Leveringsvoorwaarden
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van AAA Lab Service B.V., gedeponeerd ter Kamer van
Koophandel 67434193 op 27-01-2017.
Artikel 1 Definities
1. In deze leveringsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
a. AAA Lab Service B.V.: de gebruiker van deze leveringsvoorwaarden (hierna: ‘AAA
Lab’);
b. Klant: de wederpartij van AAA Lab, al dan niet handelend in de uitoefening van
beroep of bedrijf;
c. Partijen: Klant en AAA Lab;
d. Overeenkomst: een overeenkomst tussen Klant en AAA Lab.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte,
opdrachtbevestiging en iedere overeenkomst tussen AAA Lab en Klant, tenzij van deze
voorwaarden door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken. Indien de
bepalingen van de overeenkomst tussen Partijen conflicteert met deze voorwaarden, gaan
de bepalingen van de overeenkomst voor op de bepalingen uit deze voorwaarden.
2. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de wederpartij worden
nadrukkelijk van de hand gewezen.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met AAA
Lab, voor de uitvoeringen waarvan derden dienen te worden betrokken.
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten
worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. AAA
Lab en Klant zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de
nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk
het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
5. Bij onduidelijkheid omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
leveringsvoorwaarden dient uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze
leveringsvoorwaarden.
6. Indien AAA Lab niet steeds stipte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet
dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat de AAA Lab in enigerlei mate het
recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze
voorwaarden te verlangen.
Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van AAA Lab zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn
voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien de dienst of het
product, waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft, niet meer aangeboden wordt of
beschikbaar is. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
2. AAA Lab kan niet aan haar offerte of aanbieding worden gehouden, indien Klant
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan,
een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in Euro’s en zijn exclusief BTW en overige
heffingen van overheidswege, eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten,
daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend-, en administratiekosten, tenzij anders
aangegeven.
4. Eventuele invoerrechten/heffingen komen voor rekening van de Klant.

5. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of
aanbieding opgenomen aanbod, is AAA Lab daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt
dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij AAA Lab deze
gewijzigde aanvaarding als nieuw aanbod aanvaardt.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht AAA Lab niet tot het verrichten van een gedeelte
van de opdracht tegen een overeenkomst deel van de opgegeven prijs.
Artikel 4 Adviezen en verstrekte informatie
1. Klant kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van AAA Lab krijgt als
deze geen betrekking hebben op de overeenkomst.
2. Als Klant aan AAA Lab gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag AAA Lab bij de
uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.
3. Klant vrijwaart AAA Lab voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van
door of namens Klant verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen,
materialen, monsters, modellen en dergelijke die door Klant worden verstrekt.
Artikel 5 Levertijd / uitvoeringsperiode
1. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde
zaken een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij
overschrijding van een termijn dient Klant AAA Lab derhalve schriftelijk in gebreke te stellen,
waarbij AAA Lab een redelijke termijn dient te worden geboden om alsnog uitvoering te
geven aan de overeenkomst.
2. Bij vaststelling van de levertijd en/of de uitvoeringsperiode gaat AAA Lab ervan uit dat zij de
opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die bij haar op dat moment bekend zijn.
3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en
technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve en
goedgekeurde tekeningen en dergelijke in bezit van AAA Lab, de overeengekomen
(termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarde voor de uitvoering van
de overeenkomst is voldaan.
4. Als er sprake is van:
a. andere omstandigheden dan AAA Lab bekend waren toen zij de levertijd en/of
uitvoeringsperiode vaststelde, kan zij de levertijd en/of de uitvoeringsperiode
verlengen met de tijd die zij nodig heeft om de overeenkomst onder deze
omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van Klant
kunnen worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn
planning dit toelaat;
b. meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die AAA
Lab nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om
het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Klant kan
worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning
dit toelaat;
c. opschorting van verplichtingen door Klant worden de levertijd en/of de
uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de
werkzaamheden niet in de planning van Klant kan worden ingepast, zullen de
werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat;
5. Klant is gehouden alle kosten die AAA Lab maakt als gevolg van een vertraging in de levertijd
en/of uitvoeringsperiode zoals vermeld in lid 4 van dit artikel te voldoen.
6. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op
schadevergoeding of ontbinding, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk door Partijen anders is
overeengekomen.
Artikel 6 Wijziging overeenkomst

1. Blijkt tijdens de uitvoering van de overeenkomst, dat het voor een behoorlijke uitvoering
daarvan noodzakelijk is deze te wijzigen en/of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in
onderling overleg tot wijziging en/of aanpassing van de overeenkomst overgaan.
2. Ingeval de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of
aanwijzing van Klant, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de
overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit ook
consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan
het oorspronkelijke overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. AAA Lab zal
daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
3. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van
de levering en/of uitvoering worden gewijzigd.
4. Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de
wijziging in prijs en termijn van de levering en/of uitvoering. Wordt de overeenkomst
gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is AAA Lab gerechtigd om daaraan eerst
uitvoering te geven, nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen AAA Lab bevoegde
persoon en Klant akkoord is gegaan met de voor de levering en/of uitvoering opgegeven prijs
en andere voorwaarden, daaronder begrepen alsdan te bepalen tijdstip, waarop daaraan
uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde
overeenkomst levert geen wanprestatie van AAA Lab op en is voor Klant evenmin grond om
de overeenkomst op te zeggen.
Artikel 7 Prijswijzigingen
1. AAA Lab mag een stijging van kostprijsbepalende factoren die is opgetreden na het sluiten
van de overeenkomst aan Klant doorberekenen.
2. Klant is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel naar keuze van AAA Lab
op een van de onderstaande momenten te voldoen:
a. als de prijsstijging zich voordoet;
b. tegelijk met betaling van de hoofdsom;
c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
Artikel 8 Wijzigingen in het werk
1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
b. de door Klant verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c. geschatte hoeveelheden meer dan 10% afwijken.
2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het
moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de
prijsbepalende factoren die golden op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
3. Klant is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel naar keuze van AAA Lab
op een van de onderstaande momenten te voldoen:
a. als de prijsstijging zich voordoet;
b. tegelijk met betaling van de hoofdsom;
c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
Artikel 9 Uitvoering van het werk
1. Klant zorgt ervoor dat AAA Lab zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen
tijdstip kan verrichten en dat zij en/of haar werknemers bij de uitvoering van haar
werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
a. gas, water en elektriciteit;
b. verwarming;
c. afsluitbare droge opslagruimte;
d. op grond van de Arbowet en –regelgeving voorschreven voorzieningen.

2. Klant draagt het risico en is aansprakelijk voor schade in verband met verlies, diefstal,
verbranding en beschadiging van zaken van AAA Lab, Klant en derden, zoals gereedschappen,
voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden op
de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen
plaats.
3. Klant is gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de risico’s genoemd in lid 2 van dit
artikel. Klant dient AAA Lab op eerste verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en)
en een bewijs van betaling van de premie toe te zenden. Als er sprake is van schade is Klant
verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling en
afwikkeling.
4. Als Klant zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden van dit artikel niet nakomt
en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de
werkzaamheden worden uitgevoerd zodra Klant alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en
de planning van AAA Lab dit toelaat. Klant is aansprakelijk voor alle voor AAA Lab uit de
vertraging voortvloeiende schade.
Artikel 10 Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze leveringsvoorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of
niet-voorzien, waardoor AAA Lab niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
Werkstakingen in het bedrijf van AAA Lab of van derden daaronder begrepen. AAA Lab heeft
ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat AAA Lab de verbintenis had
moeten nakomen.
2. AAA Lab is niet gehouden tot het nakomen van de enige verplichting jegens Klant, indien zij
daartoe gehinderd wordt door overmacht. AAA Lab kan gedurende de periode dat de
overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze
periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
3. Voor zover AAA Lab ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nakomen, respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is AAA Lab
gerechtigd dat deel separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te
voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 11 Risico-overdracht
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Klant over, op het
moment waarop zaken door AAA Lab in de macht van Klant worden gebracht.
2. Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen Klant en AAA Lab overeenkomen dat
Klant voor het transport zorgt. Het risico van laden en lossen, opslag en transport rust in dat
geval op Klant. Klant kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
3. Als sprake is van inruil en Klant in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te
ruilen zaak onder zich houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij Klant tot aan het
moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van AAA Lab. Als Klant de in te ruilen zaak niet
kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst werd gesloten, kan
AAA Lab de overeenkomst ontbinden.
Artikel 12 Voortijdige beëindiging overeenkomst
1. AAA Lab is bevoegd de nakoming van de verplichting op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien:
a. Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
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b. Na het sluiten van de overeenkomst AAA Lab ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
c. Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit en de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft
of onvoldoende is.
Ingeval door de vertraging aan de zijde van Klant niet langer van AAA Lab kan worden
gevergd, dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal
nakomen, is AAA Lab gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
Voorts is AAA lab bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden
voordoen, welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of
indien er zich anderszins omstandigheden voordoen, die van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding niet van AAA Lab kan worden gevergd.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van AAA Lab op Klant
onmiddellijk opeisbaar.
Indien AAA Lab de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit
de wet en overeenkomst.
Indien AAA Lab tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden
tot vergoeding van schade en kosten, die daardoor op enigerlei wijze zijn ontstaan.
Indien ontbinding aan Klant toerekenbaar is, is AAA Lab gerechtigd tot vergoeding van de
schade, daaronder begrepen kosten, die daardoor direct en indirect zijn ontstaan.
Indien Klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze
niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, is AAA Lab gerechtigd de overeenkomst terstond en
met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
In het geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van
beslaglegging ten laste van Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor
Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het AAA Lab vrij om de
overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of
overeenkomst te annuleren zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van AAA Lab op Klant zijn in dat
geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum (= vervaldatum), door middel
van een wettig betaalmiddel ten kantore van AAA Lab of door overschrijving van het
verschuldigde bedrag naar een door AAA aangegeven bank-/girorekening t.n.v. AAA Lab. AAA
Lab is gerechtigd periodiek te factureren.
2. AAA Lab heeft te allen tijde het recht om Klant een voorschot in rekening te brengen. Het
door Klant betaalde voorschot wordt verrekend met de eindfactuur.
3. Blijft Klant in gebreke met tijdige betaling van een factuur, dan is Klant van rechtswege in
verzuim. Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de handelsrente ex
artikel 6:119a BW hoger is, in welk geval de handelsrente verschuldigd is. De rente over het
opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is, tot het
moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4. AAA Lab heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste
plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten
slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
5. Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening en/of compensatie van het door hem aan AAA
Lab verschuldigde.

6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Klant
die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (artikel 231 tot en met 247 van Boek 6) BW, is
evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
7. Is Klant in gebreke of in verzuim in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen
alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. De
buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse
incassopraktijk gebruikelijk is. Indien AAA Lab hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die
redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding
in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op
Klant worden verhaald. Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente
verschuldigd.
Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door AAA Lab in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van
AAA Lab, totdat Klant alle verplichtingen uit de met AAA Lab gesloten overeenkomst(en)
deugdelijk is nagekomen.
2. Door AAA Lab geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen van artikel 14.1,
mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Klant
is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op
enige andere wijze te bezwaren.
3. Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om
de eigendomsrechten van AAA Lab veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht om AAA Lab daar
onmiddellijk van op de hoogte van te stellen.
5. Klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de
polis van deze verzekering op eerste verzoek van AAA Lab ter inzage te geven. Bij een
eventuele uitkering van de verzekering is AAA Lab gerechtigd tot de verzekeringspenningen.
Voor zover nodig verbindt Klant zich er jegens AAA Lab bij voorbaat toe om zijn medewerking
te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval AAA Lab haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen,
geeft Klant bij voorbaat onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan AAA Lab en
aan door AAA Lab aan te wijzen derden om al die plaatsten te betreden, waar de
eigendommen van AAA Lab zich bevinden en die zaken terug te nemen.
Artikel 15 Reclame en garantie
1. De door AAA Lab te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen, die
daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij
bij normaal gebruik zijn bestemd. De in deze leveringsvoorwaarden bedoelde garantie is van
toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten
Nederland dient Klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik
aldaar en voldoet aan de voorwaarden, die daaraan in het betreffende land gesteld worden.
AAA Lab kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen terzake de te
leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. Klant is verplicht de afgenomen zaken onmiddellijk na inontvangstneming door Klant zelf of
door een in opdracht van Klant handelende derde nauwkeurig te (doen) inspecteren.
3. Reclames ten aanzien van de levering van de betreffende prestatie of de zaken dienen
binnen 8 dagen na levering schriftelijk bij AAA Lab te worden ingediend, bij gebreke waarvan
elke aanspraak van Klant jegens AAA Lab vervalt. Daarbij is het voor het in behandeling
nemen van de reclame noodzakelijk dat de aard van de reclame uitvoerig wordt toegelicht.
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Beoordeling van de gegrondheid van de reclame ligt uitsluitend bij AAA Lab. Klant dient AAA
Lab in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
Reclame door Klant terzake “verborgen” gebreken dient plaats te hebben binnen 10 dagen
nadat deze zijn ontdekt dan wel redelijkerwijs hadden behoren te zijn ontdekt, doch uiterlijk
binnen 6 maanden na de levering.
Alle rechten op het indienen van een schadevergoeding zijn nietig en vervallen indien de
goederen door of namens Klant ondeugdelijk of in strijd met door of namens AAA Lab
gegeven instructies zijn vervoerd, behandeld, bewerkt of opgeslagen.
Gegrondheid van de reclame kan slechts leiden tot alsnog de overeengekomen prestatie te
leveren. Nimmer kan meer geleverd worden dan is overeengekomen.
Het indienen van een reclame kan nimmer de betalingsverplichting van Klant opschorten.
Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na uitdrukkelijk voorafgaande
verleende toestemming van AAA Lab, onder door AAA Lab te bepalen voorwaarden.
Garantie wordt verleend op de door AAA Lab geleverde zaken en werkzaamheden onder de
navolgende voorwaarden:
a. Garantie kan slechts betrekking hebben op fabrieksfouten. Er wordt geen garantie
verstrekt op producten die als gevolg van slijtage, verbruik of onjuist gebruik
gebreken vertonen.
b. Er wordt eveneens geen garantie gegeven als er wijzigingen in de zaken zijn
aangebracht anders dan door AAA Lab.
c. Op onderdelen die niet door AAA Lab maar door derde leveranciers zijn geleverd,
geldt slechts de garantietermijn die de derde leverancier aan AAA Lab verleent.
Klant dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen
rekening en risico af te leveren op het door AAA Lab op te geven adres, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen. Eventuele kosten van demontage of hijs- en takelwerken komen
voor rekening van Klant.
Garantie wordt verleend voor een nader overeen te komen termijn. Indien geen termijn is
overeengekomen geldt een termijn van 1 maand.
De eigendom van door garantie vervangen onderdelen komt toe aan AAA Lab.
Indien Klant niet aan alle met AAA Lab overeengekomen verplichtingen voldoet, wordt door
AAA Lab geen garantie verleend, tot het moment dat Klant alsnog aan al zijn verplichtingen
jegens AAA Lab heeft voldaan.

Artikel 16 Aansprakelijkheid
1. Indien AAA Lab aansprakelijk mocht zijn voor eventueel geleden schade, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. AAA Lab is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat AAA
Lab is uitgegaan van door of namens Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Indien AAA Lab aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid
van AAA Lab beperkt tot de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de
order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van AAA Lab is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der
uitkering van haar verzekeraar in het voorkomend geval.
5. AAA Lab is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt
uitsluitend verstaan:
a. Redelijke extra kosten boven de kosten overeengekomen in de overeenkomst die
Klant zou moeten maken om de prestatie van AAA Lab aan de overeenkomst te laten
beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de
overeenkomst door of op vordering van Klant wordt ontbonden;

b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de
schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van
deze voorwaarden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin
van deze voorwaarden.
6. AAA Lab is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg
van aanspraken van afnemers van Klant, schade verband houdende met het gebruik van door
Klant aan AAA Lab voorgeschreven zaken of materialen en schade verband houdende met de
inschakeling van door Klant aan AAA Lab voorgeschreven toeleveranciers, alsook schade die
in eerste instantie door derden werd geleden.
Artikel 17 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot geleverde zaken en/of
alle hieraan gerelateerde knowhow berusten bij AAA Lab of derden-rechthebbenden, en
gaan door de overeenkomst tussen Partijen niet over op Klant, ook niet indien de afgenomen
zaken of aanverwante knowhow specifiek voor Klant zijn ontworpen, ontwikkeld of
samengesteld.
2. Klant zal AAA Lab onmiddellijk waarschuwen indien hij wetenschap heeft dat derden inbreuk
maken of dreigen te maken op de industriële of intellectuele eigendomsrechten of knowhow
van AAA Lab of indien derden menen dat de zaken van AAA Lab inbreuk maken op hun eigen
intellectuele en industriële eigendomsrechten en/of knowhow.

Artikel 18 Vrijwaring
1. Klant is gehouden AAA Lab te vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden tot
vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van AAA Lab in deze voorwaarden in
verhouding tot Klant is uitgesloten.
2. Indien AAA Lab uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken is Klant gehouden
AAA Lab, zowel in als buiten rechte bij te staan, en onverwijld al hetgeen te doen dat van
hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Klant in gebreke blijven in het niet nemen
van adequate maatregelen, dan is AAA Lab, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe
over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van AAA Lab en derden, daardoor ontstaan,
komen integraal voor rekening en risico van Klant.
Artikel 19 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij AAA Lab partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering
wordt gegeven, of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats
heeft. Het Weens Koopverdrag is derhalve uitgesloten.
2. Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is de rechtbank Den Haag bij uitsluiting
bevoegd.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 20 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Kamer van Koophandel 67434193 op 27-01-2017.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie, zoals gold ten tijde van
de totstandkoming van de rechtsbetrekking met AAA Lab.

2. AAA Lab is te allen tijde bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen en zal
Klant tijdig op de hoogte stellen van deze wijzigingen.

