
Algemene  voorwaarden  van  Van  Ginneken  
  
Artikel  1.  Definities  
In  deze  voorwaarden  wordt  verstaan  onder:  
a.  Het  werk:  het  totaal  van  de  overeengekomen  werkzaamheden  en/of  leverantie  van  goederen.  
b.  Opdrachtgever:  iedere  natuurlijke  of  rechtspersoon  die  aan  Van  Ginneken  opdracht  geeft  tot  het  leveren  van  
werk,  zoals  onder  a.bedoeld.  
  
Artikel  2.  Toepasselijkheid  en  geldigheid  
a.  Deze  voorwaarden  zijn  van  toepassing  op  alle  door  Van  Ginneken  gedane  aanbiedingen  en/of  met  de      
        opdrachtgever  gesloten  overeenkomsten.  
b.  Tenzij  schriftelijk  uitdrukkelijk  anders  overeengekomen  worden  deze  voorwaarden  geacht  door  de    
        opdrachtgever  te  zijn  geaccepteerd  en  is  de  toepassing,  tenzij  uitdrukkelijk  anders  overeengekomen,  van            
        eventueel  door  de  opdrachtgever  ingeroepen  algemene  voorwaarden  uitdrukkelijk  van  de  hand  gewezen.  
  
Artikel  3.  Aanbiedingen  
a.  Alle  aanbiedingen  zijn  vrijblijvend  tenzij  uitdrukkelijk  anders  vermeld.  
b.  Het  aanbod  vermeldt  of  het  aanneming  (vaste  som)  of  regie  werk  betreft.  
c.  Aanbiedingen  gaan  uit  en  zijn  gebaseerd  op  eventueel  door  de  opdrachtgever  verstrekte  gegevens,  
        tekeningen  en  dergelijke.  
d.  De  door  Van  Ginneken,  bij  de  aanbieding  verstrekte  onderwerpen,  afbeeldingen,  tekeningen,  schetsen  en    
        dergelijke  zijn,  zo  nauwkeurig  mogelijk,  maar  zijn  niet  bindend.  Zij  blijven  eigendom  van  Van  Ginneken,    
        ongeacht  de  vraag  of  tekenkosten  afzonderlijk  in  rekening  gebracht  zijn  en  mogen  zonder  zijn  uitdrukkelijke    
        schriftelijke  toestemming  niet  worden  gekopieerd  of  op  andere  wijze  worden  gebruikt.  
e.  Indien  de  opdracht  tot  uitvoering  van  het  werk  niet  aan  Van  Ginneken  wordt  gegeven,  zal  de  opdrachtgever  alle    
        in  vorig  artikel  bedoelde  gegevens  zo  spoedig  teruggeven  aan  Van  Ginneken.  
f.    Indien  Van  Ginneken  het  maken  van  tekeningen,  schetsen,  afbeeldingen  en  dergelijke  van  te  voren  heeft    
        begroot,  zullen  deze  bij  het  niet  geven  van  de  opdracht  in  rekening  worden  gebracht.  
  
Artikel  4.  Totstandkoming  van  de  overeenkomst  
Als  de  aanbieding  van  Van  Ginneken  wordt  aanvaard,  komt  de  overeenkomst  tot  stand  op  het  moment  dat  Van  
Ginneken  de  aanvaarding  door  de  opdrachtgever  mondeling  of  schriftelijk  bevestigd  is,  mits  uiterlijk  binnen  10  
werkdagen,  nadat  de  aanvaarding  bij  Van  Ginneken  bekend  werd,  gegeven.  Danwel  Van  Ginneken  met  de  
uitvoering  van  het  werk  aanvangt  en  de  opdrachtgever  dit  accordeert  danwel  toelaat.  
  
Artikel  5.  Aanvang  en  uitvoering  van  de  overeenkomst  
a.  Aanvang  en  voortgang:  Van  Ginneken  is  niet  verplicht  met  de  uitvoering  van  het  werk  aan  te  vangen  dan  nadat  
alle  daarvoor  noodzakelijke  gegevens  in  zijn  bezit  heeft.  Hij  kan  ook  niet  gehouden  worden  aan  te  vangen  
respectievelijk  daar  verder  uitvoering  aan  te  geven,  als  hij  overeengekomen  betalingen  voor  aanvang  werk  
respectievelijk  overeengekomen  tussentijdse  betalingen  van  de  opdrachtgever  niet  heeft  ontvangen.  
b.  Van  de  zijde  van  Van  Ginneken:  
hij  
•  Van  Ginneken  neemt  bij  de  uitvoering  van  het  werk  de  daarop  van  toepassing  verklaarde  voorschriften  in  acht.    
    Eventuele  financiële  gevolgen  van  wijziging  in  de  voorschriften  tussen  datum  van  aanbieding  en  de  oplevering      
    van  werk,  zullen  als  meerwerk  worden  verrekend.  
•  In  de  daarvoor  in  aanmerking  komende  gevallen  instrueert  Van  Ginneken  de  opdrachtgever  of  door  hem    
    aangewezen  persoon  (personen)  in  redelijkheid,  over  het  in  werking-  en  bedrijfsvaardighouden  van  het    
    opgeleverde  werk.  
•  Van  Ginneken  zal  in  redelijkheid  en  voorzover  het  in  zijn  vakgebied  past  aanwijzingen  geven  m.b.t.  het    
    aanvragen  van  aansluiting  van  installatie  op  Nuts-  en  transmissie-netten,  de  benodigde  goedkeuringen  en    
    dergelijke.  
•  Van  Ginneken  gaat  bij  het  uitvoeren  van  het  werk  uit  van  tekeningen  en  overige  gegevens  die  door  de    
    opdrachtgever  zijn  aangeleverd,  tenzij  is  afgesproken  dat  door  Van  Ginneken  zelfstandig  tekeningen  en    
    berekeningen  worden  gemaakt  t.b.v.  het  werk.  
•  De  overeengekomen  levertijd  zal  zoveel  mogelijk  in  acht  worden  genomen,  doch  kan  niet  worden  uitgelegd  als    
    een  fatale  termijn.  Indien  Van  Ginneken  overschrijding  van  de  overeengekomen  levertijd  ziet  aankomen,  zal  hij    
    met  opdrachtgever  in  overleg  treden.  
c.  Van  de  zijde  van  de  opdrachtgever:  
•  Tenzij  schriftelijk  anders  overeengekomen  is  de  opdrachtgever  verplicht  om  de  uitvoering  van  het  werk  mogelijk    
    te  maken  binnen  de  aan  hem  kenbaar  gemaakte  werktijden  van  Van  Ginneken.  
•  De  opdrachtgever  zal  verder,  voor  zover  het  in  zijn  bereik  ligt,  ten  behoeve  van  het  werk,  de  wettelijke    
    veiligheidseisen  en  andere  overheidsvoorschriften  in  acht  nemen  en  opvolgen.  
•  De  opdrachtgever  zorgt  er  voor  dat  Van  Ginneken  tijdig  kan  beschikken  over,  voor  het  werk,  benodigde    
    goedkeuringen  (vergunningen,  ontheffingen  en  dergelijke)  en  de  overeengekomen  gegevens  nodig  voor  het    
    uitvoeren  van  het  werk.  
•  De  opdrachtgever  verschaft  tijdig  de  aansluitmogelijkheden  ten  behoeve  van  het  werk  en  eventuele  benodigde    
    middelen  zoals  energie  en/of  water.  
•  Tenzij  anders  overeengekomen  draagt  de  opdrachtgever  zorg  voor  het  aanvragen  van  aansluitingen  van    
    installaties  op  Nuts-bedrijfsnet  en  eventuele  andere  openbare  transmissienetten.  
•  De  opdrachtgever  dient  er  voor  te  zorgen  dat  door  derden  uit  te  voeren  werkzaamheden  en  afleveringen,  die    
    door  het  werk  van  Van  Ginneken  nodig  zijn,  zodanig  tijdig  worden  verricht  dat  uitvoering  van  zijn  werk  geen    
    vertraging  ondervindt.  
    Indien  desalniettemin  een  vertraging  optreedt  zal  de  opdrachtgever  Van  Ginneken  zo  spoedig  mogelijk  in          
    kennisstellen.  
•  De  opdrachtgever  draagt  zorg  voor  het  tijdig  aanwezig  zijn  van  passende  veilige  hulpwerktuigen  voor  het    
    horizontaal  en  verticaal  verplaatsen  van  voor  het  werk  benodigde  zware  onderdelen  voor  de  bereikbaarheid  van    
    de  plaats  van  uitvoering,  alsmede  voor  de  geschiktheid  van  toegangswegen  tot  de  plaats  van  het  werk.  
•  De  opdrachtgever  staat  Van  Ginneken,  op  diens  verzoek,  toe  naamsaanduidingen  en  reclame  op  het  werkterrein    
    of  aan  het  werk  aan  te  brengen.  
d.  kosten  en  energie:  De  kosten  van  de  benodigde  energie  (en  eventueel  water)  bij  het  uitvoeren  van  het  werk  zijn    
        voor  rekening  van  de  opdrachtgever.  Aansluitingskosten  op  net  van  het  Nutsbedrijf  of  andere  openbare    
        transmissienetten  zijn  eveneens  voor  kosten  van  de  opdrachtgever.  
e.  Werkzaamheden  waarin  de  overeenkomst  niet  voorziet:  De  opdrachtgever  is  niet  gerechtigd  de  door  Van    
        Ginneken  bij  de  uitvoering  van  het  werk  ingeschakelde  medewerkers  of  andere  personen  werkzaamheden  te    
        laten  uitvoeren  die  niet  in  het  verband  staan  met  het  werk.  
f.  Verrekening  van  meer-en  minderwerk:  Van  meer-  en  minderwerk  kan  of  zal  sprake  zijn  ingeval  van    
        bestekwijziging  of  andere  wijzigingen  van  de  oorspronkelijke  overeenkomst  die  afwijken  van  het  geplande  uren,    
        bedragen  van  stelposten  of  andere  verrekenbare  of  geschatte  hoeveelheden.  Voor  het  overige  in  gevallen  die  in    
        de  overeenkomst  in  het  bijzonder  zijn  aangegeven.  De  verrekening  van  meer-  en  minderwerk  geschiedt  bij    
        verschijnen  van  de  eerstvolgende  betalingstermijn.  Is  geen  termijnbetaling  overeengekomen  dan  betaling  na    
        voltooiing  van  het  werk.  Het  meerwerk  zal,  tenzij  anders  overeen  gekomen,  niet  meer  bedragen  dan  10%  van    
        de  aanneemsom.  Indien  het  totaal  van  minderwerk  dat  van  het  meerwerk  
        overtreft  heeft  Van  Ginneken  recht  op  een  bedrag  gelijk  aan  15%  van  het  verschil  tussen  de  totalen.  Het  gemis    
        van  een  schriftelijke  opdracht  tot  meerwerk  staat  de  aanspraak  van  Van  Ginneken  op  de  verrekening  daarvan    
        niet  in  de  weg.  
g.  Kostenverhogende  omstandigheden:  Wanneer  kostenverhogende  omstandigheden  ontstaan,  dient  de          
        opdrachtgever  daarvan  zo  spoedig  mogelijk  in  kennis  te  worden  gesteld.  Kostenverhogende  omstandigheden    
        die  niet  te  wijten  zijn  aan  Van  Ginneken  worden  verrekend  als  meerwerk.  
h.  Oplevering:  
•  Het  werk  wordt  als  opgeleverd  beschouwd  als:  hetzij  wanneer  Van  Ginneken  aan  de  opdrachtgever  kennis  heeft      
    gegeven  dat  het  werk  voltooid,  beproefd  en  bedrijfsklaar  is  en  deze  laatste  het  werk  heeft  goedgekeurd  danwel    
    expliciet  of  door  feitelijk  gebruik  zonder  nader  reclames  heeft  aanvaard  danwel  in  gebruik  genomen;;  
•  hetzij  wanneer  Van  Ginneken  de  opdrachtgever  schriftelijk  heeft  laten  weten  dat  het  werk  voltooid,  beproefd  en  
    bedrijfsklaar  is  en  de  opdrachtgever  niet  uiterlijk  2  werkdagen  na  verzending  schriftelijk  te  kennen  heeft  gegeven    
    het  werk  niet  te  aanvaarden  of  goed  te  keuren.  
•  Oplevering  ontslaat  Van  Ginneken  van  alle  aansprakelijkheid  voor  gebreken  die  de  opdrachtgever  op  dat  tijdstip  
    redelijkerwijs  had  moeten  of  kunnen  ontdekken.  Het  risico  voor  het  werk  gaat  op  het  moment  van  oplevering  over    
    naar  de  opdrachtgever.  
•  Kleine  gebreken  die  kunnen  worden  hersteld  in  de  garantietermijn  die  het  functioneren  van  het  werk  niet    
    beïnvloeden,  zullen  de  oplevering  niet  in  de  weg  staan.  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
Artikel  6.  Risico  opdrachtgever  aansprakelijkheid  Van  Ginneken  en  reclames  en  wanprestaties  
a.  Risico  opdrachtgever:  De  opdrachtgever  draagt  het  risico  voor  het  navolgende:  
•  voor  schade  aan  en  verlies  van  materialen,  onderdelen  en  gereedschappen  die  op  het  werk  zijn  aangevoerd.    
    Uitzondering  hierop  is  wanneer  schriftelijk  is  overeengekomen  dat  de  opdrachtgever  hiervoor  geen    
    verantwoordelijkheid  draagt;;  
•  voor  schade  veroorzaakt  door  gebreken  of  ongeschiktheid  van  zaken  die  van  hem  afkomstig  zijn  danwel  zijn  
    voorgeschreven  bij  een  voorgeschreven  leverancier  moeten  worden  betrokken,  alsmede  voor  de  niet  of  niet      
    tijdige  levering  van  herbenoemde  zaken;;  
•  voor  schade  veroorzaakt  door  fouten  of  gebreken  in  de  door  hem  verstrekte  tekeningen,  berekeningen,    
    constructies,  bestekken  en/of  andere  zaken  genoemd  in  artikel  5  punt  c.;;  
•  voor  ondeugdelijke  nakoming  van  de  overeenkomst  die  te  wijten  is  aan  de  door  hem  voorgeschreven    
    hulppersonen;;  
•  voor  schade  die  te  wijten  is  aan  onrechtmatige  datum  van  nevenaannemer  en/of  andere  tussenpersonen  die      
    door  of  namens  de  opdrachtgever  zijn  aangewezen  of  ingeschakeld;;  
•  risico’s  voor  goederen  en  materialen  tijdens  vervoer  daarvan.  
b.  De  opdrachtgever  vrijwaart  Van  Ginneken  voor  aanspraken  van  derden  tegen  zaken  van  die  krachtens  deze    
        voorwaarden  voor  rekening  van  de  opdrachtgever  blijven  met  inbegrip  van  schade  als  gevolg  van  inbreuk  op    
        intellectuele  en  industriële  eigendom.  
c.  Reclames  m.b.t.  de  uitvoering  van  het  werk  of  de  levering  van  goederen  kunnen  slechts  rechtsgeldig    
        geschieden  met  inachtname  van  artikel  5  punt  h.  De  verplichting  tot  betaling  door  de  opdrachtgever  wordt  door    
        het  indienen  van  de  reclames  niet  opgeschort.  
d.  Aansprakelijkheid  Van  Ginneken:  Van  Ginneken  is  aansprakelijk  voor  schade  welke  tijdens  de  uitvoering  van  de  
        overeenkomst  aan  het  gebouw,  inventaris,  personen  of  eigendommen  wordt  toegebracht  en  die  te  wijten  is  aan  
        nalatigheid,  onvoorzichtigheid  of  verkeerde  handelingen  van  Van  Ginneken,  zijn  personeel  of  door  hem    
        ingeschakelde  of  aangewezen  onderaannemers.  Van  Ginneken  vrijwaart  de  opdrachtgever  tegen  aanspraken    
        tot  vergoeding  van  schade  voorzover  deze  als  gevolg  van  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  worden    
        toegebracht  en  te  wijten  is  aan  nalatigheid,  onvoorzichtigheid  of  verkeerde  handelingen  van  hem,  zijn  personeel    
        of  door  hem  aangewezen  of  ingeschakelde  onderaannemers.  Van  Ginneken  is  voor  de  hier  bedoelde  schade    
        aansprakelijk  tot  een  maximum  van  een  miljoen  euro  per  gebeurtenis.  Indien  de  opdrachtgever  een  hogere  a  
        aansprakelijkheid  wenst  overeen  te  komen,  dient  dit  op  zijn  uitnodiging  in  de  aanbieding  te  zijn  bepaald.  Deze    
        kan  echter  per  gebeurtenis  niet  hoger  zijn  dan  2,5  miljoen  euro.  
        Onverminderd  de  wettelijke  aansprakelijkheid  is  de  aansprakelijkheid  van  Van  Ginneken  beperkt  tot  de  hoogte    
        van  het  overeengekomen  verzekerde  bedrag  en  mits  vallend  binnen  de  regels  bepaald  bij  oplevering.  Van    
        Ginneken  sluit  ter  dekking  van  de  hierbovenbedoelde  aansprakelijkheid  een  zogenaamde    
        aansprakelijkheidsverzekering  voor  bedrijven  en  beroepen  af  voor  het  bedrag  van  een  miljoen  euro  per    
        gebeurtenis,  danwel  voor  het  eventueel  hoger  overeengekomen  
        bedrag.  In  de  te  sluiten  verzekering  dient  een  zogenaamde  opzichtclausule  te  zijn  uitgesloten.  Desgevraagd    
        geeft  Van  Ginneken  aan  de  opdrachtgever  inzage  van  de  gesloten  verzekeringspolis  met  relevante    
        betalingsbewijzen.  
e.  Garanties  Van  Ginneken  m.b.t.  het  uitgevoerde  werk:  
•  Binnen  de  grenzen  van  het  navolgende  zal  Van  Ginneken  gebreken  die  ten  tijde  van  de  oplevering  reeds    
    aanwezig  waren,  doch  eerst  binnen  zes  maanden  na  oplevering  kenbaar  worden,  zonder  dat  de  opdrachtgever    
    hiertoe  een  verwijt  gemaakt  kan  worden  en  niet  voor  de  oplevering  redelijkerwijs  waarneembaar  waren.  Verder    
    geldt  deze  garantie  voor  zover  gebreken  zich  onder  normale  bedrijfsomstandigheden  voordoen  en  bij  een  juist    
    gebruik  van  het  werk.  De  garantie  geldt  uitdrukkelijk  niet  indien  gebreken  het  gevolg  zijn  van  onvoldoende    
    onderhoud,  of  opvolging  van  instructies  van  de  zijde  van  Van  Ginneken.  Het  geldt  evenmin  indien  en  voor  zover    
    deze  het  gevolg  zijn  veranderingen  of  reparaties  die  niet  door  Van  Ginneken  zijn  uitgevoerd  danwel  het  gevolg    
    zijn  van  normale  slijtage.  
•  Indien  naar  het  oordeel  van  Van  Ginneken  de  kosten  van  herstel  in  geen  verhouding  staan  tot  het  belang  van  de  
    opdrachtgever  bij  herstellen,  heeft  de  opdrachtgever  recht  op  een  schade  vergoeding.  
a.  Betaling  door  de  opdrachtgever  geschiedt  in  termijnen,  zoals  overeengekomen,  zonder  recht  op  korting  of    
        verrekening.  In  geval  van  een  regie-contract  dient  de  betaling  telkens  uiterlijk  binnen  30  dagen  na  verzending    
        van  de  rekening  te  geschieden.  In  geval  van  een  aanneemsom  geldt,  tenzij  anders  overeengekomen,  de    
        volgende  betalingsregeling:  Voor  alle  projecten  geldt:  40%  bij  aanvang,  40%  halverwege  en  20%  direct  bij    
        oplevering  van  de  werkzaamheden.  
        Voor  de  betaling  van  meerwerk  wordt  verwezen  naar  de  bepaling  omtrent  meerwerk.  
b.  Kosten  in  geval  van  niet  of  niet  tijdige  betaling:  Alle  kosten  voortvloeiende  uit  niet  of  niet  tijdige  betaling,  zowel  
        gerechtelijke  als  buitengerechtelijke,  komen  ten  lasten  van  de  opdrachtgever.  
c.  Zekerheid:  Na  het  sluiten  van  de  overeenkomst  is  de  installateur  gerechtigd  om  van  de  opdrachtgever    
        genoegzame  zekerheid  te  verlangen,  indien  naar  zijn  mening  goede  grond  aanwezig  is  te  vrezen  dat  de    
        opdrachtgever  zijn  betalingsverplichting  niet  of  niet  volledig  kan  of  zal  nakomen.  
d.  Alle  prijzen  zijn  exclusief  B.T.W.  
e.  Indien  de  betaling  niet  of  niet  tijdig  is  verricht,  verkeert  de  opdrachtgever,  zonder  er  verder  ingebrekestelling    
        nodig  is,  in  verzuim  en  is  Van  Ginneken  bevoegd  tot  onmiddellijke  invordering  over  te  gaan  van  het  hem    
        beschuldigde  bedrag  of  bedragen.  Van  Ginneken  is  gerechtigd  over  het  aan  hem  verschuldigde  bedrag  rente  in    
        rekening  te  brengen.  Deze  rente  is  op  jaarbasis  gelijk  aan  de  wettelijke  verhoging  met  2%.  Daarna  gedane    
        betalingen  door  de  opdrachtgever  worden  in  de  eerste  plaats  in  mindering  gebracht  op  alle  verschuldigde          
        kosten  en  rente  en  vervolgens  op  opeisbare  rekeningen  die  het  langste  openstaan.  
  
Artikel  8.  Eigendomsvoorbehoud  
Alle  geleverde  goederen  en  materialen  blijven  eigendom  van  Van  Ginneken  zolang  deze  niet  of  niet  volledig  zijn  
betaald.  
  
Artikel  9.  In  geval  van  doorleving  
Indien  Van  Ginneken  in  het  kader  van  een  overeenkomst  met  de  opdrachtgever  voor  hem,  onder  welke  titel  ook,  
werkzaamheden  uitvoert  en/of  goederen  levert  aan  derden,  is  Van  Ginneken,  ongeacht  de  houding  en/of  positie  
van  de  opdrachtgever  t.o.v.  de  derde  ingenomen,  formeel  te  beschouwen  als  rechtstreekse  en  enige  
contractspartij  en  kan  Van  Ginneken  in  overleg  danwel  in  tijde  van  wanbetaling  of  dreigende  wanbetaling  door  de  
opdrachtgever  hierbedoeld  de  betaling  bij  derden  verlangen.  Welke  betaling  dan  ook  in  het  kader  van  de  
overeenkomst  met  de  opdrachtgever  rechtsgeldig  geacht  wordt  te  zijn  gedaan.  
  
Artikel  10.  Overmacht  
In  geval  van  overmacht  is  Van  Ginneken  bevoegd,  zonder  rechtelijke  tussenkomst,  hetzij  de  uitvoering  van  het  
werk  voor  ten  hoogste  zes  maanden  op  te  schorten,  hetzij  het  werk  in  onvoltooide  staat  te  beëindigen  zonder  dat  
hij  tot  enige  schadevergoeding  gehouden  zal  zijn.  Al  tot  dan  toe  door  Van  Ginneken  gemaakte  kosten  zullen  
terstond  en  ten  volle  opeisbaar  zijn.  Onder  overmacht  is  in  deze  tenminste  mede  te  verstaan  het  niet  voldoen  door  
leveranciers  van  Van  Ginneken  aan  hun  verplichtingen,  brand,  staking  of  werkonderbreking  en  import-of  
handelsverboden.  
  
Artikel  11.  Ontbinding  
Onverminderd  de  verder  toekomende  rechten  is  Van  Ginneken,  zonder  rechtelijke  tussenkomst,  het  werk  al  of  niet  
in  onvoltooide  staat  te  beëindigen  indien  de  opdrachtgever:  
•  surseance  van  betaling  heeft  aangevraagd  of  deze  aan  hem  is  verleend;;  
•  instaat  van  faillissement  is  of  een  aanvraag  daartoe  heeft  ingediend;;  
•  in  de  nakoming  van  zijn  verplichtingen  is  tekort  geschoten  ook  nadat  Van  Ginneken  de  opdrachtgever  een    
    redelijke  termijn  heeft  gesteld  om  alsnog  aan  zijn  verplichtingen  te  voldoen  en  deze  termijn  is  verstreken.  De    
    beëindiging  of  schorsing  van  werkzaamheden  geschiedt  d.m.v.  een  schriftelijke  verklaring  van  de  zijde  van  Van    
    Ginneken;;  
•  alle  vorderingen  die  Van  Ginneken  in  deze  gevallen  op  de  opdrachtgever  mocht  hebben  of  verkrijgen  zullen    
    terstond  en  ten  volle  opeisbaar  zijn.  
  
Artikel  12.  Geschillen  
Alle  geschillen  tussen  Van  Ginneken  en  de  opdrachtgever  uit  hoofde  van  deze  overeenkomst  zullen  worden  
voorgelegd  aan  de  bevoegde  rechter  van  de  vestigingsplaats  van  Van  Ginneken.  
Op  de  overeenkomst  en  daaruit  voortvloeiende  geschillen  is  Nederlands  recht  van  toepassing.  


