Algemene voorwaarden
van het Voertuig Documentatie Centrum

Definities

van VDC overeengekomen wordt
tegen een periodieke betaling door
opdrachtgever aan VDC.

Artikel 1.
1.

Voertuig Documentatie Centrum
B.V. en eventueel toekomstige
B.V.’s die worden opgericht door
voornoemde
B.V.
,
verder kortweg te noemen VDC:
gebruiker van deze algemene
voorwaarden.

2.

Opdrachtgever: de wederpartij,
particulier of handelend in de
uitoefening van een beroep of
bedrijf.

3.

Overeenkomst: alle tussen VDC en
opdrachtgever tot stand gekomen
overeenkomsten
waarbij
VDC
producten en diensten levert.

4.

Dienst
Wegverkeer
(RDW):
zelfstandig bestuursorgaan welke
een centrale rol vervult in de
voertuigketen tussen overheid,
particulieren en ondernemingen.

5.

Bedrijfssoftware: alle gegevens en
bestanden die VDC digitaal aan de
geautoriseerde opdrachtgever ter
beschikking
stelt
en
waarin
opdrachtgever tevens wijzigingen
ten aanzien van zijn voertuig of
voertuigen aan kan brengen.

6.

VDC Producten: alle door VDC
aangeboden
producten
en/of
diensten,
de
daarmee
samenhangende
werkzaamheden
en service-diensten.

7.

Bundel: een pakket waarin het
aantal te leveren diensten tegen
een te betalen prijs aangeboden
wordt door VDC voor het gebruik
van de RDW Diensten via de
internetsite van VDC voor een
contractsperiode van één jaar.

8.

Abonnement: overeenkomst tussen
VDC en opdrachtgever waarbij
tussen partijen een langere termijn
voor het leveren van de producten

9.

Account: het recht van toegang tot
geautomatiseerde diensten welke
opdrachtgever verkrijgt na het
invoeren
van
een
eigen
gebruikersnaam en wachtwoord op
de website van VDC.

Algemeen
Artikel 2.
1.

Tenzij
schriftelijk
anders
is
overeengekomen,
zijn
de
onderhavige
voorwaarden
van
toepassing
op
alle
offertes,
aanvragen,
mededelingen
en
overeenkomsten
van
VDC,
statutair gevestigd te Arnhem, de
uitvoering daaronder begrepen; alle
overeenkomsten waarbij VDC als
dienstverlener optreedt alsmede op
alle
met
haar
gesloten
overeenkomsten van koop en
verkoop van zaken alsmede op alle
gemengde overeenkomsten.

2.

Afwijkende voorwaarden, zoals
inkoopvoorwaarden
van
de
opdrachtgever, verbinden VDC
slechts als deze uitdrukkelijk
schriftelijk en incidenteel door de
directie
van
VDC
worden
overeengekomen.

3.

In geval van strijd tussen de
algemene voorwaarden en overeenkomstige
voorwaarden,
waaronder
begrepen
inkoopvoorwaarden
van
de
opdrachtgever
en
algemene
voorwaarden
van
de
opdrachtgever, zullen bij uitsluiting
de algemene voorwaarden van
VDC van kracht zijn, tenzij anders
is overeengekomen en schriftelijk
door de directie van VDC is
bevestigd.

Producten
Artikel 3.
1.

2.

BPM-restitutie Pakketten:
Gedeeltelijke tot en met volledige
administratieve afhandeling van
een voertuig met BPM-restwaarde,
afhankelijk van het pakket.
Doe-Het-Zelf Pakket:
Het op aanvraag van de
opdrachtgever verzorgen van
de Duitse dagtoelating.
VDC Duitse Brief Compleet::
Het op aanvraag van de
opdrachtgever verzorgen van
de Duitse dagtoelating en de
opmaak van een ingevuld
Belastingformulier “Teruggaaf
bpm wegens export van een in
Nederland
geregistreerd
motorrijtuig”
Comfort Pakket Basis:
Het op aanvraag van de
opdrachtgever
volledig
verzorgen
van
de
administratieve dienstverlening
waarbij ook het uitvoeren van
het voertuig, het verzorgen
van de Duitse dagtoelating en
de opmaak van een ingevuld
Belastingformulier “Teruggaaf
bpm wegens export van een in
Nederland
geregistreerd
motorrijtuig” en de opmaak
van
een
VDC
EGtypegoedkeuringsverklaring
door VDC.
Comfort Pakket Plus:
Het op aanvraag van de
opdrachtgever
volledig
verzorgen
van
de
administratieve
dienstverlening,
gelijk
aan
Comfort Pakket Basis, met
daarbij
een
voorfinancieringscomponent
voor het te ontvangen BPMbedrag, naar voorschriften van
de Belastingdienst.
Tijdelijk kenteken:
het 5daags Duits kenteken dat
gebruikt kan worden voor o.a.
testen
proefritten
en
transport i.v.m. import en
export.
het 7-,14- of 21 daags
Oostenrijks
kenteken
dat
gebruikt kan worden voor o.a.
testen
proefritten
en
transport i.v.m. import en
export.

-

-

het 30 dagen Zoll-kenteken
dat gebruikt kan worden voor
o.a. test- en proefritten en
transport i.v.m. import en
export.
het
14-dagen
RDW
NLexportkenteken dat gebruikt
kan worden voor o.a. test- en
proefritten en transport i.v.m.
import en export.

3.

Groene kaart: het internationale
verzekeringsbewijs dat standaard
wordt verstrekt bij een tijdelijk
kenteken, met de geldigheidsduur
van het tijdelijk kenteken, of
separaat wordt verkocht, aan de
balie of online, al dan niet in
combinatie
met
een
RDW
exportkenteken.

4.

Keuring op locatie: het verzorgen
van een volledige voertuiginspectie
door
een
erkende
Dekrakeurmeester voor het afgeven van
een Duitse §13-keuringsrapport of
§ 21-keuringsrapport. Voor afgifte
van een bovengenoemd rapport
moet het voertuig voldoen aan de
door de Duitse wet- en regelgeving
gestelde voorwaarden.

5.

EX.A. document: document van de
douane welke opdrachtgever nodig
heeft indien voertuigen, machines
en/of onderdelen ervan buiten het
douanegebied van de EU moeten
worden gebracht.

6.

Factuurverklaring Eur.1: Er bestaat
een mogelijkheid dat er een korting
wordt
gegeven
op
de
invoerrechten door diverse landen
buiten de Europese Unie, bij
voertuigen die binnen de Europese
Unie
zijn
geproduceerd.
Om
aanspraak te maken op de korting
op invoerrechten, dient direct bij
invoer van het voertuig een
oorsprongsverklaring
worden
getoond.
De
zogenoemde
Factuurverklaring
EUR.1
vertegenwoordigt dezelfde waarde
als
een
traditioneel
EUR.1
certificaat en wordt zonder verdere
handelingen geaccepteerd bij de
invoer van het voertuig. Deze
verklaring kan bij het BPMrestitutie Comfort Pakket Plus door
VDC worden afgegeven.

7.

8.

VDC
EGtypegoedkeuringsverklaring: voor
een voertuig met een complete EGtypegoedkeuringsverklaring
kan
binnen
de
gehele
EU
een
kentekenbewijs
worden
aangevraagd.
Milieuvignet (Duitsland): vignet
waarmee een uw voertuig toegang
heeft tot diverse stadscentra in
Duitsland en overige benoemde
‘Umweltzones’. Het milieuvignet is
kenteken gebonden.

17. VDC is gerechtigd de diensten van
RDW online aan erkenninghouders
beschikbaar te stellen.
18. VDC heeft geen toegang en is niet
gerechtigd toegang te verkrijgen
tot het digitale dataverkeer tussen
opdrachtgever en RDW, tenzij
hiervoor uitdrukkelijk door RDW
toestemming wordt gegeven.
19. VDC is niet verantwoordelijk voor
de inhoud van de online-diensten
van RDW, tenzij dit uitdrukkelijk en
schriftelijk tussen VDC en RDW
overeengekomen is.

Online-diensten RDW
9.

Online-diensten RDW: de door
RDW aan VDC en opdrachtgevers
van VDC beschikbaar gestelde
digitale
diensten,
waaronder
begrepen ORB, OREH, ORAD, TV,
APK en toekomstige digitale RDW
diensten. ORB: Online Registratie
Bedrijfsvoorraad.

10. OREH: Online Registratie Export
Handelaren
11. ORAD: Online
Demontage

Registratie

Auto

12. TV: Tenaamstelling Voertuigen.
13. APK: Algemene Periodieke Keuring.
14. Overige diensten RDW: de door
VDC
aan
opdrachtgever
te
verstrekken producten van RDW,
waarvoor VDC over de juiste
erkenning beschikt, waaronder
uitvoerverklaringen
en
exportkentekens.
15.

16.

VDC stelt online diensten van de
RDW beschikbaar uitsluitend voor
garagehouders,
autodemontagebedrijven en handelaren met RDW
erkenning.

20. Maakt de opdrachtgever misbruik
van het recht van gebruik van de
online-diensten van RDW, dan is
opdrachtgever aansprakelijk voor
de gevolgen van dit misbruik en is
opdrachtgever gehouden VDC voor
alle aanspraken van derden terzake
dit misbruik te vrijwaren.
21. Indien bij opdrachtgever tijdens het
gebruik van de RDW onlinediensten sprake is van een storing
dan dient hij dit direct bij VDC te
melden, zodat VDC maatregelen
kan treffen die mogelijk tot herstel
leiden.
22. VDC draagt zorg voor het optimaal
gebruik van de service, maar kan
niet garanderen dat het gebruik
altijd
optimaal
is,
daar
zij
afhankelijk is van derden.
23. Opdrachtgever verplicht zich regels
en aanwijzingen van VDC omtrent
de RDW online-diensten op te
volgen.

Gebruiksrecht VDC B.V. Producten
Artikel 4
1.

VDC verleent aan opdrachtgever
na het tot stand komen van de
overeenkomst tussen VDC en
opdrachtgever het recht gebruik te
maken van de door VDC te
verlenen diensten en de door VDC
uit te geven producten.

2.

Opdrachtgever
verschaft
zich
toegang tot de digitale diensten
van VDC door op de website

Bovenstaande (rechts)personen zijn
gerechtigd gebruik te maken van de
RDW online-diensten indien en zolang
zij tevens op basis van een daartoe
strekkende schriftelijke overeenkomst
met VDC daartoe het recht hebben
verkregen.

www.vdcnederland.eu een eigen
gebruikersnaam en wachtwoord in
te voeren.
3.

4.

Opdrachtgever verschaft aan VDC
de juiste persoonlijke en zakelijke
gegevens
alsmede
de
juiste
voertuig-/
en
vervoergegevens
waarbij VDC te allen tijde het recht
heeft
de
overeenkomst
te
beëindigen of ontbinden, dan wel
haar
werkzaamheden
op
te
schorten indien de wederpartij
onjuiste
gegevens
aan
VDC
verstrekt of er gerede twijfel
bestaat dat opdrachtgever aan
VDC onjuiste gegevens verstrekt.
Indien voor een voertuig een
geldige APK-datum benodigd is,
dient de opdrachtgever deze te
allen tijde kunnen overleggen.
Indien twijfel bestaat over de
geldigheid van deze datum kan
VDC de opdracht weigeren.

5.

Indien een voertuig gesignaleerd
staat als ‘gestolen’ binnen het
Europese
voertuig
informatie
systeem EUCARIS, kan VDC de
opdracht zonder reden van opgaaf
weigeren en voorziet zij officiële
instanties op aanvraag benodigde
informatie.

6.

VDC is gerechtigd te controleren of
opdrachtgever over de rechten
beschikt die hem toegang geven
tot de digitale producten van VDC
en RDW.

7.

Het
gebruiksrecht
van
de
opdrachtgever
is
niet
overdraagbaar en mag niet ter
beschikking worden gesteld aan
derden,
tenzij
VDC
en
opdrachtgever dit nadrukkelijk en
schriftelijk zo hebben bepaald met
inachtneming van de bepalingen in
deze algemene voorwaarden.

8.

9.

Het
namaken,
vervalsen
of
kopiëren van producten en/of
documentatie uit- en/of afgegeven
door VDC is de opdrachtgever
verboden.
Het
gebruiksrecht
van
opdrachtgever eindigt wanneer de
overeenkomst eindigt of beëindigd
wordt of wanneer de termijn

waarbinnen het gebruikrecht geldig
is, afloopt.

Prijzen
Artikel 5.
1.

Overeengekomen
prijzen
zijn
gebaseerd
op
basis
van
valutakoersen en de kosten van
materialen, vervoer, lonen, leges,
(assurantie)belastingen
en
heffingen,
invoerrechten
en
verdere prijsbepalende factoren,
geldend op de dag van de
totstandkoming van de overeenkomst.

2.

VDC is te allen tijde gerechtigd,
ook na de orderbevestiging of voor
zover deze ten aanzien van de prijs
naar de aanbieding verwijst, na de
aanbieding, indien voor de levering
enige verhoging van prijsbepalende
factoren als in het eerste lid van dit
artikel genoemd optreedt, ook al
geschiedt zulks ingevolge bij het
afsluiten van de overeenkomst
voorzienbare of onvoorzienbare
omstandigheden, de prijzen zonder
voorafgaande kennisgeving aan te
passen. Indien de bedongen prijs
binnen drie maanden na het sluiten
der overeenkomst wordt verhoogd
en de opdrachtgever een natuurlijk
persoon is, die niet handelt in de
uitoefening van bedrijf of beroep,
is de wederpartij bevoegd in dat
geval
de
overeenkomst
te
ontbinden.

3.

VDC zal deze prijsverhoging zo
spoedig mogelijk gespecificeerd ter
kennis van de opdrachtgever
brengen. De betaling van een
eventuele meerprijs op grond van
dit artikel zal geschieden gelijk met
die
van
de
hoofdsom
respectievelijk de laatste termijn
daarvan.

4.

Het in lid 2 bepaalde geldt
evenzeer indien de daar genoemde
prijswijzigingen optreden bij een
toeleverancier of degenen met wie
VDC een overeenkomst heeft,
waardoor deze zijn prijs ten
opzichte van VDC aanpast.

2.

Een eventueel op overschrijding
van de leveringstermijn uitdrukkelijk gestelde contractuele boete
is niet verschuldigd indien de
overschrijding het gevolg is van
overmacht.

3.

De leveringstermijn is vastgesteld
in de verwachting dat kan worden
gewerkt als ten tijde van de
aanbieding en in de vooronderstelling dat de te leveren zaken
tijdig door derden zullen worden
geleverd.

4.

Een
leveringstermijn
gaat,
onverminderd het bepaalde in lid 1
van dit artikel, eerst in, nadat de
gespecificeerde opdracht schriftelijk door VDC is aanvaard, alle
voor de uitvoering noodzakelijke
gegevens schriftelijk in het bezit
van
VDC
zijn
en
indien
gedeeltelijke
of
gehele
vooruitbetaling is bedongen, nadat
deze in het bezit van VDC is tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk anders
is overeengekomen.

5.

Iedere overeenkomst wordt door
VDC aangegaan onder de voorwaarde dat de opdrachtgever
voldoende kredietwaardig blijkt.
VDC is gerechtigd van de
wederpartij te verlangen, dat deze
ten genoegen van VDC voldoende
zekerheid stelt ter dekking van zijn
verplichtingen jegens VDC. VDC is
gerechtigd om de uitvoering van de
overeenkomst en de levering op te
schorten totdat de verlangde
zekerheid is gesteld.

6.

De levering wordt geacht plaats te
vinden, wanneer de zaken aan
opdrachtgever of een door deze
aangewezen
derde
worden
afgegeven of het bedrijf van VDC
verlaten.

7.

VDC is niet gerechtigd een
startdatum in de toekomst vast te
leggen waardoor de startdatum
van tijdelijke kentekens de dag der
verzending door VDC zal zijn.

Aanbiedingen
Artikel 6.
1.

De aanbiedingen, in welke vorm
ook gedaan, en de in publicaties
van VDC voorkomende gegevens
zijn
geheel
vrijblijvend
en
herroepelijk.
Gegevens
uit
drukwerk, verstrekt vanwege VDC,
zijn aan wijzigingen onderhevig,
zonder dat VDC gehouden zal zijn
hiervan bericht te geven.

2.

De door VDC opgegeven prijzen zijn
exclusief
B.T.W.,
exclusief
verzekeringsvracht,
leveringskosten
en
assurantiebelasting. Extra kosten
van spoed of expresse-zendingen
komen voor rekening van de
wederpartij.

3.

Alle in de aanbieding vermelde
tijdsbepalingen zijn slechts ten
behoeve van VDC gemaakt en zijn
voor
de
opdrachtgever
te
beschouwen als fatale termijnen.
Een aanbieding is steeds voor
aanvaarding herroepbaar, zelfs als
deze een tijdsbepaling bevat. Alle
door VDC gegeven data zijn
slechts
te
beschouwen
als
streefdata.

Levering
Artikel 7.
1.

Tenzij
uitdrukkelijk
anders
overeengekomen,
geldt
een
overeengekomen leveringstermijn
slechts bij benadering. VDC is niet
aansprakelijk voor afwijking van
opgegeven leveringstermijnen, door
welke oorzaak dan ook en de
opdrachtgever is mitsdien ook bij
afwijking van de leveringstermijn
verplicht
het
gekochte
te
accepteren. Overschrijding van de
leveringstermijn
geeft
de
wederpartij nimmer recht op
schadevergoeding, ontbinding of
omzetting van de overeenkomst of
niet nakoming van enige uit deze
overeenkomst
voortvloeiende
verplichtingen.

Betaling.

schorsing van betaling, aanvraag
tot
surséance
van
betaling,
faillissement of liquidatie van de
wederpartij , of indien op roerende
of onroerende zaken van
de
opdrachtgever,
beslag
wordt
gelegd, zal VDC het recht hebben
de overeenkomst of dat gedeelte
daarvan, dat op die datum nog
uitgevoerd moest worden, zonder
rechtelijke tussenkomst en zonder
tot
enige
schadevergoeding
gehouden te zijn, te annuleren en
mitsdien nog niet uitgevoerd werk
niet
te
verrichten,
zich
te
onthouden van de levering van nog
niet geleverde zaken, respectievelijk de nog niet betaalde zaken
terug te vorderen, onverminderd
het recht van VDC op schadevergoeding wegens tekortkoming
in de nakoming van de verbintenis
en het recht van VDC om bij
verzuim de overeenkomst om te
zetten tot een overeenkomst tot
vervangende schadevergoeding.
In de hierboven genoemde gevallen
is elke vordering, ook die waarvan
de betalingstermijn nog niet is
verstreken, die VDC ten laste van
de opdrachtgever heeft ineens en
dadelijk opeisbaar.

Artikel 8.
1.

Betaling door opdrachtgever aan
VDC geschiedt, uitzonderingen
daargelaten, zonder korting of
verrekening middels automatische
incasso.

2.

Betalingen
anders
dan
automatische
incasso
dienen
steeds binnen acht werkdagen na
factuurdatum vermeld op de door
VDC verzonden of afgegeven
factuur ten kantore van VDC of
een door haar aan te wijzen derde,
overgeboekt te worden. VDC is
gerechtigd,
indien
zij
zulks
wenselijk
acht,
van
de
opdrachtgever
aanvullende
zekerheid voor de betaling van de
overeengekomen prijs te verlangen.

2.

Bij onmogelijkheid tot incasseren of
bij
overschrijding
van
de
betalingstermijn is opdrachtgever
aan VDC vanaf de vervaldag een
vertragingsrente verschuldigd van
1,5 % per maand of gedeelte
daarvan
over
het
gehele
factuurbedrag.
Alle
gerechtelijke
en
buitengerechtelijke
kosten
verbonden aan de invordering
komen
ten
laste
van
de
opdrachtgever.
De
buitengerechtelijke
kosten
worden gesteld op tenminste 15%
van het in te vorderen bedrag
vermeerderd met B.T.W., met een
minimum van € 250,= en worden
verschuldigd op het tijdstip dat de
vordering ter incasso uit handen
wordt gegeven.

3.

4.

Korting
voor
contante
of
vervroegde betaling wordt niet
verleend, tenzij zulks uitdrukkelijk
schriftelijk is overeengekomen.
Buiten de hoofdsommen terzake
van diensten en leveranties, de in
de voorwaarden omschreven extra
kosten en rente als bedoeld in dit
artikel, is VDC gerechtigd jegens
de opdrachtgever alle kosten te
vorderen, die door tekortkoming in
de nakoming van de verbintenis
zijn veroorzaakt.
Ingeval van niet-betaling van een
opvorderbaar
bedrag,
van

Totstandkoming en annulering der
overeenkomst
Artikel 9.
1.

Een overeenkomst komt eerst tot
stand door schriftelijke aanvaarding
door de directie van VDC en/of
haar
daartoe
blijkens
het
handelsregister bevoegde procuratiehouders.
Eventueel
later
gemaakte aanvullende afspraken of
aangebrachte
wijzigingen
zijn
slechts geldend indien de directie
van VDC deze schriftelijk bevestigd
heeft
en
de
opdrachtgever
hiertegen schriftelijk geen bezwaar
maakt.

2.

Als datum van de totstandkoming
der overeenkomst zal gelden de
dag
van
verzending
der
aanvaarding.
Een
door
VDC
afgegeven of verzonden pakbon,
kentekenbewijs,
vrachtbrief
of
factuur wordt tevens beschouwd
als een bevestiging t.a.v. de
daarop
betrekking
hebbende
overeenkomst.

3.

4.

Afspraken met of mededelingen
van
ondergeschikte
personeelsleden van VDC binden
deze laatste niet, voor zover deze
niet schriftelijk door haar bevestigd
zijn.
Als
ondergeschikte
personeelsleden zijn in dit verband
alle medewerkers en werknemers
te beschouwen, die blijkens het
handelsregister geen procuratie
hebben.
De opdrachtgever is aan zijn
opdracht gebonden en zal verplicht
zijn bij wijziging en/of annulering
van de opdracht daardoor voor
VDC ontstane schade - reeds
gemaakte kosten, winstderving,
renteverlies en dergelijke - te
vergoeden, ongeacht de reden overmacht daaronder begrepen voor de wijziging en/of annulering,
ongeacht de aanvaarding van VDC
daarvan.
De bedoelde winstderving wordt
geacht 80 % van het gebruikelijk
door VDC voor de betreffende
dienstverlening gehanteerde tarief
te bedragen danwel, indien het
gaat om levering van zaken, 40%
van de koopsom. VDC behoudt het
recht een hoger schadebedrag te
bewijzen en te vorderen.

Aansprakelijkheid
Artikel 10.

1. VDC is niet aansprakelijk voor
schade die voortvloeit uit of
verband houdt met door haar
geleverde
zaken,
verrichte
werkzaamheden,
geleverde
diensten of verstrekte adviezen,
noch voor schade aan zaken, noch
voor letsel aan personen, noch voor
enige vorm van indirecte schade
zoals bedrijfstagnatie, winst- of
omzetderving,
renteverliezen,
kosten van technische expertise en
juridische adviezen en bijstand en
andere soorten van gevolgschade.

2. VDC is nimmer aansprakelijk voor
fouten of verzuimen van derden of
van haar eigen personeel, zelfs als
deze te beschouwen zijn als
hulppersoon bij de uitvoering der

overeenkomst, tenzij het gaat om
schade veroorzaakt door opzet of
grove schuld van personeel van
VDC.

3. De opdrachtgever vrijwaart VDC
voor elke aanspraak van derden tot
schadevergoeding jegens VDC, uit
welke
hoofde
ook
en
is
aansprakelijk voor alle kosten
daaruit voortvloeiende.

4. De opdrachtgever vrijwaart VDC
voor elke aanspraak van een
publiekrechtelijk rechtspersoon ten
titel van belastingen, accijns, leges,
heffing, boete of uit welke hoofde
dan ook, samenhangend met de
door VDC verleende diensten en is
aansprakelijk voor alle kosten
daaruit voortvloeiende.

5. Ingeval VDC, ondanks het in het
voorgaande
leden
bepaalde,
aansprakelijk gehouden wordt is zij
slechts gehouden om die schade te
vergoeden die in het desbetreffende
geval onder de door VDC gesloten
verzekering
wordt
uitgekeerd,
danwel wanneer VDC in het
desbetreffende geval niet verzekerd
is het bedrag dat VDC ter zake die
schade kan verhalen op derden.

6. Indien, ondanks het bovenstaande,
VDC aansprakelijk geacht wordt
voor enige schade zal zij jegens de
opdrachtgever niet gehouden zijn
om enige schadevergoeding groter
dan vijf maal het aan opdrachtgever
in rekening gebrachte bedrag te
vergoeden.

7. Opdrachtgever ontvangt bij zijn
tijdelijke kenteken, naast het
kentekenbewijs, een groene kaart.
Met deze kaart is opdrachtgever
voor de duur van het tijdelijke
kenteken WA verzekerd, mits de
eventuele schade niet door opzet of
grove schuld van de opdrachtgever
veroorzaakt is.

8. Een juist gebruik van het tijdelijk
kenteken is de verantwoordelijkheid
van de opdrachtgever.

9. VDC is niet aansprakelijk voor
eventuele boetes in verband met
het oneigenlijk gebruik van het
tijdelijke kenteken.

verstande dat prestatie door één
hunner de andere bevrijdt.

10.Opdrachtgever

is
zelf
verantwoordelijk voor een goede
technische staat van het voertuig.

2.

11.Het tijdelijke kenteken mag slechts
eenmaal worden afgegeven voor
hetzelfde voertuig. Opdrachtgever
is zelf verantwoordelijk voor de
gevolgen die ontstaan indien
opdrachtgever
het
tijdelijke
kenteken vaker dan eenmaal voor
hetzelfde voertuig gebruikt.
Klachten
Artikel 11.
1.

2.

Iedere
klacht
terzake
van
onvolledige of onjuiste levering van
zaken
en
of
schriftelijke
bescheiden, dient onverwijld, in
ieder geval binnen 48 uur na
levering, duidelijk omschreven en
gemotiveerd schriftelijk te worden
kenbaar gemaakt. Wederpartij is
gehouden
bij
ontvangst
de
geleverde
zaken
grondig
te
inspecteren.

Overmacht.
Artikel 13.
1.

Onverminderd de haar verder
toekomende rechten heeft VDC,
indien zij door overmacht wordt
verhinderd de overeenkomst uit te
voeren of tijdig uit te voeren, het
recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten of de
overeenkomst geheel of ten dele
door een schriftelijke verklaring te
ontbinden, ter keuze van VDC,
zonder
dat
VDC
tot enige
schadevergoeding of anderszins
gehouden is. Een en ander laat de
verplichting van opdrachtgever om
het reeds geleverde en de reeds
gemaakte
kosten
te
betalen
onverlet.

2.

Onder overmacht wordt ten deze
verstaan elke omstandigheid van
de wil van VDC onafhankelijk - ook
al was deze ten tijde van de
totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien - ten
gevolge waarvan de nakoming
en/of tijdige uitvoering van de
overeenkomst naar redelijkheid en
billijkheid door opdrachtgever niet
meer
kan
worden
verlangd,
daaronder in elk geval begrepen
oorlog, revolutie, oorlogsgevaar,
burgeroorlog, oproer, werkstaking,
werkliedenuitsluiting,
transportmoeilijkheden, brand en/of
storing in het bedrijf van VDC of in
dat van één of meer van haar
leveranciers, vertraagde levering
van tijdig bestelde materialen,

VDC is, indien haar dienstverlening
of
de
geleverde
zaken
en
bescheiden gebreken vertonen tot
niet meer gehouden dan tot het
leveren
van
overeenkomstige
zaken en/of diensten vanuit één
van haar vestigingen in Nederland,
binnen de gebruikelijk door VDC
gehanteerde bedrijfstijden.

Hoofdelijkheid
Artikel 12.
1.

Al hetgeen - betaling of anderszins
- waartoe VDC terzake van de uit
enige overeenkomst of deze
voorwaarden
voortvloeiende
verbintenissen is gerechtigd, niets
uitgezonderd,
is
hoofdelijk
verschuldigd door de eigenaar of
bestuurder van de opdrachtgever,
of door wie dan ook maar beschikkingsbevoegdheid ten aanzien van
de geleverde zaken en bescheiden
heeft, inclusief de houder van het
kenteken, ongeacht of zij de
opdrachten aan VDC tot levering
van zaken of diensten op eigen
naam en/of voor eigen rekening,
danwel voor rekening van derden
hebben
verstrekt,
met
dien

Eenieder die in de uitoefening van
een bedrijf of beroep, althans
tegen betaling van een vergoeding,
ten behoeve van een derde, al dan
niet
op
eigen
naam,
overeenkomsten
met
VDC
aangaat, is hoofdelijk, naast
bedoelde derde aansprakelijk voor
de nakoming van de uit die
overeenkomst
voortvloeiende
verplichtingen en vergoeding van
alle schade die VDC lijdt als gevolg
van handelen of nalaten van die
derde bij de uitvoering van de
overeenkomst of welke anderszins
daaruit voortvloeit.

gronden
hulpstoffen
of
onderdelen, overstroming, storm,
windhoos, hagel, regen, mist,
vorst,
sneeuwval,
ijzel,
verkeersstoring, onderbreking van
de aanvoer van energie of
drinkwater
en
overheidsmaatregelen.

vermengen, verwerken, verkopen,
verpanden of leveren.
Hij wordt geacht de zaken
uitsluitend voor VDC om niet te
houden,
zodat
VDC
behalve
eigenaar tevens middels hem de
bezitter van de zaken blijft.
2.

Geheimhouding
Artikel 14.
1.

VDC en opdrachtgever verplichten
zich tegenover elkaar tot het
geheimhouden van alle gegevens
over elkaars producten, services en
organisatie, waarvan zij kennis
nemen tijdens het uitoefenen van
werkzaamheden voor elkaar of ten
behoeve
van
cliënten
van
opdrachtgever.

Toepasselijk recht en geschillen.
Artikel 16.
1.

Eigendomsvoorbehoud en
eigendomsovergang.
Artikel 15.
1.

Alle geleverde zaken en bescheiden
blijven het eigendom van VDC
totdat opdrachtgever aan al zijn
verplichtingen
betrekkelijk
de
betreffende
overeenkomst
of
daarmee samenhangende verbintenissen jegens VDC heeft voldaan.
Tot dat moment wordt de
opdrachtgever geacht de zaken
van VDC in bruikleen te hebben.
Hij mag de geleverde zaken
derhalve,
onder
meer,
niet

VDC
is
onherroepelijk
door
opdrachtgever gemachtigd om in
geval van niet nakoming of
gebrekkige nakoming zonder enige
ingebrekestelling de door VDC
geleverde zaken tot zich te nemen
en daartoe de gebouwen en
terreinen van de wederpartij te
betreden.

Op alle door VDC gesloten
overeenkomsten,
alsmede
de
daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van
toepassing.
Alle
geschillen
voortvloeiende uit, of verband
houdende met deze voorwaarden
en de tussen partijen ontstane
rechtsverhoudingen,
zullen,
behoudens wettelijke beperkingen,
in eerste instantie uitsluitend
worden berecht door de bevoegde
Rechter te Arnhem, tenzij VDC er
de voorkeur aan geeft zich te
wenden tot de bevoegde rechter
ter woonplaats of plaats van
vestiging van de opdrachtgever of
tot een andere bevoegde Rechter.

