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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN COLLIN 

 

Artikel 1  Toepasselijkheid 

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de navolgende definities gebruikt: 

 "Acceptatievoorwaarden" betekent de door of vanwege Collin aan de Opdrachtgever 

verstrekte voorschriften met betrekking tot zowel de omvang, aard, eigenschappen 

en samenstelling van de Afvalstoffen zelf, als de wijze waarop deze aan Collin 

dienen te worden aangeboden; 

 "Afvalstoffen": alle door de opdrachtgever aan Collin ter uitvoering van de 

werkzaamheden aangeboden of daartoe bestemde stoffen, preparaten, 

halffabricaten of andere producten, gevaarlijke stoffen daaronder begrepen, die de 

Opdrachtgever door Collin wenst te laten inkopen, inzamelen, vervoeren, opslaan, 

overslaan, verwerken, bewerken vernietigen of verhandelen; 

 "Begeleidingsbrief" betekent een gegevensdrager welke is goedgekeurd door de 

bevoegde overheidsinstantie in het kader van de inzameling dan wel transport van 

Afvalstoffen; 

 "Collin": Collin BV, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 12000019, 

en/of een aan Collin BV gelieerde vennootschap; 

 "Materialen": in verband met een overeenkomst door Collin te gebruiken dan wel 

aan de Opdrachtgever ter beschikking gesteld materiaal, waaronder ondermeer 

transportmiddelen, verpakkingsmateriaal, gereedschappen, werktuigen, containers, 

inzamelingsmateriaal, alles in de ruimste zin des woords; 

 "Opdrachtgever": de (potentiële) opdrachtgever/ afnemer van Collin; 

 "product" of "producten": door Collin aangeboden, geleverde dan wel in gebruik 

gegeven zaken. 

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door 

Collin gedaan aan of aangegaan met de Opdrachtgever evenals op de uitvoering daarvan, 

inclusief eventuele toekomstige (vervolg)opdrachten van de Opdrachtgever. De 

Opdrachtgever stemt aldus hierbij in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op 

latere opdrachten c.q. overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Collin. 

Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de 

Opdrachtgever gehanteerde (algemene) voorwaarden. 
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1.3 Naast deze voorwaarden zijn tevens de Acceptatievoorwaarden van Collin van toepassing 

op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door Collin gedaan aan of aangegaan met de 

Opdrachtgever evenals op de uitvoering daarvan, inclusief eventuele toekomstige 

(vervolg)opdrachten van de Opdrachtgever.     

1.4 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Opdrachtgever slechts een  

beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Collin schriftelijk zijn aanvaard. 

Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze algemene voorwaarden kan de 

Opdrachtgever geen rechten ontlenen voor de toekomst. 

1.5 Indien Collin niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit 

niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Collin in enigerlei mate 

het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van 

deze voorwaarden te verlangen. 

1.6 Indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van 

beroep of bedrijf, gelden de bepalingen van deze voorwaarden niet indien en voor zover 

zij in strijd zijn met artikel 6:236 BW, artikel 6:237 BW of enige andere bepaling ter 

bescherming van consumenten. 

1.7 Collin is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.  De gewijzigde algemene 

voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door de Opdrachtgever, indien de 

Opdrachtgever niet binnen veertien dagen nadat de gewijzigde voorwaarden zijn 

toegezonden of zijn kenbaar gemaakt, bij Collin schriftelijk tegen de gewijzigde 

voorwaarden bezwaar heeft gemaakt. 

1.8 Alle reclames ten aanzien van het beweerdelijk onredelijk bezwarend karakter van één of 

meer van deze algemene voorwaarden dienen binnen twee weken nadat Collin een 

beroep op de betreffende algemene voorwaarde heeft gedaan schriftelijk bij Collin te 

geschieden, zulks op straffe van verval van rechten. 

 

Artikel 2  Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten 

2.1 Alle aanbiedingen van Collin zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van 

aanbiedingen door de Opdrachtgever zijn onherroepelijk. Door de Opdrachtgever 

verstrekte opdrachten en acceptaties van aanbiedingen worden geacht te zijn gedaan 

inclusief de uitdrukkelijke toezegging van de Opdrachtgever dat de Afvalstoffen 

overeenkomstig de Acceptatievoorwaarden zullen worden aangeleverd, tenzij de 

Opdrachtgever terzake expliciet een schriftelijk voorbehoud maakt. Collin behoudt zich 

het recht voor om aanbiedingen te allen tijde in te trekken/herroepen of te wijzigingen 

door enkele mededeling aan de Opdrachtgever ondanks dat in de aanbieding een  
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termijnstelling voor de aanvaarding is vermeld. Een aanbieding komt in ieder geval 

zonder nadere mededeling te vervallen nadat dertig dagen vanaf het moment van het  

uitbrengen van de aanbieding zijn verstreken, behoudens het geval dat Collin de 

geldigheidsduur van het aanbod schriftelijk heeft verlengd. 

2.2 Collin is te allen tijde gerechtigd om van Opdrachtgever te verlangen dat er één of 

meerdere monsters van de afvalstoffen worden genomen en kosteloos aan Collin ter 

beschikking worden gesteld, zodat deze nader onderzocht en/of geanalyseerd kunnen 

worden. Aan het al dan niet uitvoeren van een onderzoek en/of analyse kunnen geen 

rechten worden verbonden en ontslaat Opdrachtgever nimmer uit zijn verplichting om 

Collin correct en volledig te informeren.                                                                                                                                   

2.3 Collin is slechts gebonden indien zij de aanvaarding van het aanbod schriftelijk heeft 

bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen. 

2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) van de opdrachtgever 

afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Collin daaraan niet gebonden. De 

overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, 

tenzij Collin anders aangeeft. 

2.5 Eventuele of beweerde onjuistheden in de opdrachtbevestiging dienen binnen 3 

werkdagen na de datum van de bevestiging door de Opdrachtgever schriftelijk aan Collin 

te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging geacht wordt de 

overeenkomst juist en volledig weer te geven. 

2.6 Afbeeldingen, beschrijvingen, calculaties, monsters, modellen, website en 

reclamemateriaal binden Collin niet. De bij de aanbieding verstrekte informatie, 

waaronder bijvoorbeeld prijslijsten, mogen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring 

van Collin niet aan derden (ter inzage) worden verstrekt. 

2.7 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Collin alleen 

indien zij deze schriftelijk heeft bevestigd. 

2.8 Collin bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt 

uitgevoerd, doch houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de 

Opdrachtgever. Iedere opdracht wordt, met terzijdestelling van het bepaalde in de 

artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan, en te zijn 

aanvaard door Collin. 

2.9 De werking van artikel 7:408 lid 1 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover 

de opdrachtgever geen natuurlijk persoon is. 

2.10 Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst 

integraal van toepassing. 
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2.11 De geregistreerde informatie aangaande de aanbiedingen, aanvaardingen en de 

overeenkomst in de systemen van Collin levert dwingend bewijs op. Tegen de daarin 

opgenomen informatie is geen tegenbewijs mogelijk. Onderhavige bepaling is een 

bewijsovereenkomst in de zin van artikel 153 Rv.  

2.12 Collin is niet gehouden om meer werkzaamheden uit te voeren dan in de overeenkomst 

zijn opgenomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 3  Duurovereenkomsten en exclusiviteit 

3.1 Indien Collin en de Opdrachtgever schriftelijk geen afwijkende looptijd zijn 

overeengekomen, bedraagt de looptijd van een overeenkomst 36 maanden. 

3.2 Indien tijdens de looptijd van een overeenkomst door de Opdrachtgever om plaatsing 

van aanvullende, vervangende dan wel nieuwe Materialen wordt verzocht, geldt voor de 

plaatsing van deze aanvullende, vervangende dan wel nieuwe Materialen automatisch 

een nieuwe looptijd die gelijk is aan de  oorspronkelijke looptijd van de reeds lopende 

overeenkomst voor deze aanvullende, vervangende c.q. nieuwe Materialen, bij gebreke 

van enige termijn geldt de overeenkomst 36 maanden voor laatst vermelde Materialen,  

tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen of uit de aard van de 

overeenkomst volgt dat zulks niet de bedoeling is. 

3.3 Overeenkomsten worden na het einde van de looptijd stilzwijgend verlengd met 

eenzelfde periode als de oorspronkelijke contractperiode, tenzij de overeenkomst 

overeenkomstig artikel 3 lid 4 is opgezegd. 

3.4 Elk der partijen is bevoegd een overeenkomst tegen het einde van de looptijd op te 

zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 6 maanden, tenzij 

partijen anders zijn overeengekomen. Opzegging dient per aangetekend schrijven te 

geschieden. 

3.5 Het is de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst niet toegestaan om 

met betrekking tot de Afvalstoffen vergelijkbare overeenkomsten met derden aan te 

gaan. In geval van overtreding van dit verbod verbeurt de Opdrachtgever aan Collin een 

zonder rechterlijke tussenkomst direct opeisbare boete van een bedrag gelijk aan acht 

procent (8 %) van de in de 12 maanden voorafgaand aan de overtreding aan de 

Opdrachtgever uit 

hoofde van de overeenkomst gefactureerde bedragen, zulks met een minimum van 

EUR 300,-, een en ander onverminderd alle verdere rechten van Collin, waaronder het 

recht op ontbinding van de overeenkomst en/of op vergoeding van werkelijk door Collin 

geleden 

schade. 
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Artikel 4  Gegevens en vrijwaring 

4.1 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de 

door of namens hem aan Collin verstrekte gegevens en informatie. Dit geldt in het 

bijzonder voor de verstrekte informatie en gegevens met betrekking tot de Afvalstoffen. 

Collin is pas gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht, indien de Opdrachtgever 

alle door Collin verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt. Indien voor de 

uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet 

overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Collin staan of indien de Opdrachtgever 

op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Collin daarnaast het recht om 

de daardoor ontstane kosten volgens de bij haar gebruikelijke tarieven in rekening te 

brengen en is de Opdrachtgever verplicht deze kosten binnen de door Collin gestelde 

termijn aan Collin te voldoen.      

4.2 De Opdrachtgever zal Collin evenals medewerkers van Collin vrijwaren voor aanspraken 

van derden, medewerkers van Collin daaronder begrepen, die in verband met de 

uitvoering van de overeenkomst schade lijden als gevolg van het handelen of nalaten van 

de Opdrachtgever, de onjuistheid of onvolledigheid van door of namens de 

Opdrachtgever verstrekte gegevens of informatie en/of onveilige situaties in diens bedrijf 

of organisatie.                                                                                                               

4.3 De Opdrachtgever vrijwaart Collin te allen tijde tegen aanspraken gebaseerd op artikel 

7:658 BW en tegen vergoedingen van schade aan de persoonlijke eigendommen van de 

medewerker van Collin. De Opdrachtgever is verplicht tot het onderhouden van en 

toezien op veilige werkomstandigheden. 

 

Artikel 5  Prijzen 

5.1 Alle prijzen zijn netto, derhalve onder meer exclusief BTW, andere belastingen of 

heffingen, in- en uitvoerrechten, accijnzen, verpakkings- en transportkosten en reis- en 

verblijfkosten. Prijzen van producten en diensten zijn tevens exclusief montage, 

installatie, reiniging en plaatsings- en ophaalkosten en zijn berekend voor levering ex 

works, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voorrijkosten zullen, voor zover van 

toepassing, standaard separaat in rekening worden gebracht. 

5.2 Indien Collin bijkomende diensten op zich heeft genomen en/of producten verbruikt of 

levert zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen, is zij 

gerechtigd de Opdrachtgever daarvoor de werkelijke kosten en/of de bij Collin 

gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. 
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5.3 Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst 

kostprijsbepalende factoren wijzigen, zoals, doch niet uitsluitend, stijging van de 

inkoopprijzen, lonen, vervoerskosten en/of energiekosten, is Collin gerechtigd de prijzen 

dienovereenkomstig aan te passen, zelfs indien is overeengekomen dat de prijs vast zal 

zijn, waarna de Opdrachtgever gehouden is deze prijs binnen de door Collin gestelde 

termijn aan Collin te voldoen. 

5.4 Collin is gerechtigd om de door haar gehanteerde prijzen periodiek en in ieder geval 

jaarlijks (uitgaande van een kalenderjaar) aan te passen. 

5.5 Indien in een verstrekte opdracht of gesloten overeenkomst op verzoek van de 

Opdrachtgever een wijziging dient te worden aangebracht, is Collin gerechtigd om voor 

het doorvoeren van deze wijziging een bedrag van EUR 50,- exclusief BTW bij 

Opdrachtgever in rekening te brengen. 

                                                                      

Artikel 6  Uitvoering van de overeenkomst en termijnen 

6.1 Collin zal een opdracht of overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en 

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van 

de op dat moment bekende stand der wetenschap en de op dat moment geldende wet- 

en regelgeving. Collin heeft het recht een opdracht in gedeelten uit te voeren en te 

factureren.  

6.2 De Opdrachtgever is verplicht om de door Collin in het kader van een gesloten 

overeenkomst dan wel verstrekte opdracht  gegeven instructies en aanwijzingen op te 

volgen. De gevolgen van het niet opvolgen van instructies en aanwijzingen van Collin 

komen volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever.                                                                                                                       

6.3 De Opdrachtgever is verplicht de Afvalstoffen op correcte wijze aan te bieden wat betreft 

gewicht, aard van het afval, verpakking, etikettering, veiligheid en eventueel andere 

mondeling dan wel schriftelijk verstrekte veiligheids- dan wel milieuvoorschriften, een en 

ander ter beoordeling van Collin. Bovendien dienen de Afvalstoffen op dusdanige wijze te 

worden aangeboden dat verlies, morsen en/of wegwaaien wordt voorkomen en dat geen 

hinder, gevaar schade en/of letsel voor Collin of derden wordt veroorzaakt. Hierbij dient 

de Opdrachtgever maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden, die de geleverde 

dan wel ter beschikking gestelde Materialen bieden. In ieder geval dienen deksels, 

kleppen en /of deuren te allen tijde gesloten te worden en dienen containers niet boven 

de rand te worden geladen. 

6.4 Indien de Opdrachtgever de Afvalstoffen niet op correcte wijze aanbiedt, is Collin 

gerechtigd om de Afvalstoffen te weigeren en deze eventueel retour te zenden naar de 

Opdrachtgever. Indien Collin schade lijdt (opgelegde boetes hieronder begrepen) ten  
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gevolge van het op andere dan correcte wijze aanbieden van de Afvalstoffen zal de 

Opdrachtgever deze schade volledig aan Collin vergoeden. Daarnaast zal de 

Opdrachtgever Collin vrijwaren van alle aanspraken van derden voortvloeiende uit het op 

andere dan correcte wijze aanleveren van de Afvalstoffen. 

6.5 Opgegeven of overeengekomen levertijden en/of termijnen zijn bij benadering 

vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van levertijden 

of termijnen verplichten Collin niet tot enige schadevergoeding en geeft de 

Opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit 

de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten. De Opdrachtgever is 

echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Collin niet 

binnen een door de Opdrachtgever gestelde redelijke termijn alsnog uitvoering aan de 

opdracht heeft gegeven. Collin is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. 

6.6 Opgegeven of overeengekomen levertijden en/of termijnen zijn gebaseerd op de ten tijde 

van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige 

levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door Collin benodigde zaken en 

gegevens. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet 

tijdige levering van door Collin benodigde                                                                                                                                     

zaken of gegevens vertraging ontstaat, worden de levertijden en/of termijnen voor zover 

nodig verlengd. 

6.7 Levertijden en/of termijnen worden verlengd met de duur van de vertraging die aan de 

zijde van Collin ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door de Opdrachtgever aan 

enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vragen 

medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Collin zal haar 

werkzaamheden in ieder geval niet aanvangen voordat registratie van de Afvalstoffen 

heeft plaatsgevonden en alle benodige formulieren door de Opdrachtgever ingevuld en 

ondertekend door Collin zijn ontvangen.                                                                                                                                     

6.8 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, dan kan 

Collin de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten 

totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk 

heeft goedgekeurd. 

6.9 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Collin 

het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De algemene 

voorwaarden, die deze derden eventueel hanteren, gelden onverkort ook jegens de 

Opdrachtgever in die zin dat zowel de derden als Collin hierop een beroep kan doen. 

6.10 Indien Materialen die niet aan de Opdrachtgever toebehoren, worden opgeslagen of 

gestald op de locatie van de Opdrachtgever of op een door hem daartoe aangewezen  
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plaats, dan dient de Opdrachtgever daarover als goed huisvader te waken en al hetgeen 

te doen en na te laten dat van hem in dat verband redelijkerwijs verwacht mag worden. 

Zo dient de Opdrachtgever er in dat geval onder andere voor te zorgen en ervoor in te 

staan dat deze locatie afdoende beveiligd is - en dat deze zonodig wordt bewaakt - tegen 

vernieling, beschadiging, diefstal, teloorgang, brand etc. Indien de Opdrachtgever daar 

niet in afdoende mate voor zorgt, dan kan Collin daar zelf maatregelen toe nemen. Collin 

is daartoe nimmer gehouden. Het vervullen van deze verplichting blijft dus steeds de 

verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Indien Collin daar zelf toe overgaat, dan 

komen de kosten daarvoor integraal voor rekening van de Opdrachtgever. Het risico van 

vernieling, beschadiging, diefstal, teloorgang, brand etc. van de Materialen, blijft ook in 

dat geval voor rekening van de Opdrachtgever. 

6.11 Het risico van waardevermindering, verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van 

de overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan 

de Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van 

de Opdrachtgever of van een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde worden 

gebracht. 

6.12 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om door Collin geleverde of ter beschikking 

gestelde Materialen voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de uitvoering van een 

met Collin gesloten overeenkomst dan wel de Materialen naar een andere locatie of 

anderszins te (laten) verplaatsen. 

                                                                                                                              

Artikel 7  Opschorting en ontbinding 

7.1 Collin is bevoegd de (verdere) nakoming van de verplichtingen, waaronder die uit hoofde 

van garantie, op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, 

indien: 

 de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig 

nakomt; 

 na het sluiten van de overeenkomst Collin ter kennis gekomen omstandigheden 

goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal 

nakomen; 

 de Opdrachtgever verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn 

verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 

 de aard, samenstelling en/of hoeveelheid van de Afvalstoffen afwijkt van 

hetgeen de Opdrachtgever heeft opgegeven; 
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 het resultaat van de analyse van de Afvalstoffen afwijkt van hetgeen partijen zijn 

overeengekomen; 

 naar het oordeel van Collin wettelijke voorschriften, regelgeving of aanwijzingen 

van Collin niet dan wel niet geheel worden nageleefd; 

 de Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van 

betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van 

toepassing wordt verklaard, de onderneming van de Opdrachtgever wordt 

ontbonden, de Opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt en/of 

wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de Opdrachtgever wordt 

gelegd; 

7.2 Voorts is Collin bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich 

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst 

onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden 

gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard 

zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag 

worden verwacht. 

7.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Collin op de 

Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Collin de nakoming van de verplichtingen 

opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

7.4 Collin behoudt steeds het recht op schadevergoeding. 

 

Artikel 8  Wijziging overeenkomst 

8.1 Indien het op verzoek van de Opdrachtgever dan wel tijdens de uitvoering van de 

overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke vervulling daarvan noodzakelijk is om 

de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in 

onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.                                                                                                                                   

8.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan 

het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Zoveel als 

mogelijk zal Collin de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 

8.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve 

consequenties zal hebben, zal Collin de Opdrachtgever hierover zoveel als mogelijk 

tevoren inlichten. 

8.4 Indien een vaste prijs is overeengekomen zal Collin daarbij aangeven in hoeverre de 

wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg 

heeft. 
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8.5 Collin zal geen meerkosten in rekening brengen als de wijziging of aanvulling het gevolg 

is van omstandigheden die uitsluitend aan Collin kunnen worden toegerekend. 

                                                                                                                 

Artikel 9  Intellectuele en industriële eigendom 

9.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten, 

diensten, adviezen, ver- en bewerkingssystemen, werkwijzen en Materialen alsmede de 

vormgeving daarvan en met betrekking tot al hetgeen Collin al dan niet in opdracht en/of 

voor rekening van de Opdrachtgever ontwikkelt, vervaardigt, gebruikt, uitvindt of 

verstrekt, komen toe aan Collin. 

9.2 De in artikel 9.1 bedoelde producten, diensten, adviezen, uitvindingen, werkwijzen en/of 

andere zaken en gegevens mogen zonder schriftelijke toestemming van Collin niet geheel 

of gedeeltelijk worden verveelvuldigd, gekopieerd, gefotografeerd of openbaar gemaakt 

of aan derden worden getoond of ter beschikking gesteld. Onder derden worden ook 

begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van de Opdrachtgever die niet 

noodzakelijkerwijs de producten, uitvindingen, werkwijzen en/of andere zaken en 

gegevens behoeven te gebruiken. 

9.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding omtrent auteursrechten, 

merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de 

producten, Materialen, uitvindingen, werkwijzen en/of andere zaken en gegevens te 

verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke 

karakter en geheimhouding daarvan. 

9.4 Ingeval van overtreding van dit artikel verbeurt de Opdrachtgever een direct opeisbare 

boete aan Collin van € 10.000,00 per overtreding, alsmede € 500,00 voor iedere dag dat 

de overtreding voortduurt, onverminderd de aan Collin anderszins toekomende rechten, 

waaronder begrepen nakoming en schadevergoeding. 
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Ondersteuning en advisering 

9.5 Collin zal overeenkomsten met betrekking tot probleemoplossing, advisering en/of 

overige ondersteuning naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend 

beroepsbeoefenaar uitvoeren. Collin kan echter niet instaan voor het bereiken van enig 

beoogd resultaat. 

9.6 Door Collin verstrekte berekeningen, aanbevelingen en andere opgaven of informatie 

(bijvoorbeeld omtrent kwaliteiten, werkwijzen, capaciteiten en/of resultaten) zijn geheel 

vrijblijvend. 

9.7 De door Collin uitgebrachte adviezen en rapportages zijn uitsluitend bestemd voor de 

Opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen enkel recht ontlenen. 

9.8 De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van 

Collin krijgt, indien en voor zover deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.  

9.9 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Collin is het de Opdrachtgever 

niet toegestaan om de inhoud van adviezen, rapportages of andere al dan niet 

schriftelijke uitingen van Collin openbaar te maken of aan derden ter beschikking te 

stellen. In geval van overtreding van dit verbod verbeurt de Opdrachtgever aan Collin 

een zonder rechterlijke tussenkomst direct opeisbare boete van een bedrag van EUR 

1.000,- en EUR 1.000,- per dag dat de overtreding voortduurt, een                                                                                                                                   

en ander onverminderd alle verdere rechten van Collin, waaronder het recht op 

ontbinding van de overeenkomst en/of op vergoeding van werkelijk door Collin geleden 

schade. 

Artikel 10  Faciliteiten op locatie 

10.1 De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de locatie, waar de werkzaamheden zullen 

worden uitgevoerd dan wel Materialen worden geplaatst, geschikt is voor de beoogde 

plaatsing, beschikt over de door de aldaar werkzame werknemers in redelijkheid 

gewenste faciliteiten en dat de relevante vloeren en bestrating voldoende draagkracht 

heeft. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige vergoeding voor de 

terbeschikkingstelling van de faciliteiten. Indien de locatie waar de werkzaamheden 

worden uitgevoerd dan wel Materialen worden geplaatst achteraf ongeschikt blijkt dan 

wel de relevante vloeren en/of bestrating onvoldoende draagkracht blijken te hebben, is 

Collin niet aansprakelijk voor enige schade welke dientengevolge mogelijk ontstaat. 

10.2 De Opdrachtgever staat er voor in dat alle door hem te verstrekken faciliteiten voldoen 

aan de voorschriften zoals die op dat moment daarop van toepassing zijn. 

10.3 Indien werkzaamheden dienen te worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of 

op een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, dan dient de Opdrachtgever ervoor te  



                 (13/23) 

 

zorgen dat de werknemers van Collin en van de door haar bij de uitvoering daarvan 

betrokken derden steeds op het overeengekomen tijdstip ongehinderde vrije toegang 

hebben tot deze locatie. De Opdrachtgever dient er daarbij onder andere voor te zorgen 

dat Collin tijdig en kosteloos kan beschikken over voldoende gelegenheid voor vrije en 

veilige aan- en afvoermogelijkheden. Collin is gerechtigd eventuele wachttijd bij 

Opdrachtgever in rekening te brengen. 

10.4 Voorts dient de Opdrachtgever er op toe te zien dat deze plaats(en) niet kunnen en/of 

zullen worden betreden door niet direct bij de uitvoering van de werkzaamheden 

betrokken derden, daaronder begrepen personeel, kinderen en/of dieren. 

10.5 De Opdrachtgever dient er zich van te onthouden om wijzigingen aan te brengen in dan 

wel reparaties uit te voeren aan de door Collin of derden uitgevoerde werkzaamheden 

en/of geleverde dan wel ter beschikking gestelde Materialen. 

 

Artikel 11  Vergunningen 

11.1 De Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat alle voor de uitvoering van de 

werkzaamheden benodigde vergunningen, toestemmingen, Begeleidingsbrief en/of 

overige documentatie tijdig aanwezig zijn en dat deze geldig blijven. Collin zal de 

aanwezigheid daarvan niet controleren. 

11.2 Indien de vergunningen, toestemmingen, Begeleidingsbrief en/of overige documentatie 

niet tijdig aanwezig zijn, dan is Collin gerechtigd om de uitvoering van de 

werkzaamheden op te schorten. De uit deze opschorting ontstane schade aan de zijde 

van Collin, daaronder begrepen de vertragingsschade en vrachtkosten, komt in dat geval 

voor rekening van de Opdrachtgever. Voorts                                                                                                                              

zal het in dat geval afhankelijk zijn van de planning van Collin, wanneer de uitvoering 

van de (herstel)werkzaamheden wel zal kunnen gaan plaatsvinden. 

11.3 Indien door de vertraging als voornoemd, schade mocht ontstaan aan de zijde van de 

Opdrachtgever dan is Collin daarvoor nimmer aansprakelijk, ongeacht de aard en de 

omvang van de schade. 

11.4 Indien de Begeleidingsbrief door een ander dan de Opdrachtgever of een met medeweten 

van Collin door de Opdrachtgever aangewezen derde is ondertekend, is de 

Opdrachtgever aansprakelijk voor alle hieruit mogelijk voortvloeiende schade alsmede de 

mogelijk door de Afvalstoffen en reststoffen te veroorzaken schade. 
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Artikel 12  Overmacht 

12.1 Indien Collin door overmacht is verhinderd de overeenkomst na te komen, is Collin 

gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kan zij niet langer 

worden gehouden aan enige levertijd of termijn. Indien de overmachtsituatie langer dan 

30 dagen duurt, dan is ook de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet 

uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. De Opdrachtgever 

heeft in deze gevallen geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.                                                                                                                                    

12.2 Als een overmachtsituatie zal onder andere gelden: brand, ongeval of ziekte van 

personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, ongunstige weersomstandigheden, 

intrekking benodigde vergunningen, gebrek aan grondstoffen, door Collin onvoorziene 

problemen bij productie of transport en/of de niet of niet tijdige levering van zaken of 

diensten door derden die door Collin zijn ingeschakeld. 

12.3 Indien Collin bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar 

verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, 

is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. het uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren 

en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke 

overeenkomst. 

 

Artikel 13  Klachten 

13.1 De Opdrachtgever is gehouden om het door Collin geleverde te (doen) onderzoeken, 

onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld 

respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de 

Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde 

overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen 

dienaangaande zijn overeengekomen. 

Indien sprake is van aanneming van werk zal Collin de Opdrachtgever uitnodigen ter 

keuring aangaande de oplevering van het werk. Indien de Opdrachtgever niet binnen 5 

dagen na de uitnodiging het werk keurt, wordt het werk als akkoord en opgeleverd 

beschouwd. In ieder geval  

wordt het werk als opgeleverd beschouwd indien het werk door de Opdrachtgever in 

gebruik wordt genomen. 

13.2 Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 5 dagen na levering respectievelijk 

uitvoering schriftelijk aan Collin te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken 

dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 5 dagen na ontdekking daarvan, 

althans nadat deze hadden kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan Collin te worden 

gemeld. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak jegens Collin. 
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13.3 De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te 

bevatten, zodat Collin in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Collin in 

de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 

13.4 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg 

zijn van normale slijtage, het door (personeel van) de Opdrachtgever niet in acht nemen 

van aanwijzingen of voorschriften, niet voorzien gebruik, onoordeelkundig of achterstallig 

onderhoud, onoordeelkundig gebruik, zaken of factoren die geen deel uitmaken van de 

door Collin aanvaarde opdracht, weersinvloeden of andere externe oorzaken, 

werkzaamheden en wijzigingen door derden, door Collin verstrekte adviezen, door de 

Opdrachtgever aangeleverde zaken en door Collin van derden betrokken zaken, voor 

zover deze derden geen garantie aan Collin hebben verstrekt, gebreken door externe 

factoren en/of van buiten komend onheil. 

13.5 Indien de Opdrachtgever reclameert is hij verplicht Collin in de gelegenheid te stellen om 

de tekortkoming vast te stellen. De Opdrachtgever is verplicht om de producten of 

Materialen waarover is gereclameerd - conform eventuele instructies van Collin (bijv. 

leeg) - ter beschikking van Collin te houden, op straffe van verval van ieder recht op 

reclame en/of garantie.  

13.6 Indien vaststaat dat een klacht over de verrichte werkzaamheden gegrond is en 

dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Collin binnen redelijke termijn het gebrek 

herstellen of de werkzaamheden alsnog uitvoeren conform de opdracht, danwel 

maximaal de opdrachtsom aan de Opdrachtgever vergoeden, een en ander ter vrije 

keuze van Collin. 

13.7 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan kunnen de kosten die 

daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van Collin 

daardoor gevallen, integraal bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht en is de 

Opdrachtgever verplicht deze kosten binnen de door Collin gestelde termijn aan Collin te 

voldoen.. 

13.8 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de 

Opdrachtgever geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde 

producten. 

13.9 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op. De 

Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige 

bestelde zaken en gegeven opdrachten. 

13.10 Na constatering van een tekortkoming is de Opdrachtgever verplicht om al datgene te 

doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik, 
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bewerking en/of verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen. 

 

Artikel 14  Herstel 

14.1 Indien Collin op grond van artikel 14.6 overgaat tot herstel dient Opdrachtgever Collin 

daartoe in de gelegenheid te stellen onder andere door zijn volle medewerking eraan te 

verlenen dat Collin deze werkzaamheden ook kan uitvoeren. 

14.2 Indien de Opdrachtgever zijn medewerking als in het vorige lid omschreven, niet 

(volledig) mocht verlenen, dan is Collin gerechtigd om de (verdere) uitvoering van de 

(herstel) werkzaamheden op te schorten. De uit deze opschorting ontstane schade aan 

de zijde van Collin, daaronder begrepen de vertragingsschade, komt in dat geval voor 

rekening van de Opdrachtgever. Voorts zal het in dat geval afhankelijk zijn van de -

planning van Collin, wanneer de uitvoering van de (herstel)werkzaamheden wel zal 

kunnen gaan plaatsvinden.                                                                                             

14.3 Indien door de vertraging als voornoemd, schade mocht ontstaan aan de zijde van de 

Opdrachtgever of van derden, dan is Collin daarvoor nimmer aansprakelijk, ongeacht de 

aard en de omvang van de schade. 

 

Artikel 15  Eigendomsvoorbehoud / Pand- en retentierecht 

15.1 Collin behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren producten voor, totdat haar 

vorderingen op de Opdrachtgever geheel door de Opdrachtgever zijn voldaan, waaronder 

begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer 

overeenkomsten. 

15.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Collin 

gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van de Opdrachtgever terug te 

(doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. 

15.3 De Opdrachtgever is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de 

eigendom daarvan over te dragen anders dan in het kader van de normale 

bedrijfsuitoefening. De Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud 

afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van 

Collin te bewaren. 

15.4 De Opdrachtgever komt jegens Collin geen retentierecht op de door Collin geleverde 

producten toe. 

15.5 Collin heeft een retentierecht op alle zaken en documenten die Collin uit welke hoofde 

dan ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij op de Opdrachtgever 

heeft of mocht krijgen. Collin heeft het retentierecht jegens een ieder die afgifte van de 

zaken of documenten verlangt. 
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15.6 Collin kan de in 16.5 bedoelde rechten ook uitoefenen voor hetgeen de Opdrachtgever in 

verband met voorgaande en/of reeds uitgevoerde opdrachten nog aan Collin verschuldigd 

is. 

15.7 Totdat de eigendom op de Opdrachtgever overgaat, is de Opdrachtgever verplicht om de 

aan Collin in eigendom toebehorende zaken, voor zover deze zich bij de Opdrachtgever 

bevinden conform gebruikelijke condities te verzekeren. De Opdrachtgever dient aan 

Collin desgevraagd direct inzage te geven in de verzekeringspolissen en bewijzen van 

premiebetaling. 

15.8 In het geval beslag wordt gelegd op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud van 

Collin rust, is de Opdrachtgever verplicht Collin hiervan terstond, doch uiterlijk 48 uur 

nadat het beslag is gelegd, schriftelijk te informeren. 

 

Artikel 16  Teruggave ter beschikking gestelde Materialen en Afvalstoffen 

16.1 Indien Collin aan de Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst Materialen ter 

beschikking heeft gesteld, dan is de Opdrachtgever voor eigen rekening en risico 

gehouden om deze zaken binnen 14 dagen na daartoe strekkend verzoek van Collin, of 

nadat de overeenkomst een einde heeft genomen, in oorspronkelijke staat, schoon, leeg, 

vrij van gebreken en volledig aan Collin te retourneren. Opdrachtgever is 

verantwoordelijk voor de afvoer, verwerking etc. van de eventuele inhoud (bijv. 

Afvalstoffen) van de Materialen. Retournering dient te geschieden door aflevering op de 

bedrijfslocatie van Collin of op het door Collin daartoe alsdan aan te wijzen adres. 

Retournering geschiedt steeds voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De in dit 

artikel opgenomen verplichtingen gelden ook in geval van faillissement. 

16.2 Alle Materialen worden geacht zich in goede en onbeschadigde staat te bevinden op het 

moment dat deze Materialen in de macht van de Opdrachtgever komen. Klachten 

aangaande terbeschikking gestelde Materialen dienen binnen vijf dagen nadat de 

Materialen in de macht van de Opdrachtgever zijn gesteld, schriftelijk aan Collin kenbaar 

te worden gemaakt op straffe van verval van rechten. Nadat de Materialen in de macht 

van de Opdrachtgever zijn gekomen, zijn deze voor rekening en risico van de 

Opdrachtgever. Dit houdt onder meer in dat de Opdrachtgever gehouden is de Materialen 

op zorgvuldige wijze, conform bestemming, te gebruiken, behandelen, beladen en 

schoon te maken c.q. houden en verzekerd te houden tegen schade en verlies. De 

Opdrachtgever vrijwaart Collin voor schade die door/met de Materialen is ontstaan 

gedurende de periode dat de Materialen in de macht van de Opdrachtgever zijn. 
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16.3 De Opdrachtgever mag geen reclame maken op de Materialen van Collin, noch het 

beeldmerk en andere gegevens van Collin op de Materialen verwijderen, wijzigen of 

onleesbaar maken. 

16.4 Afvalstoffen dienen conform de Acceptatievoorwaarden van Collin, dan wel anderszins 

mondelinge of schriftelijke aanwijzingen die Collin aan de Opdrachtgever geeft, worden 

aangeboden en/of worden verpakt.  

16.5 Zodra Collin vaststelt dat de aard en de samenstelling van de Afvalstoffen en de wijze 

van aanbieding conform de Acceptatievoorwaarden en overige voorschriften (van Collin) 

is geschied, zijn de Afvalstoffen en eventuele verpakking eigendom van Collin. Het in 

ontvangst nemen van de Afvalstoffen door Collin leidt nadrukkelijk niet tot deze 

eigendomsoverdracht aan Collin. 

16.6 In afwijking van het bepaalde in artikel 17.5 geldt dat indien na de eigendomsoverdracht 

aan Collin blijkt dat de Afvalstoffen niet in overeenstemming zijn met de 

Acceptatievoorwaarden, deze eigendomsoverdracht onder dwaling tot stand is gekomen 

en deze eigendomsoverdracht door de enkele schriftelijke kennisgeving van Collin aan de 

Opdrachtgever als vernietigd heeft te gelden, op grond waarvan de Opdrachtgever met 

terugwerkende kracht eigenaar is gebleven. Collin kan alsdan: 

- de opslagkosten vanaf het moment van inname van de Afvalstoffen tot aan het moment 

der vernietiging van de Opdrachtgever vorderen, waarna de Opdrachtgever is gehouden 

deze kosten binnen de door Collin gestelde termijn te voldoen en/of; 

- de Afvalstoffen voor rekening en risico van de Opdrachtgever verder opslaan en/of;

   

- de Afvalstoffen voor rekening en risico van de Opdrachtgever aan de Opdrachtgever 

retourneren en/of; 

- de Afvalstoffen voor rekening en risico van de Opdrachtgever verwerken, met dien 

verstande dat Collin in een dergelijk geval recht heeft om de meerkosten van verwerking 

aanvullend aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, waarna de Opdrachtgever is 

gehouden deze kosten binnen de door Collin gestelde termijn te voldoen.  

 

16.7 Bij niet tijdige nakoming van de uit hoofde van dit artikel op de Opdrachtgever rustende 

verplichtingen, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is in 

dat geval gehouden alle daaruit voortvloeiende kosten schade, kosten en/of boetes aan 

Collin te vergoeden. 
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Artikel 17  Betaling 

17.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen de facturen van Collin binnen 15 

dagen na factuurdatum te worden betaald. Collin heeft te allen tijde het recht gehele of 

gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te 

verkrijgen.  

Iedere betalingstermijn is een fatale termijn in de zin van de wet. 

Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan 

ook, behoudens voor zover bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat de 

Opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft. 

17.2 De Opdrachtgever dient eventuele onjuistheden in facturen van Collin binnen 5 

werkdagen na de factuurdatum schriftelijk aan Collin mede te delen, bij gebreke waarvan 

de Opdrachtgever geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd. 

17.3 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Opdrachtgever zonder verdere 

ingebrekestelling over het factuurbedrag een contractuele rente van 1,5% per maand 

verschuldigd, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling. Voor zover 

de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, is de Opdrachtgever de wettelijke rente ex 

artikel 6:119 BW verschuldigd. 

17.4 Alle kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van het 

verschuldigde, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten 

zijn vastgesteld op ten minste 15% van het bruto-factuurbedrag, met een minimum van 

€ 500,00. 

17.5 De Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer 

verschuldigde bedragen. Collin is steeds bevoegd al hetgeen zij aan de Opdrachtgever 

schuldig is te verrekenen met hetgeen de Opdrachtgever en/of aan de Opdrachtgever 

gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, onder voorwaarden of tijdsbepaling, aan 

Collin schuldig is/zijn. 

17.6 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling 

van een overeengekomen termijn op de vervaldag, alsmede indien de Opdrachtgever in 

staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, de wettelijke 

schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard, de 

onderneming van de Opdrachtgever wordt ontbonden, de Opdrachtgever zijn 

onderneming geheel of gedeeltelijk staakt en/of wanneer enig beslag op de zaken en/of 

vorderingen van de Opdrachtgever wordt gelegd. Indien een van bovengenoemde 

situaties intreedt, is de Opdrachtgever gehouden Collin hiervan onmiddellijk op de hoogte 

te stellen. 
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17.7 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de 

verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en tenslotte ter 

afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de 

Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

 

Artikel 18  Annulering en schadeloosstelling 

18.1 De Opdrachtgever mag een gegeven order en/of opdracht niet annuleren. Indien de 

Opdrachtgever een gegeven order en/of opdracht desondanks geheel of gedeeltelijk 

annuleert, is hij gehouden aan Collin alle met het oog op de uitvoering van deze order 

redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Collin en de winstderving door 

Collin, te vermeerderen met BTW, aan Collin te vergoeden. 

 

Artikel 19  Aansprakelijkheid 

19.1 Buiten het bepaalde in artikel 14 en 15 heeft de Opdrachtgever jegens Collin geen enkele 

aanspraak wegens gebreken in of met betrekking tot de door Collin geleverde producten 

en/of diensten dan wel uitgevoerde werkzaamheden. 

19.2 Collin is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade 

(bedrijfs- en/of stagnatieschade en/of gemiste besparingen), gederfde winst, 

persoonsschade, zaakschade en/of opzichtschade (waaronder begrepen schade aan 

zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de 

plaats waar gewerkt wordt), goodwill, immateriële schade, ontstaan door welke oorzaak 

ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Collin. 

19.3 Collin is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van 

haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen. 

19.4 Schade aan producten veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking is 

voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 

19.5 Collin is nimmer aansprakelijk voor door haar aan de Opdrachtgever gegeven adviezen of 

aanbevelingen. 

19.6 Collin is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat ten gevolge van het zoekraken van 

aan haar of haar personeel ter beschikking gestelde sleutels van bedrijfspanden en/of 

locaties, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Collin. 

19.7 Collin is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, indien de Opdrachtgever 

zijn verplichtingen welke volgen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de 

wet niet naar behoren is nagekomen. 
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19.8 Collin is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt doordat de Afvalstoffen niet 

voldoen aan de Acceptatievoorwaarden of andere voorschriften (van Collin), ongeacht of 

de Afvalstoffen door Collin zijn geaccepteerd of niet.  

19.9 Collin is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies of vernietiging van goederen 

van de Opdrachtgever, veroorzaakt door verborgen omstandigheden en/of goederen 

achtergelaten op de locatie waar Collin de overeenkomst dient uit te voeren door de 

Opdrachtgever voor de aanvang van de door Collin te verrichten werkzaamheden. 

19.10 Collin kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een 

direct of indirect gevolg is van enige daad of nalatigheid van de Opdrachtgever, diens 

ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Opdrachtgever te 

werk zijn gesteld. 

19.11 Collin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Collin in, de 

Opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden. 

19.12 Indien en voor zover op Collin enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde 

dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het netto-factuurbedrag van 

de prestatie die aanleiding tot de schade gaf, met dien verstande dat Collin nimmer voor 

een hoger bedrag aansprakelijk is dan het bedrag waarvoor zij maximaal verzekerd is. 

19.13 Iedere vordering jegens Collin, behalve die welke door Collin is erkend, vervalt door het 

enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. 

19.14 De Opdrachtgever vrijwaart Collin, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de 

overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden, 

aanspraken gebaseerd op productaansprakelijkheid daaronder begrepen, in verband met 

de uitvoering door Collin van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen de 

daaruit voor Collin voortvloeiende kosten. 

19.15 De in bovenstaande leden voor Collin zelf bedongen beperkingen respectievelijk 

uitsluitingen van aansprakelijkheid, alsmede vrijwaring, worden evenzeer bedongen voor 

en ten behoeve van haar ondergeschikten, ieder ander die door haar in het kader van de 

overeenkomst wordt gebruikt, alsmede voor hen van wie zij geleverde goederen en/of 

onderdelen betrekt, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. 

 

Artikel 20  Non-concurrentie, schade en boete 

20.1 Het is de werknemers van Collin verboden om buiten Collin om werkzaamheden voor 

derden te verrichten. 

20.2 De Opdrachtgever zal geen opdracht geven aan de werknemers van Collin, aan of de 

door Collin bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken derden of aan het       
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personeel van deze Collin, ten einde buiten Collin om rechtstreeks werkzaamheden door 

hen uit te laten voeren.  

20.3 Evenmin zal de Opdrachtgever ingaan op een verzoek van een werknemer van Collin of 

van een door Collin bij de uitvoering betrokken derden om buiten Collin om 

werkzaamheden voor de Opdrachtgever te verrichten. 

20.4 Bij overtreding van dit beding is Collin gerechtigd om het werk/de levering/de opdracht 

onmiddellijk te staken en gestaakt te houden. 

20.5 De op dat moment reeds uitgevoerde werkzaamheden dienen in dat geval onmiddellijk te 

worden voldaan en het reeds gefactureerde zal in dat geval onmiddellijk opeisbaar 

worden. Voorts is de Opdrachtgever in dat geval een boete verschuldigd van 7,5% van 

de totale opdrachtsom met een minimum van EUR 400,-.. Deze boete is onmiddellijk 

opeisbaar. 

20.6 De verschuldigdheid van de boete laat onverlet de aanspraak van Collin op vergoeding 

van de overigens door de overtreding van dit beding aan de zijde van Collin direct of 

indirect ontstane schade en/of kosten. 

 

Artikel 21  Vertegenwoordiging 

21.1 Indien de Opdrachtgever namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd 

de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Collin aansprakelijk als ware hij zelf 

Opdrachtgever. 

21.2 Indien Collin een overeenkomst sluit met twee of meer natuurlijke of rechtspersonen zijn 

alle opdrachtgevers steeds hoofdelijk en voor het geheel jegens Collin aansprakelijk. 

21.3 Indien Collin een overeenkomst sluit met een onderneming in oprichting blijven de 

oprichters ook na bekrachtiging van de overeenkomst ieder hoofdelijk voor het geheel 

aansprakelijk. 

21.4 Indien de Opdrachtgever zich laat vertegenwoordigen door tekeningsonbevoegde 

personen, welke derhalve niet zijn opgenomen in het Handelsregister dan wel beperkt 

zijn opgenomen, wordt tussen partijen aangenomen dat deze perso(o)n(en) een 

impliciete volmacht van de Opdrachtgever hebben, als gevolg waarvan de overeenkomst 

rechtsgeldig tot stand is gekomen. 

                                                                                                                        

Artikel 22  Slotbepalingen 

22.1 De Opdrachtgever verplicht zich om strikte geheimhouding te betrachten over alle 

informatie en andere gegevens van Collin waarvan zij in redelijkheid kan beseffen dat 

deze gegevens geheim of vertrouwelijk zijn. 
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22.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk 

nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene 

voorwaarden integraal van toepassing. Collin en de Opdrachtgever zullen alsdan in 

overleg treden teneinde het nietige c.q. vernietigde gedeelte te vervangen. Zoveel als 

mogelijk zal daarbij het doel en de strekking van het oorspronkelijk bepaalde in acht 

worden genomen. 

22.3 De in deze algemene voorwaarden opgenomen artikelaanduidingen zijn slechts 

opgenomen voor referentiedoeleinden en bepalen of beperken de inhoud of de uitleg van 

deze voorwaarden op geen enkele wijze. 

22.4 Alle geschillen tussen Collin en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden berecht door 

de bevoegde rechter in het arrondissement waar Collin is gevestigd, tenzij een andere 

Nederlandse rechter absoluut bevoegd is. In afwijking hiervan is Collin bevoegd om zich 

tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de Opdrachtgever te wenden. 

22.5 Op alle overeenkomsten die door Collin worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht 

van toepassing. De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende 

lichamelijke zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet 

van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de 

toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten. 

22.6 Bij uitleg en interpretatie van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst 

bepalend. 
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