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ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN TRIBUS BV. 
 
 
 
Artikel 1. Begripsbepaling 
 
1.1 Onder “opdrachtnemer” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan Tribus B.V. 
1.2 Onder “afnemer” wordt in deze Algemene Voorwaarden mede begrepen degene in wiens opdracht alsmede degene voor wiens rekening zaken, in de ruimste zin, worden geleverd en/of 

diensten worden verricht. 
 
Artikel 2. Algemeen/toepassing 
 
2.1 Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van Algemene Voorwaarden van afnemer van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveranties en diensten tussen opdrachtnemer en 

afnemer. 
2.2 Afwijkende voorwaarden of bedingen maken alleen deel uit van een overeenkomst voor zover die voorwaarden of bedingen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. 
 
Artikel 3. Aanbiedingen 
 
3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft 

opdrachtnemer het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 
3.2 Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door afnemer bij de eventuele aanvrage of opdracht versterkte gegevens en weergaven, van de juistheid waarvan opdrachtnemer mag uitgaan. 
3.3 Opdrachtnemer heeft het recht om, indien de opdracht niet aan hem wordt gegeven, alle kosten welke hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te kunnen verstrekken, in rekening te 

brengen aan opdrachtgever. 
 
Artikel 4. Rechten van industriële en intellectuele eigendom 
 
4.1 Alle rechten uit hoofde van industriële en intellectuele eigendom, alsmede auteursrechten op of met betrekking tot de door opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, 

tekeningen, modellen, programmatuur en offertes blijven berusten bij opdrachtnemer, danwel worden geacht toe te behoren aan opdrachtnemer. 
4.2 De in artikel 4.1 vermelde documenten en/of stukken blijven eigendom van opdrachtnemer en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of 

op andere wijze gebruikt, ongeacht of afnemer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Afnemer is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan opdrachtnemer te retourneren op straffe 
van een boete van € 500 per dag gedurende welke afnemer daar niet aan voldoet. 

 
Artikel 5. Adviezen, voorschriften en vergunningen 
 
5.1 Door opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. 
5.2 Aan afbeeldingen, tekeningen, opgaven, illustraties en beschrijvingen door opdrachtnemer gemaakt en/of  verstrekt, kunnen geen rechten worden ontleend. 
5.3 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor die gegevens, ontwerpen, materialen en dergelijke die afnemer verstrekt, voorschrijft of aanbeveelt. 
5.4 Afnemer zorgt ervoor dat de vergunningen, ontheffingen en/of soortgelijke beschikkingen die noodzakelijk zijn om de zaken te leveren en/of de diensten te verrichten tijdig verkregen zijn. 
 
Artikel 6. Overeenkomst 
 
6.1 Een overeenkomst komt pas tot stand als een hiertoe vertegenwoordigingsbevoegde van opdrachtnemer de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, danwel doordat opdrachtnemer uitvoering 

geeft aan de opdracht. 
6.2 De inhoud van de overeenkomst strekt niet verder dan die levering of diensten welke uitdrukkelijk in de aanbieding of de opdrachtbevestiging worden genoemd of zijn omschreven, waarbij 

de opdrachtbevestiging prevaleert. 
6.3 Opdrachtnemer is steeds gerechtigd overeenkomsten geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. 
 
Artikel 7. Wijzigingen in de overeenkomst 
 
7.1 Alle wijzigingen in de overeenkomst worden beschouwd als meerwerk wanneer daaruit hogere of meer kosten ontstaan als minderwerk. 
7.2 Meerwerk zal worden berekend op basis van prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het 

sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren. 
 
Artikel 8. Prijzen 
 
8.1 Alle prijzen zijn in Nederlands geld, af werkplaats of magazijn en exclusief omzetbelasting. 
8.2 Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende wisselkoersen,  (invoer)rechten belastingen, heffingen, materialen, loonkosten en 

grondstoffen. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst een of meer van deze kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijzen 
te verhogen. Eventuele prijsverhogingen zullen onverwijld ter kennis van de afnemer worden gebracht. 

 
Artikel 9. Termijnen, levertijd en leverplaats 
 
9.1 Opgegeven termijnen, levertijden of data voor uitvoering zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering of 

uitvoering dient opdrachtnemer derhalve eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld en moet hem een redelijke termijn gegund worden alsnog te presteren. 
9.2 De termijnen, tijden of data zijn vastgesteld in de verwachting dat opdrachtnemer kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding  was voorzien en de nodige materialen en dergelijke 

hem tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding hiervan kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien schriftelijk overeengekomen. 
9.3 De termijnen, tijden of data gaan in wanneer over alle (technische) details overeenstemming is verkregen en alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens, tekeningen enzovoorts in het 

bezit zijn van opdrachtnemer en opdrachtnemer de, eventueel, overeengekomen en van toepassing zijnde deelbetaling heeft ontvangen. 
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering af werkplaats of magazijn. 

 
Artikel 10. Vervoer 
 

Vervoer van zaken van en naar opdrachtnemer is voor rekening en risico van afnemer, ongeacht de vraag of het vervoer door opdrachtnemer is aangewezen of het vervoer voor rekening 
van opdrachtnemer wordt verricht. 
Het risico voor de zaken gaat over op het moment van inlading van de zaken. 

 
Artikel 11. Emballage 
 

Noodzakelijke emballage wordt tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van opdrachtnemer, tenzij een 
statiegeldregeling van toepassing is. 

 
Artikel 12. Goedkeuring overeenkomst 
 
12.1 De overeenkomst wordt geacht te zijn goedgekeurd: 
a. Wanneer afnemer schriftelijk of mondeling aan opdrachtnemer kennis heeft gegeven dat hij hetgeen opdrachtnemer heeft geleverd en/ of verricht heeft goedgekeurd. 
b. 8 dagen nadat opdrachtnemer schriftelijk aan afnemer heeft medegedeelde dat de overeenkomst is uitgevoerd en afnemer heeft nagelaten het geleverde en/ of verrichte binnen die termijn 

op te nemen; 
c. Bij ingebruikneming door afnemer van hetgeen opdrachtnemer heeft geleverd en/ of verricht. 
12.2 Voor zover er kleine gebreken kleven aan hetgeen is geleverd en/of verricht, welke binnen 30 dagen kunnen worden hersteld, wordt de overeenkomst geacht te zijn goedgekeurd. 
12.3 Afnemer is verplicht om schriftelijk opgave te doen aan opdrachtnemer van de reden indien hij goedkeuring wenst te onthouden aan hetgeen is geleverd en/of verricht. 
 
Artikel 13. Betaling 
 
13.1 Betaling geschiedt in Nederlands wettig  betaalmiddel, contant of middels storting of overmaking op een door opdrachtnemer aangewezen bank- of girorekening, voor of op het moment van 

levering, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 
13.2 Na het verstrijken van de betalingstermijn tot en met de dag van volledige betaling, is afnemer over het faktuurbedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met 

minimum van 10% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10%. Een gedeelte van een maand wordt als een volledige maand aangemerkt. 
13.3 De op de invordering vallende buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van afnemer. De buiten-gerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de 

Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. 
13.4 Indien opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, komen alle door opdrachtnemer in verband met deze procedure gemaakte kosten voor 

rekening van afnemer. 
13.5 Iedere betaling door afnemer strekt allereerst tot voldoening van kosten, met uitzondering van gerechtelijke kosten, vervolgens ter voldoening van de verschuldigde rente. Pas na voldoening 

van deze bedragen strekt enige betaling door afnemer in mindering op de in hoofdsom openstaande vordering en wel, zo er meerder zijn, op de oudste openstaande vordering en lopende 
rente. 
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13.6 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat afnemer de door opdrachtnemer 

gevraagde zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Weigering van afnemer om de verlangde zekerheid te stellen, geeft 
opdrachtnemer het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van opdrachtnemer tot vergoeding van onkosten en winstderving. 

13.7 Tevens is opdrachtnemer gerechtigd om, indien afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is 
overeengekomen. 

13.8 Opdrachtnemer kan te allen tijde enige verplichting, al dan niet opeisbaar, verrekenen met een vordering op afnemer. Het recht van afnemer om zijn eventuele vorderingen op 
opdrachtnemer te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

13.9 Alle vorderingen van opdrachtnemer zijn direct opeisbaar als afnemer zijn verplichtingen niet nakomt, bij diens faillissement of aanvraag tot (voorlopige) surseance van betaling, of indien 
afnemer door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst 
met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding. 

 
Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 
 
14.1 Opdrachtnemer draagt de eigendom van de door hem te leveren zaken slechts over op afnemer onder de opschortende voorwaarde dat afnemer aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de 

overeenkomst en/of deze voorwaarden heeft voldaan. Opdrachtnemer blijft dientengevolge eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang afnemer aan een van zijn 
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/ of voorwaarden niet, gedeeltelijk, of niet naar behoren heeft voldaan. 

14.2 Afnemer heeft niet de bevoegdheid om, zolang de voorwaarde als vermeld in het voorgaande lid niet is ingetreden, de door opdrachtnemer geleverde zaken met enig recht te vervreemden 
of te bezwaren, danwel zich daartoe tegenover derden te verbinden. 

14.3 Opdrachtnemer verschaft aan afnemer op het moment dat afnemer al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde 
zaken onder voorbehoud van pandrecht van opdrachtnemer ten behoeve van andere aanspraken die opdrachtnemer op afnemer heeft. Afnemer zal op eerst verzoek van opdrachtnemer 
zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn. 

14.4 Opdrachtnemer is door afnemer gemachtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geleverde zaken in zijn macht te brengen, indien de afnemer zijn betalingsverplichting 
(gedeeltelijk) niet nakomt, onverminderd het recht op schadevergoeding van opdrachtnemer. 

14.5 Opdrachtnemer verkrijgt in geval van bewerking, vermenging of vervoeging van de geleverde zaken met andere zaken het medeeigendomsrecht van de aldus ontstane zaak op het moment 
dat de zaken tot een zaak worden verenigd. 

 
Artikel 15. Acceptatie 
 
15.1 Manco’s of andere zichtbare gebreken en/of tekortkomingen van de zaken of diensten, danwel terzake van verstrekte facturen, dienen aanstonds doch uiterlijk binnen drie dagen na de 

leveringsdatum, respectievelijk nadat de diensten zijn verricht, danwel na de factuurdatum, schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt 
de zaken, de diensten, danwel de fakturen in orde te hebben bevonden. 

15.2 Overige klachten ter zake van geleverde zaken of verrichte diensten worden door opdrachtnemer slechts in behandeling genomen indien zij binnen drie dagen nadat de afnemer deze heeft 
ontdekt, danwel redelijkerwijze had moeten ontdekken schriftelijk ter kennis van opdrachtnemer zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de zaken en/of 
diensten in orde te hebben bevonden. 

15.4 Bij (door)verkoop, verwerking,  en/of  gebruik van door opdrachtnemer geleverde zaken wordt afnemer geacht de zaken en/of diensten in orde te hebben bevonden. 
15.5 Indien blijkt dat afnemer of een derde zonder voorafgaande kennisgeving en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer reparaties, werkzaamheden en/of  wijzigingen aan door 

opdrachtnemer geleverde zaken heeft uitgevoerd respectievelijk aangebracht, vervallen de rechten van afnemer uit hoofde van dit artikel en artikel 18 van deze voorwaarden. 
 
Artikel 16. Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst 
 
16.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door opdrachtnemer niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die opdrachtnemer bij het totstandkomen van 

de overeenkomst niet bekend waren, heeft opdrachtnemer het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk wordt. 
16.2 Daarnaast heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten en is hij niet in verzuim, indien hij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde 

van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. 
Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer liggen, wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen door leveranciers 
en/of onderaannemers van opdrachtnemer aan hun verplichtingen, brand, stakingen of werkonderbrekingen, het verloren gaan van de verwerken materialen, import- of  handelsverboden. 

16.3 Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke overmacht meer dan zes maanden voortduurt, in welk geval de overeenkomst tussen 
partijen wordt ontbonden zonder dat een van de partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade of te lijden schade. 

16.4 Als opdrachtnemer zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de 
gemaakte kosten. 

 
Artikel 17. Garantie 
 
17.1 Opdrachtnemer staat in voor de goede kwaliteit en uitvoering van door hem geleverde zaken en/of verrichte diensten gedurende een termijn van 24 maanden na levering van de zaken en/of 

verrichten van de diensten. 
17.2 Als bij geleverde en/of verrichte diensten garanties zijn verstrekt, zullen verplichtingen ten laste van opdrachtnemer naar keuze van opdrachtnemer ofwel bestaan in het (doen) herstellen 

en/of wegnemen van de geconstateerde tekortkomingen en/of vervanging van zaken ofwel in terugbetaling van de prijs van die zaken of diensten terzake waarvan door de afnemer de 
garantie is ingeroepen, welke betaling wordt aangemerkt als volledige vergoeding van de garantieaanspraken van de afnemer en van eventueel door deze geleden directe en/of indirecte 
schade. 

17.3 Garantiewerkzaamheden vinden plaats in de werkplaats van opdrachtnemer. Afnemer dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor het vervoer naar en van de werkplaats van 
opdrachtnemer. 

17.4 Opdrachtnemer zal nimmer gehouden zijn tot vergoeding van schade, tot vervanging of reparatie in verband met gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling, 
onoordeelkundig of onjuist onderhoud of gebreken welke zich voordoen na wijziging of reparatie door afnemer of derden aangebracht respectievelijk verricht, alsmede gebreken in de door 
afnemer gewenste constructie of materialen welke op verzoek en/of advies van afnemer zijn gebruikt of verwerkt. 

17.5 Tenzij anders overeengekomen is, wordt geen garantie verleend op voertuigen, onderdelen, materialen en andere zaken die niet nieuw waren op het moment van levering. 
17.6 Voor geleverde zaken met fabrieksgarantie gelden de door de fabriek en/of importeur gestelde garantiebepalingen. Geeft de fabriek en/of importeur geen garantie, dan wordt door 

opdrachtnemer eveneens geen garantie verstrekt. 
17.7 De eventuele garantie geldt slechts indien afnemer aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan. 
 
Artikel 18. Aansprakelijkheid 
 
18.1 Onze aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot het nakomen van onze verplichtingen ex. Artikel 17 
18.2 Onverminderd het in lid 1 bepaalde, is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het met de bewuste levering gemoeide factuurbedrag. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gevolg-, 

bedrijfs-, en/of indirecte schade. 
18.3 Afnemer vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken die op de voet van artikelen 6:185 e.v. BW jegens opdrachtnemer zijn of worden ingesteld op grond van door derden geleden schade 

veroorzaakt door een gebrek in produkten, waarvan opdrachtnemer niet als producent kan worden aangemerkt, alsmede ter zake van het gebruik van door afnemer toegezonden en/of 
gewenste tekeningen, monsters, modellen of andere zaken respectievelijk gegevens. De afnemer is voorts aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien. 

 
Artikel 19. Ontbinding 
 
19.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens afnemer een schriftelijke ontbindingsverklaring tot 

opdrachtnemer richt, zal hij te allen tijde eerst opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen danwel 
tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te vermelden. 

19.2 Afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn 
verplichtingen. 

19.3 Indien opdrachtnemer instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim aan zijn zijde, heeft hij steeds het  recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde 
winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door 
opdrachtnemer verrichte prestaties en heeft opdrachtnemer onverkort recht op betaling voor de reeds doorhem geleverde zaken en/of verrichte diensten. 

 
Artikel 20. Overige verplichtingen van de afnemer 
 
20.1 Afnemer is verplicht zaken die opdrachtnemer van hem onder zich heeft op eerste verzoek van opdrachtnemer op te halen tegen betaling van het door hem verschuldigde. Indien afnemer 

niet binnen een maand na terbeschikkingsstelling door opdrachtnemer de zaken heeft afgehaald, is opdrachtnemer gerechtigd de zaken na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens 
afnemer te (doen) verkopen onder de verplichting de opbrengst aan afnemer uit te keren, onder aftrek van de afnemer toekomende vorderingen, opslagkosten daaronder begrepen. 

20.2 Afnemer is verplicht opdrachtnemer onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als diens faillissement of  (voorlopige) surseance van betaling wordt aangevraagd of als de afnemer door 
welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen en met name bij maatregelen als bodembeslag door de ontvanger. 

20. De afnemer is verplicht jegens derden melding te maken van het feit dat de eigendom van de zaken uit hoofde van deze voorwaarden of uit hoofde van enig ander onderdeel van de tussen 
afnemer en opdrachtnemer gesloten overeenkomst bij opdrachtnemer rust en deze derden ten bewijzen daarvan een kopie van deze voorwaarden te verstrekken. 

 
Artikel 21. Toepasselijk recht en geschillen 
 
21.1 Op de overeenkomst tussen opdrachtnemer en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de 
werking door partijen kan worden uitgesloten. 

21.2 Alle geschillen tussen opdrachtnemer en haar afnemers zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. 


