmee gelijk te stellen persoon is ex artikel 6:235, 236 en 237
Burgerlijk Wetboek.

3. Indien de opdrachtgever geen consument is als omschreven in lid 2
van dit artikel, is Jan Krediet steeds bevoegd om onverwijld de prijzen
te wijzigen, met dien verstande dat als de prijzen binnen drie
maanden na het sluiten van de overeenkomst met meer dan 10%
verhoogd worden, aan opdrachtgever het recht toekomt de
overeenkomst te ontbinden, een en ander tenzij uitdrukkelijk anders
is overeengekomen. Bij ontbinding is opdrachtgever verplicht voor
het reeds gepresteerde te betalen.

Artikel 7. Betaling en facturen 

1. Voor werkzaamheden waarop de in artikel 2 lid 1 genoemde
aanvullende voorwaarden niet van toepassing zijn, gelden naast en
aanvullend op de Algemene Bedrijfsvoorwaarden de ‘Transport en
Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden’, op 2 juli 2002
gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te ’s-
Gravenhage (altijd de laatste versie), te raadplegen en rechtstreeks
te downloaden op https://www.jankrediet.com/transport-en-logistiek-
nederland-algemene-betalingsvoorwaarden/.

2. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene 
Bedrijfsvoorwaarden en de in lid 1 van dit artikel genoemde 
voorwaarden, prevaleren de Algemene Bedrijfsvoorwaarden. 

3. Alle bedragen die door de opdrachtgever aan Jan Krediet
verschuldigd zijn, zullen netto worden betaald met inachtneming van
een betalingstermijn van maximaal 14 dagen na de factuurdatum,
tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Deze
termijn heeft te gelden als een fatale termijn.

4. Zolang de opdrachtgever niet geheel aan al zijn verplichtingen
jegens Jan Krediet heeft voldaan, is Jan Krediet gerechtigd om alle
goederen, documenten en gelden welke Jan Krediet voor de
opdrachtgever onder zich heeft of zal gaan houden, onder zich te
houden, totdat de opdrachtgever ten genoegen van Jan Krediet aan
al haar verplichtingen jegens Jan Krediet heeft voldaan. Naast een
retentierecht komt Jan Krediet in voorkomend geval een pandrecht
toe op de betreffende goederen, documenten en gelden, welke door
Jan Krediet voor de opdrachtgever onder zich heeft of zal gaan
houden.

5. Alle betalingen zullen zonder enige schuldvergelijking of korting
geschieden. De opdrachtgever is nimmer bevoegd een al dan niet
opeisbare verplichting te verrekenen met een verplichting van Jan
Krediet.

6. Jan Krediet mag verrekenen.
7. Indien de opdrachtgever een bedrag c.q. bedragen betaalt aan een

(van de) andere besloten vennootschap/vennootschappen van Jan
Krediet en/of aan de aan Jan Krediet gelieerde ondernemingen dan
de originele/oorspronkelijke crediteur, is de desbetreffende besloten
vennootschap bevoegd het ontvangen bedrag over te maken naar
de originele/oorspronkelijke crediteur. Voor zover noodzakelijk geeft
de opdrachtgever Jan Krediet hiertoe onherroepelijk volmacht.

Artikel 8. Uitvoering 

1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen handelt
Jan Krediet als expediteur en niet als vervoerder.

2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, worden
alle werkzaamheden uitgevoerd in een door Jan Krediet te bepalen
volgorde, waarbij de capaciteit en de graad van bezetting van de aan
Jan Krediet ter beschikking staande (vervoer)middelen en
opslagruimte mede bepalend zijn voor het tijdstip van aanvang en
voltooien van de werkzaamheden.

3. Jan Krediet is vrij in de wijze van uitvoering van de werkzaamheden,
tenzij daaromtrent expliciet nadere afspraken zijn gemaakt.

4. Jan Krediet is te allen tijde gerechtigd ter uitvoering van de
werkzaamheden hulppersonen in te schakelen.

Artikel 9. Douane 

1. Op activiteiten in het kader van voldoening aan douane-
formaliteiten en het optreden als fiscaal vertegenwoordiger van de
opdrachtgever zijn naast en in aanvulling op de Algemene
Bedrijfsvoorwaarden van toepassing de Nederlandse
Expeditievoorwaarden als genoemd in artikel 2 lid 1 sub b, met
uitsluiting van de in daarin opgenomen geschillenregeling.

2. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene
Bedrijfsvoorwaarden en de in lid 1 van dit artikel genoemde
voorwaarden, prevaleren de Algemene Bedrijfsvoorwaarden.

3. Afhandeling van douaneformaliteiten door Jan Krediet geschiedt
voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4. De opdrachtgever vrijwaart Jan Krediet te allen tijde voor
aanspraken van overheidswege ter zake van douanerechten,
belastingen, accijnzen etc. op goederen waarvan die
douaneformaliteiten door Jan Krediet in opdracht van de
opdrachtgever worden verzorgd, tenzij de opdrachtgever aantoont
dat de schade of het verlies is ontstaan ten gevolge van opzet dan
wel bewuste roekeloosheid van Jan Krediet.

Artikel 10. Adreswijziging 

In geval van wijziging van het adres en/of telefoonnummer van de 
opdrachtgever, is de opdrachtgever verplicht om Jan Krediet daarvan 
onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. 

Artikel 11. Aansprakelijkheid van Jan Krediet 

1. Jan Krediet is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies, hoe
ook genaamd en ontstaan, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de
schade of het verlies is ontstaan door opzet of bewuste
roekeloosheid van Jan Krediet.

2. Jan Krediet is nooit aansprakelijk indien een opdrachtgever dan wel
enige derde, al dan niet tegen vergoeding:

a. gebruik maakt van het materieel van Jan Krediet,
b. Jan Krediet heeft verzocht bepaalde buitencontractuele

werkzaamheden te verrichten en Jan Krediet heeft gehandeld
volgens instructies gegeven door of vanwege de
opdrachtgever en/of die andere derde,

c. goederen stalt of parkeert op een van de terreinen van Jan
Krediet,

d. een beladen vrachtauto of getrokken voertuig tijdelijk parkeert
op een terrein van Jan Krediet, zonder dat aan Jan Krediet
opdracht is verstrekt om in- of uitslag te verrichten,

e. de goederen heeft geladen/gestuwd.
3. Daarnaast is Jan Krediet nooit aansprakelijk voor:

a. verzekerbare risico’s, met referte aan artikel 18.1,
b. schade aan of verlies van goederen die geheel of gedeeltelijk

is veroorzaakt door de aard en/of toestand van die goederen
en/of door onvoldoende en/of gebrekkige verpakking van die
goederen,

c. schade aan personen of schade aan en/of verlies van
goederen – waaronder ook de inboedel van opdrachtgever –
en schade aan de opstal van opdrachtgever, indien deze
schade en/of het verlies geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt
door een oorzaak die in de risicosfeer van de opdrachtgever
ligt,

d. schade aan en/of verlies van goederen – waaronder ook de
inboedel van opdrachtgever – en schade aan de opstal van
opdrachtgever die bij gebruik van het ingezette materieel en/of
bij de toegepaste wijze van werken (in alle aspecten van de
werkzaamheden) voorzienbaar of onvermijdelijk is, tenzij
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daartegen door de opdrachtgever vooraf schriftelijk redelijk 
bezwaar is gemaakt, 

e. schade en/of verlies veroorzaakt door overmacht als bepaald
in artikel 13,

f. schade en/of verlies veroorzaakt door ratten, muizen, insecten
en ander ongedierte,

g. de verschillen in gewicht, welke verschillen worden
geconstateerd door weging zijdens de opdrachtgever en
weging door derden,

h. schade en/of verlies voortvloeiend uit diensten, 
werkzaamheden en/of leveringen welke om niet zijn geschied, 
tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade en/of het 
verlies is ontstaan ten gevolge van opzet dan wel bewuste 
roekeloosheid van Jan Krediet, 

i. schade en/of verlies voortvloeiend uit een onjuiste afhandeling
van douaneformaliteiten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat
de schade en/of het verlies is ontstaan ten gevolge van opzet
dan wel bewuste roekeloosheid van Jan Krediet,

j. schade en/of verlies door onjuiste of te laat verstrekte
informatie, instructies en documenten die door de
opdrachtgever aan Jan Krediet worden gegeven, waarbij geldt
dat Jan Krediet niet verplicht is om onderzoek te doen naar de
echtheid, authenticiteit en nauwkeurigheid daarvan,

k. schade en/of verlies ontstaan door de wijze van belading
wanneer de opdrachtgever container(s) met inhoud en/of
wissellaadbakken en/of wisselopleggers ten vervoer aanbiedt
die niet door Jan Krediet zijn beladen,

l. schade en/of verlies ontstaan doordat de opdrachtgever meer
heeft (doen) laden dan het wettelijk toegestane maximum
ladinggewicht van het desbetreffende voertuig en/of

m. schade, verlies of omstandigheden waarvoor Jan Krediet niet
aansprakelijk is ingevolge de in art. 2 lid 1 genoemde
aanvullende voorwaarden.

4. Indien de opdrachtgever goederen ten vervoer aanbiedt die in een
container en/of wissellaadbakken en/of wisselopleggers zijn geladen 
en/of gepelletiseerd en/of zodanig verpakt zijn, dat controle op aantal
en/of inhoud niet mogelijk is, is Jan Krediet niet gebonden aan het
aantal en/of de staat van de lading en/of inhoud, zoals opgegeven
door de opdrachtgever en/of is vermeld in de vrachtbrief.

5. Indien bij belading door Jan Krediet geen controle mogelijk is en/of
door controle het vervoer aanmerkelijk zal worden vertraagd, een en
ander ter beoordeling van Jan Krediet, is Jan Krediet niet gebonden
aan het aantal en/of de staat van de lading en/of inhoud, zoals
opgegeven door de opdrachtgever en/of is vermeld in de vrachtbrief.

6. Indien laad- en loswerkzaamheden niet onder het vervoer zijn
begrepen is Jan Krediet ter zake niet aansprakelijk.

7. Jan Krediet is niet aansprakelijk voor immateriële schade, zoals
winstderving, bedrijfsschade, kosten, indirecte schade of
gevolgschade.

Artikel 12. Aansprakelijkheidslimiet Jan Krediet 

1. Als Jan Krediet toch aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid
beperkt tot een maximum van het bedrag gelijk aan de huidige
marktwaarde van de beschadigde, verloren of vernietigde goederen
ten tijde van de schade, het verlies of de vernietiging, of het bedrag
gelijk aan de factuurwaarde van de door of namens Jan Krediet
uitgevoerde werkzaamheden, indien dit bedrag lager is. De
aansprakelijkheid van Jan Krediet is in ieder geval beperkt tot een
bedrag van maximaal EUR 2,50 per kg van de beschadigde, verloren
of vernietigde goederen, met een maximum van EUR 25.000 per
gebeurtenis of een reeks gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.

2. In geval van vertragingsschade waarvoor Jan Krediet aansprakelijk
is, is de aansprakelijkheid van Jan Krediet beperkt tot eenmaal de
vracht.

3. Jan Krediet zal nooit aansprakelijk zijn voor een bedrag hoger dan
het door haar verzekeraars ter zake uitgekeerde bedrag.

4. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet eventuele wettelijke
aansprakelijkheid van Jan Krediet ingevolge dwingendrechtelijke
bepalingen.

5. Alle ondergeschikten en hulppersonen van Jan Krediet kunnen zich
jegens de opdrachtgever en zo nodig jegens derden op gelijke voet
als Jan Krediet beroepen op voornoemde uitsluiting dan wel
beperking van aansprakelijkheid.

6. Ieder recht op schadevergoeding vervalt indien niet binnen 5 dagen
na aflevering of plaatsing van de goederen schriftelijk door of
namens de opdrachtgever wordt gereclameerd.

7. De opdrachtgever draagt de bewijslast.

Artikel 13. Overmacht 

1. Ingeval van overmacht aan de zijde van Jan Krediet is Jan Krediet
niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst(en) te
voldoen alsmede niet gehouden tot schadevergoeding aan de
opdrachtgever en/of derden.

2. Onder overmacht aan de zijde van Jan Krediet wordt, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, onder meer
verstaan:

a. alle voorziene en/of onvoorziene, voorzienbare en/of
onvoorzienbare omstandigheden, welke van dien aard zijn dat
uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk wordt
dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar dat in
redelijkheid nakoming van de overeenkomst door Jan Krediet
niet meer of niet onmiddellijk kan worden gevergd,

b. onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan
zodanige omstandigheden bij hulppersonen, alsmede alles
wat voor hulppersonen als overmacht of opschortende dan wel
ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van
hulppersonen.

c. stakingen,
d. maatregelen van overheidswege,
e. oorlog, oproer en molest,
f. sabotage, inbraak, brand, bluswater, rook en ontploffing,
g. natuurrampen, overstroming en storm (boven 9 beaufort),
h. onvoldoende en/of gebrekkige verpakking van te leveren of

geleverde goederen,
i. de omstandigheid dat Jan Krediet een prestatie, die van

belang is in verband met de door haar te leveren prestatie, niet,
niet-tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt.

3. Jan Krediet kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt
de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze
periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Alle redelijke extra kosten veroorzaakt door of in verband met de
overmacht komen voor rekening van de opdrachtgever.

5. Voor zover Jan Krediet ten tijde van het intreden van overmacht haar
verplichtingen uit overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen
of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk
nog na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Jan
Krediet gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is
gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een
afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14. Vrijwaring 

1. De opdrachtgever zal Jan Krediet vrijwaren voor aanspraken, hoe
ook genaamd en ontstaan, van derden, tegenover welke derden Jan
Krediet zich niet op het bepaalde in haar Algemene
Bedrijfsvoorwaarden kan beroepen, voor zover die aanspraken
zouden zijn uitgesloten indien deze derden wel aan de Algemene
Bedrijfsvoorwaarden waren gehouden.

2. Indien de schade of het verlies mede een gevolg is van een
omstandigheid die de opdrachtgever kan worden toegerekend, dan
is de opdrachtgever steeds verplicht tenminste een evenredig deel
van deze schade of het verlies te vergoeden.

3. De opdrachtgever is verplicht steeds alles in het werk te stellen om
de schade te beperken.

4. Alle hulppersonen van Jan Krediet kunnen zich tegenover de
opdrachtgever en zo nodig tegen een of meer derden op gelijke voet
als Jan Krediet op dit artikel beroepen.

5. De vrijwaringverplichting van dit artikel geldt ook indien de
overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk om welke
reden dan ook is ontbonden.

Artikel 15. Vervaltermijn 

1. Alle vorderingen van de opdrachtgever uit hoofde van de
overeenkomst samenhangende met en/of voortvloeiende uit deze
Algemene Bedrijfsvoorwaarden en/of overeenkomsten waarop deze
Algemene Bedrijfsvoorwaarden van toepassing zijn, vervallen door
het enkel tijdsverloop van 9 maanden, tenzij de vordering conform
het bepaalde in artikel 19 vóórdien is ingesteld.

2. Het verval loopt vanaf de dag volgende op die, waarop de goederen
of diensten werden (af)geleverd, hadden moeten worden
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(af)geleverd dan wel bij gebreke daarvan vanaf de dag, volgende op 
de dag, dat de vordering is ontstaan. 

Artikel 16. Opschortingsrecht 

1. Jan Krediet is gerechtigd om alvorens haar verplichtingen na te
komen volledige betaling en/of afdoende zekerheid - onder meer
door middel van een bankgarantie - van de opdrachtgever te
verlangen, indien aannemelijk is dat de opdrachtgever zijn
verplichtingen niet juist en/of niet tijdig zal (kunnen) nakomen en/of
indien de opdrachtgever zijn verplichtingen geheel niet nakomt.

2. Indien de opdrachtgever in gebreke is met de juiste en/of tijdige
nakoming van een of meer van zijn verplichtingen of indien schade
ontstaat, is Jan Krediet met onmiddellijke ingang gerechtigd
nakoming van haar verplichtingen te weigeren, op te schorten, te
onderbreken of te beëindigen alsook verdere maatregelen te
treffen, zonder hiervoor aansprakelijk te zijn, totdat de
opdrachtgever hetgeen de opdrachtgever opeisbaar is verschuldigd
volledig heeft voldaan (met inbegrip van alle rente en kosten).

Artikel 17. Ontbinding 

1. Jan Krediet is gerechtigd de opdracht met onmiddellijke ingang,
zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst,
tussentijds te beëindigen:
a. indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet

c.q. voorzienbaar is dat de opdrachtgever niet aan zijn
verplichtingen zal willen of kunnen voldoen,

b. indien de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt
dan wel in surseance verkeert, dan wel het faillissement van
de opdrachtgever wordt aangevraagd of de opdrachtgever in
staat van faillissement wordt verklaard,

c. indien de opdrachtgever de vrije beschikking over zijn
vermogen verliest of anderszins beslag wordt gelegd op zijn
vermogen,

d. in geval van overmacht als bepaald in artikel 13,
e. indien omstandigheden die voor rekening en risico van de

opdrachtgever komen de werkzaamheden onredelijk
vertragen,

f. indien Jan Krediet in een positie komt te verkeren dat van haar
voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden
gevergd,

2. De opdrachtgever is verplicht de kosten die zijn verbonden aan het
beëindigen van de overeenkomst (o.a. demontagekosten en
transportkosten) aan Jan Krediet te vergoeden.

Artikel 18. Verzekering 

1. De opdrachtgever zorgt te allen tijde dat zij goed verzekerd is.
2. Jan Krediet draagt nimmer zorg voor verzekering der goederen,

tenzij Jan Krediet zich daartoe schriftelijk heeft verbonden, in welk
geval de afsluiting der verzekering geschiedt voor risico van de
opdrachtgever.

3. Verzekeringen ten behoeve van de opdrachtgever sluit Jan Krediet
voor rekening en risico van de opdrachtgever af, nadat daartoe door
de opdrachtgever schriftelijk opdracht is gegeven, met nauwkeurige
vermelding van de te verzekeren risico’s. Jan Krediet is steeds
gerechtigd om het sluiten van een verzekering voor de
opdrachtgever te weigeren.

4. Acceptatie of weigering van het aangeboden risico geschiedt door
assuradeur of verzekeraar; weigering kan daarom niet aan Jan
Krediet worden toegerekend.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene
Bedrijfsvoorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door
Nederlands recht.

2. Alle geschillen tussen Jan Krediet en de opdrachtgever dienen met
uitsluiting van iedere andere rechter ter beslissing te worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Jan Krediet blijft
evenwel gerechtigd het geschil te doen beslechten door een andere
bevoegde rechter, dan wel gerechtigd zich vrijwillig aan de jurisdictie
van een andere bevoegde rechter of arbitrale instantie te
onderwerpen.

Artikel 20. Beslissende tekst 

Bij afwijking tussen de Nederlandse tekst van deze Algemene 
Bedrijfsvoorwaarden of van andere voorwaarden waarnaar hierin wordt 
verwezen en enige daarvan gemaakte vertaling, of in geval de 
Nederlandse tekst of enig daarvan gemaakte vertaling op verschillende 
wijze kan worden geïnterpreteerd, zal de Nederlandse tekst en/of de aan 
de Nederlandse tekst te geven uitleg beslissend zijn. 

De Algemene Bedrijfsvoorwaarden van Jan Krediet zijn op 5 februari 
2020 gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 
Amsterdam onder depotnummer 5/2020. 
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