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Dit algemene gedeelte is van toepassing op alle 

rechtsbetrekkingen tussen Veld Koeltechniek en 

Opdrachtnemer, behoudens voor zover, mede gezien de 

aard van de overeengekomen of overeen te komen 

prestaties, andere algemene voorwaarden van Veld 

Koeltechniek van toepassing zijn. 

 
1. Definities 

1.1 

In deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) wordt 
verstaan onder: 

a. Diensten: alle werkzaamheden (in welke vorm en 

hoegenaamd ook, bijvoorbeeld dienstverlening, 

aanneming van werk, uitlening, enzovoort) die 

Opdrachtnemer voor of ten behoeve van Veld Koeltechniek 

verricht, al dan niet in samenhang met (af)levering van 

Producten; 

b. Gebrek: iedere afwijking van de Producten of Diensten 

van de Specificatie en ieder anderszins niet naar behoren 

functioneren van de Producten of iedere anderszins niet 

correct uitgevoerde Dienst; 

c. Opdrachtnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon 

bij wie Veld Koeltechniek Producten en/of Diensten 

bestelt en/of met wie 

zij in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van 

een Overeenkomst; 

d. Order: iedere opdracht van Veld Koeltechniek aan 

Opdrachtnemer tot levering van Producten en/of het 

verrichten van Diensten, in welke vorm dan ook; 

e. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Veld 

Koeltechniek en Opdrachtnemer tot stand komt, elke 

wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle 

(rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering 

van die overeenkomst; 

f. Producten: alle ter uitvoering van een Order aan Veld 

Koeltechniek (af) geleverde of (af) te leveren zaken, 

ongeacht of de Order uitsluitend de (af)levering van die 

zaken dan wel (mede) het verrichten van Diensten omvat; 

g. Specificatie: de omschrijving van door Veld Koeltechniek 

bestelde Producten of Diensten, welke wordt vermeld of 

naar welke wordt verwezen in de Order of de 

Overeenkomst. Bij gebreke daarvan geldt als 

omschrijving hetgeen tussen partijen, of bij gebreke 

daarvan, hetgeen in de branche algemeen gebruikelijk is; 

h. Veld Koeltechniek: Veld Koeltechniek B.V., gevestigd te 

Groenlo, gemeente Oost Gelre, ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder 

dossiernummer 08037923, alsmede haar 

rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel; 

i. Werk: het door Opdrachtnemer uit te voeren werk. 
 

2. Toepasselijkheid en vernietigbaarheid 

2.1  

Behoudens wanneer, mede gezien de aard van de 

overeengekomen of overeen te komen prestaties, andere 

algemene voorwaarden van Veld Koeltechniek van toepassing 

zijn, maken deze Voorwaarden deel uit van alle 

Overeenkomsten en zijn deze Voorwaarden van toepassing op 

alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Veld 

Koeltechniek en Opdrachtnemer, ook wanneer die 

(rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband 

staan met, een Overeenkomst. 

2.2  

De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van 

Opdrachtnemer wordt door Veld Koeltechniek uitdrukkelijk van de 

hand gewezen. 

2.3  

Bepalingen uit deze Voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover 

zij in strijd mochten zijn met toepasselijke bepalingen van dwingend 

recht. Mocht enige bepaling in deze Voorwaarden nietig of anderszins 

onafdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige 

bepalingen in deze Voorwaarden en de Overeenkomst niet aan, 

behoudens indien Veld Koeltechniek te kennen geeft, en in de gegeven 

omstandigheden redelijkerwijs te kennen mag geven, dat de 

desbetreffende bepaling voor haar van groot belang is, in welk geval 

Veld Koeltechniek de Overeenkomst met onmiddellijke ingang mag 

ontbinden zonder tot enige vorm van schadevergoeding te zijn 

gehouden. 

 

3. Order en acceptatie 

3.1  

Alle Orders van Veld Koeltechniek zijn vrijblijvend. Voor zover 

Opdrachtnemer een - in afwijking van het bepaalde in de eerste volzin 

van dit artikellid - bindend aanbod van Veld Koeltechniek aanvaardt 

met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken die 

afwijkingen geen deel uit van de Overeenkomst en komt de 

Overeenkomst tot stand overeenkomstig het aanbod van Veld 

Koeltechniek. 

3.2  

Veld Koeltechniek heeft het recht om, mits binnen twee werkdagen 

na ontvangst van de aanvaarding door Opdrachtnemer van de Order 

van Veld Koeltechniek, door een daartoe strekkende schriftelijke 

verklaring aan Opdrachtnemer de Overeenkomst te ontbinden, 

zonder tot enige vergoeding te zijn gehouden. 

3.3  

Indien Veld Koeltechniek aan Opdrachtnemer een orderformulier 

toezendt, dient Opdrachtnemer dat formulier binnen zeven 

werkdagen na dagtekening voor akkoord ondertekend te 

retourneren. In het geval Veld Koeltechniek niet binnen twaalf 

werkdagen na dagtekening een correct ondertekend formulier heeft 

ontvangen, is zij gerechtigd zich op het standpunt te stellen dat niet 

rechtsgeldig een overeenkomst tot stand is gekomen. 

3.4  

Aanbiedingen en prijsopgaven door Opdrachtnemer zijn vast en 

bindend en kunnen vóór of na de Order niet meer worden gewijzigd, 

tenzij zij betrekking hebben op een door Opdrachtnemer (eventueel 

tussentijds) te verlenen (extra) korting. 

 

4. Distributie- en agentuurovereenkomsten 

4.1  

Indien Veld Koeltechniek gedurende meer dan een jaar met 

regelmaat Overeenkomsten sluit met Opdrachtnemer voor de koop 

van zaken die bestemd zijn voor de wederverkoop en mits 

Opdrachtnemer zulks weet of moet weten, en indien Veld 

Koeltechniek enige substantiële vorm van 

inspanning voor deze zaken heeft verricht waartegen 

Opdrachtnemer geen bezwaar heeft gemaakt terwijl hij daarvan op 

de hoogte was of had moeten zijn, komt tussen partijen van 

rechtswege een distributieovereenkomst voor onbepaalde duur tot 

stand met betrekking tot deze zaken, tenzij Opdrachtnemer met 

rechtens toegestane middelen bewijst dat ondanks het voorgaande 

geen distributieovereenkomst tot stand is gekomen. 



 
4.2  

Indien en voor zover Veld Koeltechniek de facto gedurende het 

jaar bedoeld in lid 1 de enige wederverkoper in Nederland van 

deze zaken is geweest, is de conform lid 1 totstandgekomen 

distributieovereenkomst (in afwijking van het in lid 1 bepaalde) 

van exclusieve aard en zal vooreerst de duur van een jaar 

hebben, waarna de overeenkomst voor onbepaalde duur zal 

worden voortgezet, tenzij (een der) partijen bij aangetekend 

schrijven heeft opgezegd met inachtneming van een termijn 

van drie maanden. 

4.3  

Indien Veld Koeltechniek gedurende meer dan een jaar met 

regelmaat overeenkomsten tot stand heeft gebracht tussen 

Opdrachtnemer en afnemers en/of, met medeweten van 

Opdrachtnemer, daartoe met regelmaat actief substantiële 

bemiddelingsactiviteiten heeft verricht, komt tussen partijen 

van rechtswege een agentuurovereenkomst voor onbepaalde 

duur tot stand met betrekking tot de betrokken zaken, tenzij 

Opdrachtnemer met rechtens toegestane middelen bewijst dat 

ondanks het voorgaande geen agentuurovereenkomst tot 

stand is gekomen. 

4.4  
Indien en voor zover Veld Koeltechniek de facto gedurende het 

jaar bedoeld in lid 3 in Nederland als enige 

agentuurwerkzaamheden heeft verricht, is de conform lid 3 tot 

stand gekomen agentuurovereenkomst van exclusieve aard en 

zal (in afwijking van het in lid 3 bepaalde) vooreerst de duur 

van een jaar hebben, waarna de overeenkomst voor 

onbepaalde duur zal worden voortgezet, tenzij (een der) 

partijen bij aangetekend schrijven heeft opgezegd met 

inachtneming van de wettelijke termijn. 

4.5 

In het geval enige Overeenkomst als hiervóór in dit artikel 

bedoeld tot stand is gekomen, alsmede in het geval op andere 

wijze partijen een dergelijke Overeenkomst hebben gesloten, 

zal Veld Koeltechniek in het geval van een beëindiging 

daarvan, anders dan als gevolg van een toerekenbare 

tekortkoming aan haar zijde, recht hebben op een redelijke 

(goodwill- of klanten)vergoeding. 

 

5. Wijzigingen en aanvullingen 

5.1  

Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een 

Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts 

schriftelijk worden overeengekomen. Tegenbewijs tegen het 

bepaalde in de voorafgaande volzin is niet toegelaten en dit 

artikel 5.1 is een bewijsovereenkomst. 

5.2  

Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in lid 1 

wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling 

slechts voor de desbetreffende Overeenkomst. 

 

6. Prijzen, prijswijziging, btw, betaling en verrekening, 
assortimentswijziging 

6.1  

De in de Order vermelde prijzen zijn vast en uitgedrukt in euro 

en zijn voorts exclusief omzetbelasting. Voor zover in de 

Overeenkomst niet anders bepaald, geldt dit eveneens voor 

prijzen genoemd in de Overeenkomst. 

6.2  

In de prijzen van Producten zijn begrepen de standaardverpakking 

en levering  franco vrij van invoerrecht. In de prijzen van Diensten zijn 

steeds alle reis-en verblijfkosten, alsmede alle andere kosten, 

begrepen. Voorts zijn in de prijzen van alle Producten en Diensten 

begrepen al het voorbereidend en ander werk, dat nodig is om aan 

de door Veld Koeltechniek gestelde eisen, omschrijvingen en de 

Specificatie te voldoen. 

6.3 

Onverminderd lid 1 van dit artikel, is Opdrachtnemer enkel onder de 

volgende voorwaarden gerechtigd tot het verhogen van prijzen in 

eventuele toekomstige aanbiedingen, Orders of Overeenkomsten 

aan, van c.q. met Veld Koeltechniek: 

▪ Een voorstel tot prijswijziging dient schriftelijk door 

Opdrachtnemer bij de inkoper van Veld Koeltechniek ter 

goedkeuring te worden ingediend, met toezending van de 

voorgestelde prijzen in Excel-formaat; 

▪ Opdrachtnemer is niet gerechtigd vaker dan één keer per zes 

(6) maanden een voorstel tot prijswijziging ter goedkeuring in 

te dienen; 

▪ Opdrachtnemer is pas gerechtigd de voorgestelde gewijzigde 

prijzen bij Veld Koeltechniek in rekening te brengen nadat het 

voorstel door de inkoper of een statutair bestuurder namens 

Veld Koeltechniek schriftelijk is goedgekeurd; 

▪ Een door Veld Koeltechniek schriftelijk goedgekeurde 

prijswijziging gaat niet eerder in dan na verloop van acht (8) 

weken na ontvangst van voornoemde schriftelijke goedkeuring.  

▪ Goedgekeurde gewijzigde prijzen zijn niet met terugwerkende 

kracht van toepassing op vóór de ingangsdatum reeds door 

Opdrachtnemer aan Veld Koeltechniek uitgebrachte 

aanbiedingen, reeds door Veld Koeltechniek bij 

Opdrachtnemer geplaatste Orders of reeds op tussen partijen 

gesloten Overeenkomsten; 

6.4 

Opdrachtnemer vrijwaart Veld Koeltechniek voor alle kosten en 

schade  die voor Veld Koeltechniek mochten voortvloeien uit het feit: 

a. dat Opdrachtnemer niet deugdelijk geregistreerd staat voor de 

omzetbelasting in een relevante EG-lidstaat; en/of 

b. dat Opdrachtnemer onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan 

Veld Koeltechniek en/of de autoriteiten op het gebied van 

omzetbelasting in een relevante EG-lidstaat. 

6.5 

Betaling is door Veld Koeltechniek niet eerder verschuldigd dan na 

volledige  en correcte uitvoering van de Order en aanvaarding 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 14. Alsdan zal Veld 

Koeltechniek binnen 60 dagen na ontvangst de dan toegezonden 

factuur betalen. Iedere factuur dient te verwijzen naar het 

inkoopopdrachtnummer en dient te worden ingediend bij Veld 

Koeltechniek of een door haar op enig moment aan te wijzen andere 

entiteit, zoals een eventueel centraal facturencentrum. Iedere 

betalingsverplichting van Veld Koeltechniek vervalt indien de 

desbetreffende factuur niet binnen één jaar na aflevering van een 

Product of na uitvoering van een Dienst conform het in dit artikellid 

bepaalde, is ingediend. 

6.6 

In geval van onterechte, te late betaling, geldt de wettelijke rente van 

artikel 6:119 BW. 

6.7 



 
Opdrachtnemer zal zijn vorderingen op Veld Koeltechniek niet 

overdragen  aan enige derde, behoudens voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Veld Koeltechniek. Dit beding 

heeft goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83, 

lid 2 BW. 

6.8 

Veld Koeltechniek is gerechtigd iedere vordering welke 

Opdrachtnemer jegens haar heeft, te verrekenen met enige 

vordering welke Veld Koeltechniek   (ongeacht uit welken 

hoofde en ongeacht of deze afdwingbaar is) jegens 

Opdrachtnemer    mocht hebben.  

6.9 

In geval van uitstel van aflevering van bestelde Producten 

overeenkomstig  het bepaalde in artikel 9, is betaling binnen de 

in lid 5 genoemde termijn verschuldigd na opslag van de 

bestelde Producten. 

6.10 

Onverminderd haar verdere rechten, is Veld Koeltechniek 

gerechtigd aan Opdrachtnemer in rekening te brengen de 

volledige gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten, kosten van 

juridische bijstand daaronder begrepen, door Veld 

Koeltechniek in redelijkheid gemaakt of te maken ter incasso 

van enig verschuldigd bedrag dan wel ter verkrijging van 

nakoming van enige verplichting van Opdrachtnemer. 

6.11 

Opdrachtnemer is verplicht om het (gedeelte van het) 

assortiment van Opdrachtnemer dat Veld Koeltechniek per 1 

januari van een betreffend jaar heeft opgenomen in haar 

catalogus het gehele jaar in haar assortiment te houden. Het 

wijzigen dan wel saneren van een of meerdere producten uit 

voornoemd (gedeelte van het) assortiment is uitsluitend 

toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van 

Veld Koeltechniek. Overige assortimentswijzigingen dient 

Opdrachtnemer tijdig aan de inkoper van Veld Koeltechniek 

schriftelijk mede te delen. 

 

7. Uitbesteding 

7.1  

Opdrachtnemer is verplicht de Order zelf uit te voeren, tenzij 

Veld Koeltechniek uitdrukkelijk schriftelijk heeft toegestemd in 

uitbesteding, onderaanneming, of aankoop bij derden, of 

daartoe een schriftelijke opdracht heeft verstrekt. 

7.2  

Opdrachtnemer is volledig verantwoordelijk voor de eventuele 

inbreng van derden bij de uitvoering van de Order, als betrof het 

zijn eigen prestatie. 

7.3  

Opdrachtnemer vrijwaart Veld Koeltechniek tegen eventuele 

aanspraken van bij de uitvoering van de Order betrokken 

derden. 

 

8. Tijdige uitvoering 
8.1  

De overeengekomen termijn, of enige met inachtneming van 

artikel 9 vastgestelde nadere termijn, waarbinnen de Order 

moet worden uitgevoerd is voor Veld Koeltechniek van 

essentieel belang. Opdrachtnemer is in verzuim door enkele 

overschrijding van met Veld Koeltechniek overeengekomen 

tijdstippen waarop prestaties moeten worden verricht, zonder dat een 

aanmaning of ingebrekestelling nodig is. Een eventueel voor dit 

geval overeengekomen boete doet niet af aan de overige rechten 

van Veld Koeltechniek, inclusief het recht om nakoming te vorderen 

en het recht op volledige schadevergoeding van Opdrachtnemer, op 

welke schadevergoeding de boete niet in mindering zal worden 

gebracht. 

8.2  

De uitvoeringstermijn vangt aan op de datum waarop 

Opdrachtnemer de Order heeft aanvaard of - indien dat later is - op 

de datum waarop Opdrachtnemer de beschikking heeft over de 

blijkens de Order door Veld Koeltechniek te verstrekken informatie, 

modellen, materialen of hulpmiddelen welke Opdrachtnemer 

absoluut nodig heeft, waarvan hij Veld Koeltechniek op de hoogte 

heeft gesteld, om met de uitvoering van de Order te beginnen. 

8.3  

In geval van een niet onbelangrijke overschrijding van een 

overeengekomen 

termijn, anders dan ingevolge een verklaring als bedoeld in artikel 9, 

is Opdrachtnemer gehouden alle eventueel reeds door hem onder 

de betreffende Overeenkomst ontvangen (vooruit)betalingen of 

garantiesommen onmiddellijk aan Veld Koeltechniek terug te betalen 

zonder dat Opdrachtnemer het recht heeft deze bedragen te 

verrekenen met hem toekomende of door hem gepretendeerde 

vorderingen jegens Veld Koeltechniek. Voorts vervallen alsdan van 

rechtswege alle door Veld Koeltechniek of voor haar door derden 

onder de Overeenkomst gestelde persoonlijke of goederenrechtelijke 

zekerheden. Opdrachtnemer is gehouden eventuele garanten voor 

Veld Koeltechniek te ontslaan uit hun borgplicht en/ of 

verhaalsaansprakelijkheden onder de Overeenkomst, of ervoor zorg 

te dragen dat zij uit die borgplichten en/of 

verhaalsaansprakelijkheden worden ontslagen, zulks op straffe van 

verbeurte door Opdrachtnemer van een bedrag gelijk aan het bedrag 

waartoe de garant zich heeft verbonden of aan de waarde van de 

verstrekte goederenrechtelijke zekerheid. 

 

9. Uitstel van aflevering 
9.1  

Veld Koeltechniek heeft het recht om door een daartoe strekkende 

schriftelijke 

verklaring aan Opdrachtnemer de aflevering van bestelde Producten 

en/of de uitvoering van bestelde Diensten voor een periode van ten 

hoogste 60 kalenderdagen uit te stellen, tenzij uitstel gezien alle 

omstandigheden van het geval kennelijk onredelijk zou zijn. 

9.2  

Indien Veld Koeltechniek gebruik maakt van het in lid 1 bedoelde 

recht, zal Opdrachtnemer de Producten op een geschikte plaats 

afgezonderd ten behoeve van Veld Koeltechniek opslaan, 

verzekeren en passende maatregelen nemen teneinde 

kwaliteitsverlies tegen te gaan. 

Veld Koeltechniek is alsdan verplicht aan Opdrachtnemer een 

redelijke vergoeding te betalen voor de kosten van dergelijke opslag, 

maatregelen en verzekering. Artikel 16.2 is van overeenkomstige 

toepassing. 

 

10. Uitvoering volgens Specificatie; meer- en 

minderwerk 
10.1  

Opdrachtnemer is verplicht de Order strikt volgens de Specificatie en 

overigens met inachtneming van de eisen van voortreffelijk 



 
vakmanschap uit te voeren. 

10.2  

Veld Koeltechniek heeft het recht vóór of tijdens de uitvoering 

van de Order wijzigingen aan te brengen in de Specificatie, dan 

wel na uitvoering van de Order extra levering van Producten 

en/of uitbreiding van de Diensten te verlangen 

10.3  

Opdrachtnemer verklaart zich, voor zover hij daar technisch 

toe in staat is, op voorhand bereid om, overigens onder 

dezelfde voorwaarden, de in 

lid 2 bedoelde gewijzigde Order uit te voeren en/of Producten 

en/of Diensten te leveren. 

10.4  

Indien de prestaties welke Opdrachtnemer op grond van de 

wijziging moet verrichten aantoonbaar worden verminderd, is 

er sprake van minderwerk dat voor verrekening in aanmerking 

komt. 

10.5  

Indien als gevolg van de in lid 2 bedoelde wijzigingen de 

prestaties welke Opdrachtnemer op grond van de 

Overeenkomst moet verrichten aantoonbaar worden 

verzwaard dan wel uitgebreid, is er sprake van meerwerk 

waarvoor Opdrachtnemer een vergoeding zal ontvangen. Tot 

meerwerk wordt niet gerekend additionele werkzaamheden 

welke Opdrachtnemer had kunnen en moeten voorzien toen hij 

de Order aanvaardde. Indien Opdrachtnemer meent recht te 

hebben op een vergoeding van meerwerk zal hij geen begin 

maken met het uitvoeren daarvan voordat hij een offerte heeft 

uitgebracht met betrekking tot de omvang van het door hem 

tengevolge van deze wijziging verwachte meerwerk en de 

hieraan verbonden kosten voor Veld Koeltechniek. 

Opdrachtnemer zal geen begin maken met de uitvoering van 

meerwerk alvorens hij schriftelijk en uitdrukkelijk opdracht van 

Veld Koeltechniek heeft ontvangen. 

10.6  

In redelijk overleg wordt in geval van meerwerk c.q. 

minderwerk de datum van aflevering van de Producten c.q. het 

verrichten van de Diensten opnieuw vastgesteld. 

10.7  

Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de prijs en/of 

termijnen voor het meer- en/of minderwerk wordt dat 

beschouwd als een geschil als bedoeld in artikel 22. In 

afwachting van de beslissing van zodanig geschil is 

Opdrachtnemer, indien Veld Koeltechniek dit wenst, voorlopig 

gehouden de Order uit te voeren in overeenstemming met de 

door Veld Koeltechniek 

gewijzigde Specificatie, in welk geval hij van Veld Koeltechniek 

binnen twee weken mag vragen om de werkelijke kosten als 

gevolg van de wijzigingen in rekening te brengen, welk verzoek 

Veld Koeltechniek niet op onredelijke gronden mag weigeren 

of vertragen. 

 

11. Kwaliteitsgarantie 
11.1  

Opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de door 

hem afgeleverde Producten en/of verrichte Diensten. Deze 

garantie, waarbij uitdrukkelijk geldt dat een beroep op 

overmacht niet zal zijn toegestaan in geval van een garantie, 

omvat tenminste dat: 

a. de Producten en/of Diensten geschikt zijn voor het doel 

waarvoor de Order is geplaatst, voor zover Opdrachtnemer dat 

doel kende of daarvan op de hoogte had kunnen zijn; 

b. de Producten nieuw zijn, van goede kwaliteit, en vrij van fouten 

wat betreft ontwerp, bewerking, fabricage, constructie en 

maatvoering, alsmede vrij zijn van Gebreken in de gebruikte 

materialen en de veiligheid biedt (als bedoeld in art. 6:186 BW) 

die men daarvan mag verwachten; 

c. de Producten vervaardigd zijn conform de laatste stand der 
techniek; 

d. de Producten wat betreft hoeveelheid, omschrijving, kwaliteit en 

prestaties geheel in overeenstemming zijn met de Specificatie 

en met eventuele monsters, modellen en tekeningen; 

e. alle toepasselijke nationale en internationale regelgeving met 

betrekking tot de Producten, de verpakkingen daarvan en/of de 

Diensten stipt in acht zijn genomen, waarbij voorts specifiek 

geldt dat aan alle normen en eisen wordt voldaan in het land 

waar de Producten door Veld Koeltechniek of haar afnemers 

zullen worden gebruikt of in het verkeer gebracht; 

f. de Producten en/of de Diensten overigens voldoen aan de eisen 

die daaraan in redelijkheid kunnen worden gesteld; en 

g. de Producten en/of de Diensten niet tot stand zullen komen of 

worden gebracht door middel van kinderarbeid en dat zij steeds 

op de meest milieuvriendelijke wijze die de stand van de 

techniek op dat moment toelaat, zullen worden vervaardigd en 

verpakt, c.q. uitgevoerd. . 

11.2 

Bestelde Producten worden in ieder geval als ondeugdelijk in de zin 

van het vorige lid aangemerkt indien daaraan binnen een jaar na 

aflevering Gebreken ontstaan, tenzij dit het gevolg is van normale 

slijtage of te wijten is aan aanmerkelijke schuld van Veld 

Koeltechniek. 

11.3 

Voornoemde garantie houdt, zonder beperking van de rechten van 

Veld Koeltechniek op vergoeding van kosten, schade en rente, in dat 

de Gebreken welke binnen een jaar na aflevering ontstaan zijn gratis 

en op eerste verzoek van Veld Koeltechniek onmiddellijk en volledig 

door Opdrachtnemer worden hersteld, zo nodig middels vervanging 

van de Producten of onderdelen daarvan, dan wel opnieuw 

verrichten van de betreffende Diensten. Tenzij dit onmogelijk is, zal 

herstel steeds ter plaatse worden uitgevoerd. 

11.4 

Na herstel van Gebreken vangt een nieuwe garantieperiode als 

omschreven in lid 2 aan en garandeert Opdrachtnemer ter zake van 

de vervangen of herstelde Producten de deugdelijkheid als 

omschreven in lid 1. 

11.5 

Indien dit voor de veiligheid van personen en/of de voortgang van de 

werkzaamheden noodzakelijk is, is Veld Koeltechniek gerechtigd 

voor rekening van Opdrachtnemer voorlopige reparaties te (doen) 

verrichten. Opdrachtnemer is gerechtigd Veld Koeltechniek haar 

kosten niet te voldoen indien hij aantoont dat hij niet tijdig op de 

hoogte is gesteld van de betreffende Gebreken en dat hij, ware hij 

wel tijdig daarvan in kennis gesteld, de Gebreken tenminste even snel 

zou hebben hersteld. 

 

12. Inspectie vóór aflevering 
12.1  

Veld Koeltechniek heeft te allen tijde het recht bestelde Producten 

vóór aflevering tijdens bewerking, fabricage of opslag te (doen) 



 
bezichtigen of beproeven. Opdrachtnemer zal Veld 

Koeltechniek of de door Veld Koeltechniek aan te wijzen 

deskundige daartoe zonder enige beperking in staat stellen, en 

de daartoe benodigde faciliteiten en assistentie bieden. 

Inspectie door Veld Koeltechniek betekent niet dat reeds dan 

enige vervaltermijn als bedoeld in de artikelen 6:89 en 7:23 BW 

voor Veld Koeltechniek zal gaan lopen.  

12.2 

Veld Koeltechniek zal Opdrachtnemer tijdig op de hoogte 

stellen van door Veld Koeltechniek uit te voeren tests. 

Opdrachtnemer heeft het recht deze tests bij te wonen of door 

een door hem aan te wijzen deskundige te doen bijwonen. 

12.3 

Ongeacht of Veld Koeltechniek al dan niet gebruik heeft 

gemaakt van haar rechten uit hoofde van het bepaalde in de 

twee voorgaande leden van dit artikel, ongeacht wat de 

uitkomst is van de aldaar bedoelde bezichtigingen en tests en 

ongeacht wat Veld Koeltechniek daarover al dan niet aan 

Opdrachtnemer mededeelt, blijft Opdrachtnemer zelf ten volle 

verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de Order. 

 

13. Aflevering franco 
13.1  

Bestelde Producten dienen franco te worden afgeleverd op de 

door Veld Koeltechniek aangewezen plaats van bestemming. 

Opdrachtnemer is verplicht zorg te dragen voor deugdelijke 

verpakking conform alle toepasselijke regelgeving, alsmede 

voor beveiliging, verzekering en voor behoorlijk vervoer. 

Afleveringen van bestelde Producten in gedeelten is slechts 

toegestaan indien dat uitdrukkelijk in de Order wordt vermeld. 

13.2  

Bij iedere zending dienen gespecificeerde documenten 

aanwezig te zijn waarop de inkoopopdrachtnummer van Veld 

Koeltechniek vermeld staat. Dit inkoopopdrachtnummer, 

alsmede eventuele andere door Veld Koeltechniek opgegeven 

markeringen dienen tevens voldoende duidelijk en zichtbaar 

op de verpakking te zijn aangebracht. 

 13.3 

De aflevering geschiedt geheel voor risico van Opdrachtnemer, 

ook indien deze bij de uitvoering van enige 

afleveringshandeling gebruik maakt van personeel van Veld 

Koeltechniek (dit laatste behoudens opzet of grove schuld van 

Veld Koeltechniek of de personen behorende tot haar 

bedrijfsleiding). 

 

14. Keuring, herstel en vervaltermijnen 
14.1  

Veld Koeltechniek zal de bestelde Producten of Diensten 

binnen een redelijke 

termijn na aflevering of uitvoering keuren. 

14.2  

Aanvaarding heeft geen verder strekkende betekenis dan dat 

naar het voorlopig oordeel van Veld Koeltechniek de uiterlijke 

staat van de Producten of de zichtbare uitvoering dan wel het 

uiterlijk resultaat van de Diensten in overeenstemming is met 

de Order. In het bijzonder staat aanvaarding niet in de weg aan 

een later beroep door Veld Koeltechniek op niet-naleving door 

Opdrachtnemer van diens in artikel 11 genoemde 

garantieverplichting of enige andere verplichting jegens Veld 

Koeltechniek. 

14.3  

De vervaltermijnen als bedoeld in de artikelen 6:89 en 7:23 BW zijn, 

in afwijking van het aldaar bepaalde, één jaar na aflevering van een 

Product of na uitvoering van een Dienst. 

14.4  

Ingeval Veld Koeltechniek de Producten en/of Diensten afkeurt of 

indien naderhand naar het redelijke oordeel van Veld Koeltechniek 

alsnog mocht blijken dat zij niet beantwoorden aan de daaraan 

ingevolge deze Overeenkomst en Order te stellen eisen, kan Veld 

Koeltechniek Opdrachtnemer, onverminderd haar overige rechten, in 

de gelegenheid stellen op eerste verzoek de gebleken 

tekortkomingen en/of Gebreken voor Opdrachtnemer’s rekening en 

risico te verhelpen en/of te herstellen. Ook bijkomende kosten zoals 

voor demontage, vervoer en hermontage zullen voor rekening van 

Opdrachtnemer zijn. Na onderling overleg bepaalt Veld Koeltechniek 

in redelijkheid op welke wijze en binnen welke termijn het verhelpen 

en/of herstellen van de Gebreken en/of tekortkomingen dient te 

geschieden. Naar redelijke keuze van Veld Koeltechniek zullen de 

herstelwerkzaamheden hetzij op de plaats van aflevering hetzij 

elders worden uitgevoerd. 

14.5  

Wanneer vervanging of verbetering van Producten en/of Diensten 

als bedoeld in 14.3 naar het redelijke oordeel van Veld Koeltechniek 

niet mogelijk is of Opdrachtnemer niet binnen de door Veld 

Koeltechniek gestelde termijn aan het in 14.3 bedoelde verzoek 

voldoet, is Opdrachtnemer gehouden elk van de van Veld 

Koeltechniek ontvangen bedragen aan Veld Koeltechniek terug te 

betalen, zonder dat Opdrachtnemer het recht heeft deze bedragen 

te verrekenen met hem toekomende of door hem gepretendeerde 

vorderingen jegens Veld Koeltechniek. Veld Koeltechniek is alsdan 

gerechtigd het nodige te doen of te laten doen en Opdrachtnemer te 

belasten voor de daaraan verbonden kosten, daarbij inbegrepen de 

extra uitgaven die Veld Koeltechniek redelijkerwijs maakt ter 

verkrijging van vervangende Producten en/of Diensten. 

 

15. Overgang van eigendom en risico; retentierecht 
15.1  

Veld Koeltechniek verkrijgt de eigendom van bestelde Producten op 

het moment dat deze aan haar zijn afgeleverd of zoveel eerder als 

(anderszins) juridische levering plaatsvindt. Opdrachtnemer draagt 

het risico van beschadiging of verlies van bestelde Producten tot 

aanvaarding daarvan overeenkomstig het bepaalde in artikel 14. 

15.2  

In afwijking van het in lid 1 bepaalde verkrijgt Veld Koeltechniek in het 

geval bedoeld in artikel 9.2 de eigendom van de bestelde Producten 

op het moment waarop deze te harer behoeve worden opgeslagen. 

15.3  

Indien in afwijking van het bepaalde in artikel 6.3 gehele of 

gedeeltelijke betaling van nog niet gereedgekomen Producten op 

een eerder tijdstip dan aldaar vermeld wordt overeengekomen, 

verkrijgt Veld Koeltechniek krachtens de door haar verrichte 

vooruitbetaling, zonder dat daartoe een nadere leveringshandeling is 

vereist, de eigendom van alle Producten, materialen, grondstoffen 

en halffabrikaten welke Opdrachtnemer gebruikt voor de uitvoering 

van de Order of daartoe bestemt. Opdrachtnemer is gehouden de 

bedoelde Producten, materialen, grondstoffen of halffabrikaten 

geheel vrij van lasten en rechten van derden te verwerven en ten 

behoeve van Veld Koeltechniek afgezonderd te houden. 

 



 
15.4  

Het bepaalde in de laatste volzin van lid 1 blijft na een 

eigendomsovergang krachtens lid 2 of lid 3 onverminderd van 

kracht. 

15.5  

Opdrachtnemer heeft geen retentierecht of opschortingsrecht 

met betrekking tot bestelde Producten. 

 

16. Door Veld Koeltechniek ter beschikking gestelde 

zaken 

16.1 

Veld Koeltechniek blijft eigenaar van alle zaken (“Zaken”) die 

zij in verband met de Order aan Opdrachtnemer ter 

beschikking stelt (waaronder modellen, stempels, tekeningen, 

gereedschap of andere hulpmiddelen). Opdrachtnemer zal 

zich behoudens door Veld Koeltechniek daartoe schriftelijk 

verleende toestemming onthouden van zodanig handelen of 

nalaten met betrekking tot de Zaken dat Veld Koeltechniek 

daarvan de eigendom verliest door zaaksvorming, natrekking, 

vermenging, of ongeacht op welke andere wijze. Voorts staat 

Opdrachtnemer ervoor in dat de Zaken niet worden belast of 

bezwaard met rechten van derden. 

16.2 

Opdrachtnemer heeft geen retentierecht of opschortingsrecht 

met betrekking tot de Zaken. 

16.3 

Opdrachtnemer zal de Zaken op eigen kosten ten gunste van 

Veld Koeltechniek op gebruikelijke voorwaarden verzekeren 

tegen alle schaden welke het gevolg zijn van geheel of 

gedeeltelijk verlies of beschadiging ongeacht door welke 

oorzaak. Veld Koeltechniek heeft het recht inzage te verlangen 

in de desbetreffende polis of polissen, waarin Veld 

Koeltechniek als medeverzekerde dient te zijn vermeld. 

16.4 

Veld Koeltechniek behoudt al haar rechten van intellectuele 

eigendom (vergelijkbare rechten als know-how daaronder 

begrepen) op de Zaken. Opdrachtnemer verkrijgt een strikt 

persoonlijke, niet overdraagbare en niet exclusieve licentie om 

de Zaken voor de duur van de Overeenkomst te gebruiken als 

in dit artikel bedoeld en onder de ontbindende voorwaarde van 

niet-volledige voldoening aan alle wettelijke en contractuele 

verplichtingen die Opdrachtnemer ten opzichte van Veld 

Koeltechniek in acht heeft te nemen. 

 16.5 

Opdrachtnemer zal de Zaken in goede staat aan Veld 

Koeltechniek teruggeven, tenzij Veld Koeltechniek hem andere 

instructies geeft. Opdrachtnemer zal de Zaken geheel voor 

eigen risico gebruiken; Veld Koeltechniek is behoudens opzet 

of grove schuld van haar of haar leidinggevend personeel niet 

aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen van het 

gebruik van de Zaken voor Opdrachtnemer of derden. 

Opdrachtnemer zal de Zaken niet gebruiken voor, noch zal hij 

machtiging geven of toelaten dat zij gebruikt worden door 

derden of in verband met enig ander doel dan de correcte 

uitvoering van de Order. 

 

17. Aansprakelijkheid, overmacht en vrijwaring 
17.1  

Opdrachtnemer voert de Order geheel voor eigen risico uit. Alle 

schade, zowel direct als indirect en inclusief eventuele schade 

wegens gederfde winst, welke als gevolg van of in verband met de 

uitvoering van de Order mocht worden geleden door Veld 

Koeltechniek of door derden zal door Opdrachtnemer worden 

vergoed, ongeacht of die schade is veroorzaakt door Opdrachtnemer 

zelf, diens personeel dan wel door andere personen die 

Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Order betrekt. 

17.2  

Behoudens in het geval van een niet toerekenbare tekortkoming 

(“overmacht”) is Opdrachtnemer volledig aansprakelijk voor alle 

schade welke Veld Koeltechniek of derden mochten lijden tengevolge 

van eventuele Gebreken in afgeleverde Producten en/of uitgevoerde 

Diensten. 

17.3  

Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: het niet-voldoen 

aan een garantie, gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van 

personeel, verlate aanlevering en/of ongeschiktheid van materialen, 

grondstoffen of halffabrikaten of diensten, toerekenbare tekortkoming 

of onrechtmatige daden van toeleveranciers of door Opdrachtnemer 

ingeschakelde derden en/of liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen 

aan de zijde van Opdrachtnemer. 

17.4  

Het in de leden 1 en 2 van dit artikel bepaalde geldt als een beding 

mede ten behoeve van benadeelde derden als daar bedoeld. 

Opdrachtnemer zal Veld Koeltechniek vrijwaren terzake van alle 

aanspraken die deze derden tegen Veld Koeltechniek mochten doen 

gelden. 

17.5  

Opdrachtnemer heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat 

verzekerd houden voor wettelijke en beroepsaansprakelijkheid. 

Opdrachtnemer verplicht zich - terstond nadat hij door Veld 

Koeltechniek aansprakelijk is gesteld - alle aanspraken terzake van 

uitkering(en) van verzekeringspenningen op eerste verzoek aan Veld 

Koeltechniek te cederen. 

 

18. Ontbinding 
18.1  

Indien Opdrachtnemer de Order niet behoorlijk uitvoert of een termijn 

bij de uitvoering van een Order wordt overschreden of wanneer in 

redelijkheid niet kan worden aangenomen dat Opdrachtnemer de 

Order tijdig en behoorlijk zal uitvoeren heeft Veld Koeltechniek, 

onverminderd haar overige rechten, het recht om zonder nadere 

ingebrekestelling de Overeenkomst door enkele kennisgeving aan 

Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

18.2  

In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, 

stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtnemer of (bij een 

natuurlijk persoon) bij zijn overlijden, of in geval van een juridische 

fusie van Opdrachtnemer, dan wel indien een substantieel deel van 

de zeggenschap bij Opdrachtnemer in andere handen komt, zullen 

de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende 

Overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Veld 

Koeltechniek binnen redelijke tijd nadat het betreffende feit te harer 

kennis is gekomen meedeelt de Overeenkomst(en) geheel of 

gedeeltelijk in stand te willen laten. Veld Koeltechniek is voorts 

gerechtigd om (zonder ingebrekestelling) alle eventuele 

verplichtingen ten opzichte van Opdrachtnemer uit andere 

Overeenkomsten dan wel uit anderen hoofde op te schorten. 

18.3 

Alle vorderingen welke Veld Koeltechniek in het geval bedoeld in lid 



 
2 op Opdrachtnemer mocht hebben of verkrijgen, zullen 

terstond en ten volle opeisbaar zijn. 

18.4 

De feiten en gebeurtenissen die ontbinding met zich mee 

(kunnen) brengen en daartoe ook leiden, een en ander als 

bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel, gelden conform 

artikel 3:84 lid 4 BW tevens als ontbindende voorwaarde(n) 

voor de desbetreffende Overeenkomsten. 

18.5 

Uit hoofde van een ontbinding, c.q. het intreden van de 

ontbindende voorwaarde, heeft Veld Koeltechniek het recht 

alle door haar gedane betalingen als onverschuldigd van 

Opdrachtnemer terug te vorderen. Voor zover het ten tijde van 

de ontbinding enig eventueel reeds door Opdrachtnemer 

gepresteerde niet voor teruggave vatbaar is en overigens aan 

de Order beantwoordt, heeft Opdrachtnemer recht op een 

vergoeding op basis van de in redelijkheid vast te stellen 

waarde welke het gepresteerde voor Veld Koeltechniek heeft, 

te verrekenen met hetgeen Veld Koeltechniek terzake van de 

tekortkoming en/of de ontbinding van Opdrachtnemer te 

vorderen heeft. Voor zover teruggave mogelijk is heeft Veld 

Koeltechniek het recht het gepresteerde te harer keuze hetzij 

te behouden tegen een vergoeding als hiervóór bedoeld hetzij 

aan Opdrachtnemer te retourneren voor diens rekening en 

risico, onverminderd eventuele uitoefening van de in 14.3 

bedoelde rechten. 

18.6 

Indien Veld Koeltechniek eigenaar is van Producten welke zij 

overeenkomstig het bepaalde in lid 4 wenst te retourneren 

behoudt zij ook na ontbinding van de overeenkomst krachtens 

welke zij die Producten heeft verkregen de eigendom daarvan, 

zulks binnen de grenzen van artikel 3:92 lid 2 BW tot zekerheid 

voor de betaling van al hetgeen zij van Opdrachtnemer te 

vorderen mocht hebben. Indien Veld Koeltechniek geen 

eigenaar is van de Producten verkrijgt Veld Koeltechniek door 

het enkele feit van de ontbinding een pandrecht daarop tot 

dezelfde zekerheid 

18.7 

Een ontbinding als in lid 1, 2 of 4 bedoeld zal niet tot gevolg 

hebben dat rechten van Veld Koeltechniek als neergelegd in 

de artikelen 6.4, 6.5, 6.7, 8.3, 16, 17.2, 17.3, 18, 19, 20 en 22 

eindigen. 

 

19. Intellectuele eigendom 
19.1  

Opdrachtnemer verleent aan Veld Koeltechniek een niet-

exclusieve en overdraagbare licentie onder al zijn eventuele 

rechten van intellectuele eigendom op de Producten en/of 

Diensten, inclusief maar niet beperkt tot rechten met 

betrekking tot octrooien, (gebruiks)modellen, merken en know- 

how. Krachtens deze licentie heeft Veld Koeltechniek het recht 

de Producten te (doen) gebruiken (waaronder begrepen te 

(doen) wijzigen, ver- en bewerken en repareren), en heeft Veld 

Koeltechniek voorts de bevoegdheid de Producten, al dan niet 

als bestanddeel van andere goederen, te leveren of in gebruik 

te geven aan derden. De vergoeding voor deze licentie is in de 

prijs 

inbegrepen. Indien onder enig rechtsstelsel voor de vestiging 

en/of effectuering van deze (licentie)rechten een nadere 

(rechts)handeling nodig mocht zijn, zal Opdrachtnemer Veld 

Koeltechniek daarvan op de hoogte stellen en aan Veld Koeltechniek 

steeds alle benodigde medewerking verlenen. 

19.2  

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van resultaten van 

Diensten berusten bij Veld Koeltechniek. Indien onder enig relevant 

rechtsstelsel 

voor de vestiging en/of effectuering daarvan enige nadere 

(rechts)handeling nodig mocht zijn, zal Opdrachtnemer Veld 

Koeltechniek daarvan op 

de hoogte stellen en aan Veld Koeltechniek steeds alle benodigde 

medewerking verlenen. 

19.3  

Opdrachtnemer staat ervoor in dat de Producten en/of de Diensten 

geen inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom van Veld 

Koeltechniek of derden en vrijwaart Veld Koeltechniek en haar 

klanten terzake van enige dergelijke inbreuk, vergelijkbare 

aanspraken met betrekking tot know-how, ongeoorloofde 

mededinging e.d. daaronder begrepen. 

19.4  

Indien een actie wegens inbreuk op dergelijk rechten is 

aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat zal 

Opdrachtnemer, onverminderd de rechten van Veld Koeltechniek, 

waaronder haar recht op ontbinding van de Overeenkomst, op zijn 

kosten: 

a. alsnog het recht verwerven om het gebruik van (het 

desbetreffende deel van) de Producten en de resultaten van de 

Diensten door Veld Koeltechniek voort te zetten; 

b. of het (desbetreffende deel van het) Product en/of de resultaten 

van de Diensten vervangen en/of aanpassen; 

c. of het (desbetreffende deel van het) Product en/of de resultaten 

van de Diensten tegen vergoeding van kosten, schaden en 

interest terug te nemen. 

d. Wijziging en/of vervanging mag niet tot gevolg hebben dat Veld 

Koeltechniek in de gebruiksmogelijkheden van de Producten of 

de resultaten van de Diensten wordt beperkt. 

19.5 

Opdrachtnemer verplicht zich tot het, op zijn kosten, treffen van alle 

maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie bij 

Veld Koeltechniek en tot beperking van door Veld Koeltechniek te 

maken extra kosten en/of te lijden schade. 

 

20. Geheimhouding 
20.1  

Opdrachtnemer, zijn personeel en door hem ingeschakelde derden 

zijn verplicht tot strikte geheimhouding met betrekking tot alle 

informatie betreffende het bedrijf van Veld Koeltechniek welke zij in 

verband met de Order en/of de Overeenkomst of de uitvoering 

daarvan mocht verkrijgen, zulks met inbegrip van de aard, de reden 

en het resultaat van de door hem uitgevoerde werkzaamheden. 

 

21. Uitoefening van opschortings-, ontbindings-, verrekenings- 

en vernietigingsrechten door Veld Koeltechniek 

21.1 

Indien Veld Koeltechniek op basis van de omstandigheden die haar 

op dat moment bekend zijn en hadden moeten zijn, in alle redelijkheid 

meent rechtsgeldig een opschortings-, ontbindings-, verrekenings- 

en/of vernietigingsrecht te kunnen uitoefenen, is Veld Koeltechniek 

niet gehouden tot betaling van de wettelijke rente, in het geval later 

mocht komen vast te staan dat zij bedoeld(e) recht(en) niet 



 
rechtsgeldig heeft uitgeoefend. 

 

22. Toepasselijk recht, bevoegde rechter en varia 
22.1  

Op deze Voorwaarden, alsmede op alle Orders en 

overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mochten 

voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. Met 

betrekking tot overeenkomsten als bedoeld in artikel 6:247 lid 

2 BW wordt echter uitdrukkelijk bepaald dat afdeling 3, titel 5 

van Boek 6 BW buiten toepassing blijft. 

22.2  

Derden treden niet toe tot enige Overeenkomst tussen Veld 

Koeltechniek en Opdrachtnemer op basis van een impliciet of 

expliciet derdenbeding in deze Voorwaarden of de 

Overeenkomst. Artikel 6:254 lid 1 BW is aldus niet van 

toepassing. 

22.3  

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) 

wordt nadrukkelijk uitgesloten. 

22.4  

Indien deze Voorwaarden van toepassing zijn in een 

internationale verhouding met Opdrachtnemer, zal deze Veld 

Koeltechniek steeds direct informeren over alle bepalingen in 

deze Voorwaarden die in het land van Opdrachtnemer niet 

afdwingbaar zijn. Mits op voorhand door Veld Koeltechniek 

geaccordeerd, zal Veld Koeltechniek alsdan de redelijke 

kosten van een eventueel daartoe benodigd extern juridisch 

onderzoek dragen. Opdrachtnemer zal, voor zover hij met het 

bepaalde in de eerste zin van dit lid in gebreke blijft, zich niet in 

of buiten rechte beroepen op de mogelijke niet-

afdwingbaarheid van dergelijke bepalingen en Veld 

Koeltechniek vrijwaren voor enige schade die mocht ontstaan, 

tenzij Veld Koeltechniek heeft geweigerd om de redelijke 

kosten als hierboven bedoeld te voldoen. 

22.5  

Opdrachtnemer zal, in aansluiting op het bepaalde in artikel 

11.1 sub (g), zijn bedrijfsvoering steeds vormgeven op basis 

van principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

In ieder geval zal Opdrachtnemer zijn werknemers belonen 

conform hetgeen van een redelijk handelend bedrijf in een 

vergelijkbare positie mag worden verwacht en zal 

Opdrachtnemer bij zijn personeelswerving en bij de 

behandeling van zijn personeel niet discrimineren op basis van 

geslacht, ras, seksuele geaardheid of etnische diversiteit. 

Voorts zal Opdrachtnemer nimmer steekpenningen, in wat voor 

vorm dan ook, betalen en Oprdrachtnemer vrijwaart Veld 

Koeltechniek voor alle mogelijke gevolgen daarvan. 

22.6  

Voor zover door toepasselijke nationale of internationale 

rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, 

zullen alle geschillen tussen partijen in eerste instantie bij 

uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 

Zutphen, onverminderd het recht van Veld Koeltechniek om het 

geschil 

in plaats daarvan voor te leggen aan de anders op grond van 

nationale of internationale rechtsregels bevoegde rechter. 

 

 

 

DEEL II - BEPALINGEN IN VERBAND MET AANNEMING 

VAN WERK 

Deze afdeling bevat specifieke bepalingen voor door Opdrachtnemer 

in opdracht van Veld Koeltechniek te verrichten aanneming van werk. 

Voor zover strijdig, heeft het gestelde in deze afdeling voorrang boven 

de overige bepalingen in deze Voorwaarden. 

 

23. Aanvang werkzaamheden 
23.1  

Onverminderd het bepaalde in artikel 3, doet Opdrachtnemer die, 

zonder daartoe schriftelijke en niet-vrijblijvende opdracht van Veld 

Koeltechniek te hebben ontvangen, met werkzaamheden een 

aanvang maakt, zulks 

voor eigen rekening en risico. Veld Koeltechniek is terzake tot geen 

enkele vergoeding gehouden en is gerechtigd te vorderen dat 

Opdrachtnemer alles in de oorspronkelijke staat terugbrengt. 

23.2  

Opdrachtnemer stelt zich (reeds vóór aanvaarding van de Order, c.q. 

vóór het begin van de werkzaamheden) in voldoende mate op de 

hoogte van de doelstellingen van Veld Koeltechniek met betrekking 

tot het Werk en de ten deze relevante organisatie van Veld 

Koeltechniek. 

23.3  

In geval van (vermeende) fouten in of tegenstrijdigheden tussen 

onderdelen van de Overeenkomst, dient Opdrachtnemer, alvorens 

met de uitvoering daarvan te beginnen, in overleg te treden met Veld 

Koeltechniek. 

 

24. Niet-melding en niet-gunning 
24.1  

Behoudens in het geval vast mocht staan dat verplichte melding van 

voorgenomen offertes of (aan)biedingen aan de prijsregulerende 

instantie waarbij Opdrachtnemer is aangesloten niet in strijd is met 

het mededingingsrecht, zal Opdrachtnemer een dergelijke melding 

niet doen.  

24.2 

Indien het Werk niet wordt gegund, dienen de daarop betrekking 

hebbende door of namens Veld Koeltechniek verstrekte tekeningen 

en documenten onmiddellijk na bericht van niet-gunning aan Veld 

Koeltechniek te worden geretourneerd. 

 

25. Uitvoeringsschema; rapportage 
25.1  

Indien Veld Koeltechniek zulks verlangt, legt de Opdrachtnemer haar 

een uitvoeringsschema voor, onder meer inhoudende de tijdstippen 

van aanvang en voltooiing van de opvolgende gedeelten van het 

Werk en de personeelsbezetting. Dit uitvoeringsschema vormt, na 

goedkeuring door Veld Koeltechniek, een onderdeel van de 

Overeenkomst. 

25.2  

Opdrachtnemer dient periodiek en overeenkomstig de wens van Veld 

Koeltechniek te rapporteren aan Veld Koeltechniek. In deze 

rapportage wordt Veld Koeltechniek op de hoogte gehouden van de 

stand en de voortgang van het Werk en van alle aspecten die 

daarmee samenhangen. 

 

26. Toezicht en controle 

26.1  
De dagelijkse leiding en het toezicht bij de uitvoering van het Werk 

berusten bij Opdrachtnemer. Het aantal bevoegd en terzake kundige 

toezichthoudende functionarissen, die Opdrachtnemer hiervoor 



 
beschikbaar stelt, moet in overeenstemming zijn met de 

omvang en gecompliceerdheid van het Werk, de Specificatie, 

alsmede de overige redelijke eisen die Veld Koeltechniek in 

deze stelt. 

26.2  

Veld Koeltechniek kan van Opdrachtnemer verlangen, dat hij 

personen die betrokken zijn bij de uitvoering van het Werk 

vervangt, wanneer 

Veld Koeltechniek dit, om welke reden dan ook, redelijkerwijs 

noodzakelijk mocht oordelen. 

26.3  

Veld Koeltechniek is gerechtigd, controle uit te (doen) oefenen 

op 

naleving van de Overeenkomst. De controle van Veld 

Koeltechniek ontheft Opdrachtnemer noch geheel noch 

gedeeltelijk van enige verantwoordelijkheid en/of 

aansprakelijkheid. 

 
27. Oplevering 
27.1  

Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, wordt de 

oplevering (“Oplevering”) geacht te hebben plaatsgevonden, 

wanneer Veld Koeltechniek zich met het uitgevoerde Werk 

akkoord heeft verklaard. Van akkoordverklaring van Veld 

Koeltechniek kan alleen blijken door middel van een schriftelijk 

bewijs van Oplevering, tenzij Veld Koeltechniek schriftelijk en 

uitdrukkelijk verklaart daarvan voor een bepaalde 

Overeenkomst of soort van Overeenkomsten af te wijken. 

27.2  

Tot aan de Oplevering blijft het Werk voor risico van 

Opdrachtnemer. 

Tot aan de Oplevering is Opdrachtnemer, bij verloren gaan of 

beschadiging van het Werk door welke oorzaak dan ook, 

gehouden de kosten van vervanging of herstel te dragen. 

27.3  

Indien in de Overeenkomst een algehele performance- of 

eindtest is overeengekomen, heeft de Oplevering 

plaatsgevonden op het moment dat Veld Koeltechniek 

schriftelijk aan Opdrachtnemer verklaart dat aan de gestelde 

eisen is voldaan. 

27.4  

Veld Koeltechniek is gerechtigd het Werk, voordat dit voltooid 

is, of een al dan niet voltooid onderdeel daarvan, in gebruik te 

nemen of te doen nemen. Indien door deze ingebruikneming 

meer van Opdrachtnemer wordt verlangd dan redelijkerwijs 

van hem kan worden gevergd, zullen de gevolgen hiervan door 

partijen naar redelijkheid worden geregeld. Door de in dit lid 

bedoelde ingebruikneming, wordt het Werk dan wel dat 

onderdeel, niet als opgeleverd beschouwd. 

 

28. Onderhoudsverplichtingen 
28.1  

Opdrachtnemer heeft een onderhoudsverplichting tegenover 

Veld Koeltechniek. Deze onderhoudsverplichting houdt in, dat 

Opdrachtnemer verplicht is, om voor zijn rekening en risico, 

gedurende een termijn van een jaar te rekenen vanaf de dag 

van de Oplevering van het Werk, te zijner kennis gebrachte 

onvolkomenheden, nodige verbeteringen, herstellingen of 

vernieuwingen aan te brengen of de wegens zodanige 

onvolkomenheden nodige aanvullende werkzaamheden met 

bijlevering van materialen te verrichten. 

28.2  

Een gelijke onderhoudsverplichting als die onder lid 1 bedoeld rust 

op Opdrachtnemer wegens die onvolkomenheden, welke gedurende 

de onder lid 1 bedoelde termijn redelijkerwijze door Veld 

Koeltechniek niet konden worden opgemerkt, en welke, gedurende 

een redelijke termijn na ontdekking, door Veld Koeltechniek ter 

kennis van Opdrachtnemer worden gebracht. 

 

29. Materialen 

29.1  
Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, worden alle benodigde 

materialen door Opdrachtnemer, voor diens rekening, aangeschaft 

en te bestemder plaatse getransporteerd. Door het enkele feit van de 

aanvoer van de materialen op het terrein van Veld Koeltechniek 

draagt Opdrachtnemer deze in eigendom over aan Veld 

Koeltechniek. 

29.2  

Indien, in afwijking van het onder lid 1 bepaalde, in de Overeenkomst 

is bepaald, dat materialen niet door Opdrachtnemer doch door Veld 

Koeltechniek zullen worden aangeschaft, heeft Opdrachtnemer recht 

op ter beschikbaarstelling van zodanige hoeveelheden, als 

redelijkerwijs voor de uitvoering van het Werk noodzakelijk zijn. 

Opdrachtnemer staat in voor een zo economisch mogelijk gebruik 

van de door Veld Koeltechniek te zijner beschikking gestelde 

materialen, die eigendom blijven van Veld Koeltechniek. Restanten 

van door Veld Koeltechniek ter beschikking gestelde materialen, stelt 

Opdrachtnemer wederom ter beschikking van Veld Koeltechniek. 

29.3  

Indien voor of tijdens de uitvoering van het Werk blijkt, dat van enig 

door Veld Koeltechniek ter beschikking gesteld materiaal de 

hoeveelheid of kwaliteit onvoldoende is voor de uitvoering van het 

Werk, dient dit tijdig ter kennis van Veld Koeltechniek te worden 

gebracht. Blijft Opdrachtnemer in dit opzicht in gebreke, dan is 

eventuele stagnatie in de uitvoering van het Werk, voor rekening van 

Opdrachtnemer en wordt deze stagnatie niet als een niet 

toerekenbare tekortkoming voor Opdrachtnemer beschouwd. Indien 

een tekort aan materiaal het gevolg is van onzorgvuldig gebruik 

daarvan door Opdrachtnemer, zijn personeel of door hem 

ingeschakelde derden, dan zijn de kosten van aanvulling daarvan 

voor zijn rekening. 

29.4  

Door Opdrachtnemer te leveren materialen moeten voldoen aan door 

Veld Koeltechniek in redelijkheid te stellen eisen en overeenkomen 

met de Specificatie. Keuring door of namens Veld Koeltechniek van 

door Opdrachtnemer te leveren materialen, ontheft Opdrachtnemer 

niet van enige verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid, 

voortvloeiende uit het gebruik daarvan voor het Werk. 

29.5  

Onverminderd het in de overige leden van dit artikel bepaalde zijn de 

van de zijde van Opdrachtnemer aangevoerde, alsmede de door Veld 

Koeltechniek te zijner beschikking gestelde, materialen, onverschillig 

of de materialen reeds in het Werk zijn verwerkt of niet tot aan de 

Oplevering van het Werk, voor risico van Opdrachtnemer. Bij verloren 

gaan of beschadiging daarvan, door welke oorzaak ook, is 

Opdrachtnemer gehouden de kosten van vervanging of herstel te 

dragen. 

 

 

 



 
30. Gereedschappen en materieel 
30.1  

Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, zorgt 

Opdrachtnemer voor alle voor het Werk benodigde 

gereedschappen en materieel. Indien in de Overeenkomst 

wordt bepaald, dat Veld Koeltechniek gereedschappen ter 

beschikking van Opdrachtnemer stelt, worden deze, volgens 

de door Veld Koeltechniek te stellen voorschiften, tijdig door 

Opdrachtnemer bij Veld Koeltechniek, voor de 

overeengekomen tijdsduur, aangevraagd, en door Veld 

Koeltechniek aan Opdrachtnemer in bruikleen verstrekt. 

Behoudens 

de aan Veld Koeltechniek steeds vrijstaande, eerdere 

beëindiging van de bruikleen, worden zij bij de Oplevering van 

het Werk aan Veld Koeltechniek weer teruggegeven. 

Opdrachtnemer wordt geacht het door Veld Koeltechniek aan 

hem ter beschikking gestelde gereedschap in goede staat te 

hebben ontvangen, tenzij Opdrachtnemer, bij de terstond te 

houden controle daarvan, eventuele Gebreken schriftelijk ter 

kennis brengt van Veld Koeltechniek. De teruggave geschiedt 

volgens door Veld Koeltechniek te stellen voorschriften. Bij 

tussentijdse beëindiging van de bruikleen is Veld Koeltechniek 

geen schadevergoeding of meerprijs, in welke vorm ook, 

verschuldigd. 

30.2  

Alle gereedschappen en materieel van Opdrachtnemer mogen 

slechts worden gebruikt conform de geldende wettelijke 

bepalingen, alsmede conform de eventueel door Veld 

Koeltechniek daarenboven te stellen redelijke eisen. Indien 

niet aan die eisen wordt voldaan, of in twijfelgevallen, is Veld 

Koeltechniek gerechtigd het gebruik ervan te verbieden en is 

Opdrachtnemer gehouden, het desbetreffende gereedschap of 

materieel te verwijderen en ten spoedigste te vervangen door 

gereedschap, respectievelijk materieel, dat wel aan die eisen 

voldoet. Eventueel hieruit voortvloeiende stagnatie in de 

uitvoering van het Werk is voor rekening van Opdrachtnemer. 

Keuring van gereedschap en materieel door Veld Koeltechniek 

ontheft Opdrachtnemer niet van enige verantwoordelijkheid 

en/of aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het gebruik 

daarvan. 

30.3  

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Veld 

Koeltechniek 

of haar leidinggevend personeel, is Veld Koeltechniek niet 

aansprakelijk voor eventuele gebreken aan door haar ter 

beschikking gesteld materieel of gereedschap of voor schade 

die ontstaat door het gebruik daarvan door Opdrachtnemer. 

 

31. Arbeidsomstandigheden en veiligheid 
31.1  

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de 

arbeidsomstandigheden en veiligheid op het werk. 

Opdrachtnemer dient zich te houden aan alle van toepassing 

zijnde wettelijke voorschriften, voorschriften van de 

Arbeidsinspectie en de ter plaatse geldende 

veiligheidsvoorschriften.  

31.2 

Opdrachtnemer dient periodiek, afhankelijk van het project, 

een veiligheidsinspectie op het Werk te houden. Resultaten 

van deze inspectie dienen in een rapport aan Veld Koeltechniek 

te worden overhandigd. 

31.3 

Opdrachtnemer dient periodiek, afhankelijk van het project, deel te 

nemen aan veiligheidsbesprekingen betreffende het Werk. 

31.4 

Personeel van Opdrachtnemer, personeel van diens 

onderaannemers, of anderszins door hem ingeschakelde derden die 

zich naar het redelijke oordeel van Veld Koeltechniek onveilig 

gedragen zullen op eerste aanzegging van Veld Koeltechniek 

worden verwijderd van het Werk. Opdrachtnemer zal onverwijld in 

hun vervanging voorzien. 

 

32. Wetten en voorschriften 
32.1  

Indien Opdrachtnemer onderaannemer is van Veld Koeltechniek 

wordt hij geacht bekend te zijn met alle wettelijke en andere - ook 

contractuele - voorschriften, voorwaarden en bepalingen, welke Veld 

Koeltechniek krachtens de door hem gesloten 

aannemingsovereenkomst bij de uitvoering van het Werk waarvan 

het in de Overeenkomst omschreven Werk een onderdeel vormt, 

behoort na te leven en in acht te nemen. 

32.2 

Opdrachtnemer, zijn personeel en door hem ingeschakelde derden 

zijn verplicht alle voorschriften, voorwaarden en bepalingen, 

waaronder ook de hierboven bedoelde, voor zover betrekking 

hebbend op het door hem uit te voeren Werk, na te leven en in acht 

te nemen. 

32.3 

Opdrachtnemer verplicht zich jegens Veld Koeltechniek om aan zijn 

wettelijke verplichting tot afdracht van premie sociale verzekering 

alsmede van loonbelasting, die verband houden met het aan hem 

opgedragen Werk, stipt te voldoen en voorts toepasselijke CAO- 

bepalingen stipt na te leven. 

 

33. Ketenaansprakelijkheid 
33.1  

Opdrachtnemer dient een zodanige administratie te voeren, dat per 

project de werkelijke loonkosten (prefab, montage, overhead en 

eventuele uitbestedingen waarop de Wet Ketenaansprakelijkheid van 

toepassing is) kunnen worden vastgesteld. Veld Koeltechniek heeft 

te allen tijde het recht deze administratie te (doen) controleren. 

33.2  

Op zijn factuur vermeldt Opdrachtnemer de werkelijke loonkosten 

zoals genoemd in lid 1. Veertig procent van deze werkelijke loonsom 

wordt door Veld Koeltechniek overgemaakt op de G-rekening van 

Opdrachtnemer. Dit op de G-rekening gestorte bedrag is bestemd 

voor loonbelasting en sociale lasten. 

33.3  

Desgevraagd dient Opdrachtnemer aan Veld Koeltechniek het 

origineel van een recente (niet ouder dan drie maanden) Verklaring 

Betaalgedrag van Bedrijfsvereniging en Belastingdienst te 

overleggen waarin wordt aangegeven dat ten aanzien van het 

personeel van Opdrachtnemer, alsmede door Opdrachtnemer in 

relatie tot (de uitvoering van) het Werk ingeschakelde derden, 

afdracht van belastingen en sociale premies heeft plaatsgevonden. 

 

34. Recht tot ingrijpen in het Werk 
34.1  

Indien het Werk, naar het oordeel van Veld Koeltechniek, zodanig 

verloopt dat de in de Overeenkomst voor de totstandkoming van het 



 
Werk, of van gedeelten van het Werk, bepaalde tijdsduur naar 

redelijkerwijs te verwachten is zal worden overschreden, of 

indien Opdrachtnemer, naar het redelijke oordeel van Veld 

Koeltechniek, het Werk niet volgens de bepalingen van de 

Overeenkomst en/of volgens eisen van goed vakmanschap 

uitvoert of heeft uitgevoerd, zal Veld Koeltechniek daarvan aan 

Opdrachtnemer schriftelijk mededeling doen. 

34.2  

Indien Opdrachtnemer niet binnen twee weken na ontvangst 

van een mededeling als bedoeld in lid 1, zodanige 

maatregelen zal treffen, onder mededeling daarvan aan Veld 

Koeltechniek, dat, naar het redelijke oordeel van Veld 

Koeltechniek, binnen een korte termijn de achterstand in tijd zal 

worden ingehaald, respectievelijk aan bovengenoemde 

bepalingen en/of eisen zal worden voldaan, wordt 

Opdrachtnemer geacht in verzuim te zijn. 

34.3  

Indien Opdrachtnemer in verzuim is in de zin van lid 2, heeft 

Veld Koeltechniek het recht, zonder dat daartoe enige nadere 

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, in het 

Werk in te grijpen, teneinde het Werk te bespoedigen, 

respectievelijk te verbeteren, hetzij door eigen personeel, 

hetzij door derden in haar opdracht. Veld Koeltechniek zal van 

dit ingrijpen terstond mededeling doen aan Opdrachtnemer. 

Opdrachtnemer zal alsdan Veld Koeltechniek en door haar bij 

het Werk betrokken derden alle door haar gewenste 

medewerking verlenen, waaronder begrepen het recht 

desgewenst gebruikt te maken van Opdrachtnemers 

materialen, gereedschappen, materieel etc. De kosten van dit 

ingrijpen, die onmiddellijk opeisbaar zijn, zullen voor rekening 

van Opdrachtnemer zijn. In de kosten is begrepen een redelijke 

vergoeding voor overhead en toezicht van Veld Koeltechniek. 

 

35. Ontbinding Overeenkomst 
35.1  

In het in artikel 34.2 bedoelde geval, zal Veld Koeltechniek ook 

gerechtigd zijn de Overeenkomst, naar haar keuze geheel of 

gedeeltelijk, te ontbinden, zonder dat daartoe enige 

ingebrekestelling is vereist. Deze ontbinding kan ook alsnog 

geschieden nadat Veld Koeltechniek aanvankelijk heeft 

getracht door middel van ingrijpen in het Werk, als bedoeld in 

artikel 34.3, het Werk te bespoedigen c.q. te verbeteren. De 

hiervoor bedoelde ontbinding door Veld Koeltechniek 

geschiedt schriftelijk. 

 

36. Overdracht van het Werk bij ontbinding 

Overeenkomst 

36.1 

Wanneer de Overeenkomst op grond van een van de in artikel 

35 of artikel 

18.2. bedoelde reden is ontbonden, zal Veld Koeltechniek, 

indien het tot dan toe uitgevoerde gedeelte van het Werk op 

zodanige wijze is verricht dat, voortbouwende op het 

uitgevoerde gedeelte, het Werk op technisch en economisch 

verantwoorde wijze, al dan niet na wijziging, volgens de 

bepalingen van de Overeenkomst kan worden voltooid, de 

Opdrachtnemer de door hem tot het tijdstip van ontbinding 

gemaakte kosten op basis van 

kostprijs vergoeden, voor zover deze voortvloeien uit de 

redelijke uitvoering van het Werk. Indien in de Overeenkomst 

een aanneemsom is bedongen, zullen de aldus vastgestelde kosten 

een naar evenredigheid berekend deel van de aanneemsom niet 

overtreffen. Bij het vaststellen van de vergoeding worden de 

eventuele naar redelijkheid te maken kosten van wijziging als 

bedoeld, daarop in mindering gebracht. Veld Koeltechniek is 

bevoegd bedoelde kosten van wijziging voorlopig volgens een 

geschat bedrag in mindering te brengen, ter nadere verrekening met 

de werkelijke kosten van wijziging. 

36.2 

Veld Koeltechniek zal, in het in lid 1 bedoelde geval, zijn gerechtigd 

het Werk te voltooien of door derden in opdracht te doen voltooien. 

Opdrachtnemer zal alsdan Veld Koeltechniek en de door haar bij het 

Werk betrokken derden alle door haar gewenste medewerking 

verlenen, waaronder begrepen het recht desgewenst gebruik te 

maken van Opdrachtnemers materialen, gereedschappen, materieel 

etc. Voor zover de door bedoelde medewerking ontstane kosten niet 

zijn begrepen in de in lid 1 bedoelde vergoeding, zal daarvoor de 

kostprijs aan Opdrachtnemer worden vergoed. Voor zover de reeds 

uit hoofde van de Overeenkomst door Veld Koeltechniek aan 

Opdrachtnemer gedane betalingen de in dit artikel bedoelde 

vergoeding overtreffen, zal het surplus onmiddellijk opeisbaar 

worden bij de ontbinding van de Overeenkomst en door 

Opdrachtnemer aan Veld Koeltechniek worden terugbetaald. 

 

37. Weigering van het Werk bij ontbinding  Overeenkomst 

37.1 

Wanneer de Overeenkomst op grond van een van de in artikel 35 of 

artikel 18 lid 2 bedoelde reden is beëindigd, zal Veld Koeltechniek 

indien het tot dan toe uitgevoerde gedeelte van het Werk op 

zodanige wijze is verricht dat, voortbouwende op het uitgevoerde 

gedeelte, het Werk niet naar redelijkheid geacht kan worden op 

technisch en economisch verantwoorde wijze, al dan niet na 

wijziging, volgens de bepalingen van de Overeenkomst te kunnen 

worden voltooid, het Werk kunnen weigeren en Opdrachtnemer 

kunnen gelasten het Werk ten spoedigste voor rekening van 

Opdrachtnemer te verwijderen. 

37.2 

Bij weigering als bedoeld in lid 1 zal Veld Koeltechniek tot generlei 

vergoeding zijn gehouden en zullen de reeds uit hoofde van de 

Overeenkomst door Veld Koeltechniek aan Opdrachtnemer gedane 

betalingen onmiddellijk opeisbaar worden en door Opdrachtnemer 

aan Veld Koeltechniek worden terugbetaald. 
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PART I - GENERAL TERMS 
This general part applies to all legal relationships 

between Veld Koeltechniek and the Contractor, except 

where, in view of the nature of the deliverables agreed or 

to be agreed, other general terms and conditions of Veld 

Koeltechniek apply. 

 

1. Definitions 
1.1 

In these general terms and conditions (“Conditions”) the 

following terms shall have the following meaning: 

Services: all work (in whatever form and howsoever named, 

a. for example provision of services, contracts for 

work, outsourcing, etc.) which the Contractor carries 

out for or for the benefit of Veld Koeltechniek, 

whether or not in connection with the supply or 

delivery of Products; 

b. Defect: any deviation of the Products or Services 

from the Specification b. and any other improper 

functioning of the Products, or any Service that was 

not performed correctly in any other way; 

c. Contractor: any natural or legal person from whom 

Veld Koeltechniek c. orders Products and/or 

Services and/or with whom it discusses or 

negotiates the conclusion of an Agreement; 

d. Order: any order from Veld Koeltechniek to the 

Contractor to supply d. Products and/or perform 

Services in whatever form; 

e. Agreement: any agreement that is formed between 

Veld Koeltechniek e. and the Contractor, any 

change or addition thereto, as well as any acts or 

legal acts in preparation and/or in performance of 

such agreement; 

f. Products: all goods (to be) supplied or delivered to 

Veld Koeltechniek in order to execute an Order, 

regardless of whether the Order exclusively 

comprises the supply or delivery of such goods or 

(also) the performance of Services; 

g. Specification: the description of Products or 

Services ordered by Veld Koeltechniek, which is 

mentioned or referred to in the Order or the 

Agreement. In the absence thereof, that which is 

customary between the parties, or in the absence 

thereof, that which is customary in the sector of 

industry, shall be considered to be a description; 

h. Veld Koeltechniek: Veld Koeltechniek B.V., having 

its registered office in Groenlo, municipality of Oost 

Gelre, registered with the Chamber of Commerce 

for Centraal Gelderland under file number 

08037923, as well as its legal successors by special 

or universal title; 

i. Work: the work to be carried out by the Contractor. 

 

2. Applicability and Voidability 
2.1 

Except where, in view of the nature of the deliverables agreed 

or to be agreed, other general terms and conditions of Veld 

Koeltechniek apply, these Conditions shall form part of all 

Agreements and these Conditions shall apply to all (other) 

acts and legal acts between Veld Koeltechniek and the 

Contractor, even if such (legal) acts do not lead to or are not 

connected to an Agreement. 

 

2.2 

Veld Koeltechniek explicitly rejects the applicability of any general 

condition of the Contractor. 

 

2.3 

Any provisions from these Conditions shall not be applicable as far 

as they are contrary to applicable provisions of mandatory law. 

Should any provision in these Conditions be null and void or 

otherwise unenforceable, this shall not affect the validity of the 

remaining provisions of these Conditions and the Agreement, 

except if Veld Koeltechniek indicates and can reasonably indicate 

under the circumstances that the relevant provision is of great 

importance to it, in which case Veld Koeltechniek may dissolve the 

Agreement with immediate effect without being liable for any kind of 

compensation. 

 

3. Order and Acceptance 
3.1 

All Orders of Veld Koeltechniek are free of obligation. As far as the 

Contractor accepts a binding offer of Veld Koeltechniek - in 

deviation of the provisions in the first sentence of this Article 3.1 - 

with deviations of minor importance, such deviations shall not form 

part of the Agreement, and the Agreement shall be formed in 

accordance with the offer from Veld Koeltechniek. 

 

3.2 

Veld Koeltechniek has the right to dissolve the Agreement, provided 

that it does so within two working days following receipt of the 

acceptance from the Contractor of Veld Koeltechniek’s Order, by 

submitting a written statement to that effect to the Contractor, 

without being liable for any kind of compensation. 

 

3.3 

If Veld Koeltechniek sends an order form to the Contractor, the 

Contractor shall return this form signed for approval within seven 

working days of its date. In the event that Veld Koeltechniek has not 

received a correctly signed form within twelve working days of its 

date, it shall have the right to take the position that no lawful 

agreement was formed. 

 

3.4 

Any offers and quotations by the Contractor shall be fixed and 

binding, and cannot be altered anymore before or after the Order, 

unless they relate to a (possibly interim) discount or extra discount 

to be granted by the Contractor. 

 

4. Distribution and Agency Agreements 
4.1 

In the event that Veld Koeltechniek has been regularly concluding 

Agreements with the Contractor for more than one year for the 

purchase of things destined for resale, and provided that the 

Contractor is or should be aware of this, and in the event that Veld 

Koeltechniek has made any substantial form of effort for these 

things to which the Contractor has not objected while he was or 

ought to have been aware of it, a distribution agreement for an 

unlimited time shall be formed between the parties by operation of 

law with regard to these things, unless the Contractor proves by 



 
legally permitted means that despite the foregoing, no 

distribution agreement was formed. 

 

4.2 

If and to the extent that Veld Koeltechniek during the year 

referred to in Article 4.1 has been de facto the only reseller of 

these things in the Netherlands, the distribution agreement 

formed according to Article 4.1 shall have an exclusive nature 

(in deviation of the provisions in Article 4.1), and shall initially 

have a term of one year, after which the agreement shall be 

continued for an unlimited time, unless either party has given 

notice of termination by registered mail with due observance 

of a notice period of three months. 

 

4.3 

If Veld Koeltechniek has regularly brokered contracts for 

more than a year between the Contractor and customers, 

and/or has regularly undertaken substantial intermediary 

activities for this purpose with the knowledge of the 

Contractor, a commercial agency agreement for an unlimited 

time shall be formed between the parties by operation of law 

with regard to the things involved, unless the Contractor 

proves by legally permitted means that despite the foregoing, 

no commercial agency agreement was formed. 

 

4.4 

If and to the extent that Veld Koeltechniek during the year 

referred to in Article 4.3 has de facto been the only performer 

of agency activities in the Netherlands, the commercial 

agency agreement formed according to Article 4.3 shall have 

an exclusive nature and shall (in deviation of the provisions in 

Article 4.3) initially have a term of one year, after which the 

agreement shall be continued for an unlimited time, unless 

either party has given notice of termination by registered mail 

with due observance of the statutory notice period. 

 

4.5 

In the event that any Agreement as described above in this 

Article is formed, and in the event that the parties have 

concluded such an Agreement in any other way, Veld 

Koeltechniek shall be entitled to a reasonable compensation 

(for goodwill or clientele) in the event of the termination of 

such Agreement other than as a result of an imputable failure 

on the part of Veld Koeltechniek. 
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5. Changes and Additions 
 
5.1 

Any changes or additions to any provision in an Agreement 

and/or the Conditions may only be agreed in writing. Proof to 

the contrary against the provisions of the previous sentence 

is not allowed and this Article 5.1 is an evidentiary 

agreement.  

 

5.2 

If any change and/or addition as described in Article 5.1 is 

agreed, such change and/or addition shall apply only to the 

relevant Agreement. 

 

6. Prices, VAT, Payment and Set-Off, Product range changes, 
6.1 

The prices mentioned in the Order shall be fixed prices in Euros 

and shall be exclusive of turnover tax (VAT). To the extent not 

otherwise determined in the Agreement, this shall also apply to 

prices mentioned in the Agreement. 

 

6.2 

The prices of Products shall include the standard packaging and 

delivery duty paid free of import duties. The prices of the Services 

shall always include all costs of travelling and accommodation, as 

well as all other costs. Furthermore, the prices of all Products and 

Services shall include all preparatory and other work necessary in 

order to meet the demands, descriptions and the Specification set 

by Veld Koeltechniek. 

 

6.3 

Without prejudice to Article 1 of this Article, the Contractor shall 

have the right to increase prices in any future offers, Orders or 

Agreements to or from Veld Koeltechniek only under the following 

conditions:  

• A proposal to alter prices shall be submitted by the 

Contractor in writing to the buyer of Veld Koeltechniek for 

approval, sending the proposed prices in Excel format; 

• The Contractor shall not be entitled to submit a price 

alteration proposal for approval more than once every six 

(6) months; 

• The Contractor shall not be entitled to charge the 

proposed altered prices to Veld Koeltechniek until the 

proposal has been approved in writing by the buyer or a 

director under the articles of association on behalf of Veld 

Koeltechniek; 

• A price alteration approved by Veld Koeltechniek in 

writing shall not take effect until eight (8) weeks have 

elapsed after receipt of the aforesaid written approval; 

• Approved altered prices shall not apply with retroactive 

effect to offers already made by the Contractor to Veld 

Koeltechniek before the effective date, to Orders already 

placed by Veld Koeltechniek with the Contractor or to 

Agreements already entered into by the parties; 

 

6.4 

The Contractor shall indemnify Veld Koeltechniek against all costs 

and damages that may arise for Veld Koeltechniek from the fact 

that: 

a.  the Contractor is not properly registered for turnover tax in a 

relevant EU Member State; and/or 

b. the Contractor provides incorrect or ill-timed information to 

Veld Koeltechniek and/or the turnover tax authorities in a 

relevant EU Member State. 

 

6.5 

Payment by Veld Koeltechniek shall only be due after the full and 

correct execution of the Order and acceptance in accordance with 

the provisions of Article 14. Upon fulfilment of these conditions, 

Veld Koeltechniek shall pay the invoice sent within 60 days from its 

receipt. All invoices shall contain a reference to the purchase order 



 
number and shall be submitted to Veld Koeltechniek or 

another entity to be designated by it at some point in time, for 

instance a central invoices centre. Each payment obligation 

of Veld Koeltechniek shall lapse if the relevant invoice is not 

submitted within one year after delivery of a Product or after 

performance of a Service in accordance with the provisions of 

this paragraph. 

 

6.6 

In the event of payment that is wrongly late, the statutory 

interest pursuant to Section 6:119 of the Dutch Civil Code 

shall apply. 

 

6.7 

The Contractor shall not transfer its claims against Veld 

Koeltechniek to any third parties except with the prior written 

permission of Veld Koeltechniek. 

 

6.8 

Veld Koeltechniek shall be entitled to set off any claim which 

the Contractor has against Veld Koeltechniek against any 

claim which Veld Koeltechniek may have against the 

Contractor (regardless of the reason and whether or not 

payable). If the claims set off by Veld Koeltechniek are not yet 

due and payable, an interest shall apply equal to the statutory 

interest pursuant to Section 6:119a of the Dutch Civil Code 

over the period from the set-off statement until the expiry 

date. 

 

6.9 

In the event of a postponement of delivery of Products 

ordered in accordande with the provisions of Article 9, 

payment within the term set in Article 6.3 shall 

be due after storage of the ordered Products. 

 

6.10 

Without prejudice to its other rights, Veld Koeltechniek shall 

have the right to charge the reasonable judicial and 

extrajudicial costs to the Contractor, including costs of legal 

assistance, which Veld Koeltechniek has reasonably 

incurred or will incur for the collection of any amounts due or 

in order to obtain performance of any obligation of the 

Contractor. 

 

6.11 

The Contractor shall be obliged to keep the range or part of the 

range of the Contractor that Veld Koeltechniek has included in 

its catalogue as of 1 January of a relevant year in its entire 

range throughout the year. Any alterations or deletions of one 

or more products from the said (part of the) range shall only be 

permitted after the prior written permission of Veld 

Koeltechniek. The Contractor shall timely notify the buyer of 

Veld Koeltechniek in writing of any other changes in the range. 

 

7. Outsourcing 
7.1 

The Contractor shall be obliged to execute the Order 

personally, unless Veld Koeltechniek has explicitly agreed in 

writing to outsourcing, subcontracting, or to a purchase by 

third parties, or has given a written instruction to that effect. 

 

7.2 

The Contractor shall be fully responsible for any contributions of 

third parties in the execution of the Order, as if it were its own 

performance. 

 

7.3 

The Contractor shall indemnify Veld Koeltechniek against any 

claims from the third parties involved in the execution of the Order. 

 

8. Execution on Time 
8.1 

The term agreed, or any other term set in accordance with Article 9, 

within which the Order must be executed shall be of the essence to 

Veld Koeltechniek. The Contractor shall be in default by the mere 

exceeding of the times agreed with Veld Koeltechniek when 

deliverables must be rendered, without any demand or notice of 

default being required. Any penalty 

agreed upon with a view to this case shall be without prejudice to 

the other rights of Veld Koeltechniek, including the right to claim 

performance and the entitlement to full damages from the 

Contractor, from which damages such 

penalty shall not be deducted. 

 

8.2 

The execution period shall start on the earlier of the date when the 

Contractor has accepted the Order or the date when the Contractor 

has the information, models, materials or tools available to be 

provided by Veld Koeltechniek as 

described in the Order which the Contractor is in absolute need of 

in order to begin executing the Order, of which need the Contractor 

has informed Veld Koeltechniek. 

 

8.3 

In the event that a term agreed is exceeded in a manner that is not 

immaterial, other than as a result of a notification as described in 

Article 9, the Contractor shall be obliged to pay back immediately to 

Veld Koeltechniek 

any payments, advance payments or margin deposits already 

received by him under the relevant Agreement, whilst the 

Contractor shall have no right to set off such amounts against any 

claims to which he is entitled or his pretended claims against Veld 

Koeltechniek. Furthermore, in that event all personal or property 

collateral that have been provided by Veld Koeltechniek or by third 

parties on its behalf under the Agreement shall lapse by operation 

of law. The Contractor shall be obliged to relieve any guarantors for 

Veld Koeltechniek of their obligation to provide collateral and/or 

their liabilities for recourse under the Agreement, or to ensure that 

they are relieved of such obligations to provide collateral and/or 

liabilities for recourse, on pain of forfeiture by the Contractor of an 

amount equal to the amount for which the guarantor has made a 

commitment, or the value of the property collateral provided. 

 

9. Postponement of Delivery 
9.1 

Veld Koeltechniek shall have the right to postpone the delivery of 

Products ordered and/or the performance of Services ordered by 

written notification to the Contractor to that effect for a maximum 

period of 60 calendar days, unless a postponement would be 



 
manifestly unreasonable in view of all circumstances of the 

case. 

 

9.2 

In the event that Veld Koeltechniek uses the right described 

in Article 9.1, the Contractor shall store the Products in a 

secluded suitable place for the benefit of Veld Koeltechniek, 

shall insure the Products and take appropriate measures to 

prevent any loss of their quality. In that case, Veld 

Koeltechniek will be obliged to pay the Contractor reasonable 

compensation for the costs of such storage, measures and 

insurance. Article 16.2 shall apply by analogy. 

 

10. Execution According to Specification; 
Contract Variations 
10.1 

The Contractor is obliged to execute the Order strictly in 

accordance with the Specification, and otherwise with due 

observance of the requirements of excellent workmanship. 

 

10.2 

Veld Koeltechniek shall have the right to make alterations to 

the Specification both prior to and during execution of the 

Order, or to require additional supplies of Products and/or an 

extension of the Services after execution of the Order. 

 

10.3 

As far as he is technically able, the Contractor declares his 

willingness in advance to execute the altered Order referred 

to in Article 10.2 and/or to supply Products and/or Services 

otherwise on the same conditions. 

 

10.4 

If the deliverables which the Contractor has to perform as a 

result of the alteration are demonstrably reduced, this shall be 

a downward contract variation, which is eligible for set-off. 

 

10.5 

If the deliverables to be performed by the Contractor under 

the Agreement are demonstrably increased or extended as a 

result of the alterations referred 

to in Article 10.2, this shall be an upward contract variation, 

for which the Contractor shall receive a compensation. An 

upward contract variation shall not include additional work 

which the Contractor could and should have foreseen when 

he accepted the Order. In the event that the Contractor 

deems to be entitled to a compensation for upward contract 

variation, he shall not begin performance thereof before he 

has submitted an offer with regard to the scope of the upward 

contract variation expected by him as a result of this 

alteration, and the costs involved therein for Veld 

Koeltechniek. The Contractor shall not begin performing an 

upward contract variation before he has received explicit and 

written instructions to do so from Veld Koeltechniek. 

 

10.6 

In the event of upward or downward contract variation, the 

date of delivery of the Products and/or the provision of the 

Services shall be determined anew in reasonable 

consultation. 

 

10.7 

In the event that no agreement is reached about the price and/or 

terms for upward or downward contract variation, this shall be 

considered to be a dispute as referred to in Article 22. In 

anticipation of the resolution of such a dispute, the Contractor shall 

be obliged for the time being, if Veld Koeltechniek so wishes, to 

execute the Order in accordance with the Specification altered by 

Veld Koeltechniek, in which case he may request Veld Koeltechniek 

to charge the actual costs as a result of the alterations within two 

weeks, which 

request Veld Koeltechniek may not refuse or delay on unreasonable 

grounds. 

 

11. Warranty of Quality 
11.1 

The Contractor warrants and represents the soundness of the 

Products supplied and/or the Services performed by him. This 

warranty, which is explicitly subject to the condition that a reliance 

on force majeure shall not be permitted in the case of a warranty, 

shall at least include the following: 

A. the Products and/or Services are fit for the purpose for which the 

Order was placed, as far as the Contractor was aware or could 

have been aware of this purpose; 

B. The Products are new, of good quality and free of errors as regards 

their design, processing, production, construction and sizes, and 

free of Defects in the materials used, and provide the safety that 

can be expected of them (as envisaged in Section 6:186 of the 

Dutch Civil Code); 

C. the Products have been produced in accordance with the latest 

state of the art; 

D. with respect to quantities, description, quality and performance, the 

Products are fully in accordance with the Specification and with any 

samples, models and drawings; 

e. all applicable national and international regulations with respect 

to the Products, the packaging thereof and/or the Services have 

been strictly observed. Furthermore, all standards and requirements 

applicable in the country where the Products will be used or 

marketed by Veld Koeltechniek or its customers shall be complied 

with; 

F. the Products and/or Services otherwise meet the requirements 

that can reasonably be set on them; an 

G. the Products and/or Services will not be created or produced 

through child labour, and will always be produced and/or packaged 

in the most environment-friendly way as the state of the art allows 

at that time. 

 

11.2 

Products ordered shall in any case be regarded as defective within 

the meaning of the previous Article 11.1 if Defects arise in them 

within one year after delivery, unless as a result of normal wear and 

tear or is due to the substantial fault of Veld Koeltechniek. 

 

11.3 

Without limitation to the rights of Veld Koeltechniek to 

compensation of the costs, damage and interest, the aforesaid 

warranty implies that any Defects arising within one year after 

delivery shall be repaired by the Contractor free of charge and 

immediately and fully at the first request of Veld Koeltechniek, 



 
if necessary by replacement of the Products or any parts 

thereof or by the repeated performance of the relevant 

Services. The repairs shall always be made on site, unless 

this is impossible. 

 

11.4 

After the Defects have been repaired, a new warranty period 

as described in Article 11.2 shall begin, and the Contractor 

shall warrant the soundness of the replaced or repaired 

Products in the manner described in Article 11.1. 

 

11.5 

Where this is necessary to protect the safety of persons 

and/or the progress of the work, Veld Koeltechniek shall have 

the right to make or have preliminary repairs made for the 

account of the Contractor. The Contractor shall have the right 

not to pay the costs of Veld Koeltechniek if he can prove that 

he was not timely notified of the relevant Defects, and that, if 

he had been notified thereof on time, he would have repaired 

the Defects at least as fast. 

 

12. Inspection Before Delivery 
12.1 

Veld Koeltechniek shall have the right at all times to inspect 

or test 

Products ordered, or to have them inspected or tested, before 

delivery during their processing, production or storage. The 

Contractor shall give Veld Koeltechniek or any expert to be 

designated by Veld Koeltechniek the opportunity to do so 

without any restrictions, and shall offer all facilities and 

assistance necessary for this purpose. Inspection by Veld 

Koeltechniek shall 

not mean that any expiry period as envisaged in Sections 

6:89 and 7:23 of the Dutch Civil Code begins to run for Veld 

Koeltechniek already at that time.  

 

12.2 

Veld Koeltechniek shall timely notify the Contractor of any 

tests to be carried out by Veld Koeltechniek. The Contractor 

shall have the right to attend these tests or to have them 

attended by an expert to be designated by him. 

 

 

 

12.3 

Regardless of whether or not Veld Koeltechniek has used its 

rights pursuant to the two previous paragraphs of this Article 

12, and regardless of the outcome of the inspections and 

tests mentioned therein, and regardless of the 

communications Veld Koeltechniek will make or not make to 

the Contractor, the Contractor himself shall remain fully 

responsible for the correct execution of the Order. 

 

13. Delivery Duty Paid 
13.1 

All products ordered shall be delivered duty paid at the place 

of destination designated by Veld Koeltechniek. The 

Contractor shall ensure their proper packaging in accordance 

with all applicable regulations, as well as security, insurance 

and proper transportation. Deliveries of Products ordered in 

parts shall only be allowed if this is stated explicitly in the Order. 

 

13.2 

Any shipment shall contain specified documents on which the 

purchase order number of Veld Koeltechniek is mentioned. This 

purchase order number and any other markings given by Veld 

Koeltechniek must also be applied on the packaging in a sufficiently 

clear and visible manner. 

 

13.3 

Delivery shall take place entirely at the risk of the Contractor, also if 

the Contractor uses staff of Veld Koeltechniek in the course of the 

performance of any act of delivery (except in the event of wilful 

intent or gross negligence on the part of Veld Koeltechniek or any 

persons belonging to its executive staff). 

 

14. Inspection, Remedy and Expiry Periods 
14.1 

Veld Koeltechniek shall inspect the Products or Services ordered 

within a reasonable time after their delivery or performance. 

14.2 

Acceptance shall have no further-reaching meaning than that the 

apparent conditions of the Products, or the visible performance or 

apparent result of the Services, is in accordance with the Order in 

the preliminary opinion 

of Veld Koeltechniek. In particular, acceptance shall not preclude 

any later reliance by Veld Koeltechniek on non-compliance by the 

Contractor with his warranty obligation mentioned in Article 11 or 

any other obligation towards 

Veld Koeltechniek. 

 

14.3 

The expiry periods mentioned in Sections 6:89 and 7:23 of the 

Dutch Civil Code shall be - in deviation of said Sections - one year 

after delivery of a Product or after performance of a Service. 

 

14.4 

In the event that Veld Koeltechniek rejects the Products and/or 

Services or if Veld Koeltechniek later reasonably considers them 

not to comply with the requirements to be set on them under this 

Agreement and Order, Veld Koeltechniek may give the Contractor 

the opportunity, without prejudice to its other rights, to remedy 

and/or repair the failures and/or Defects that have 

become manifest at first request for the account and risk of the 

Contractor. Any additional costs, such as costs of disassembly, 

transportation and reassembly, shall also be payable by the 

Contractor. After mutual consultation, Veld Koeltechniek shall 

reasonably decide in what way and within which term the remedy 

and/or repair of the Defects and/or failures shall be made. 

According to the reasonable option of Veld Koeltechniek, the repair 

works shall be carried out either on the place of delivery or 

elsewhere. 

 

14.5 

If the replacement or improvement of any Products and/or Services 

as described in Article 14.3 is not possible in the reasonable 

judgment of Veld Koeltechniek, or the Contractor fails to comply 

with the request described in Article 14.3 within the term set by Veld 

Koeltechniek, the Contractor shall be obliged to pay back each of 



 
the amounts received from Veld Koeltechniek to Veld 

Koeltechniek, while the Contractor shall have no right to set 

off such amounts against the claims to which he is entitled or 

his pretended claims 

against Veld Koeltechniek. In that case, Veld Koeltechniek 

shall have the right to take the necessary measures or have 

them taken, and to charge the costs involved therein to the 

Contractor, including the additional expenses Veld 

Koeltechniek will reasonably incur in order to obtain 

replacement Products and/or Services. 

 

15. Passing of Ownership and Risk; Right of Retention 
15.1 

Veld Koeltechniek shall acquire the ownership of Products 

ordered at thetime when these are delivered to it, or at the 

time of any other legal delivery, whichever is the sooner. The 

Contractor shall bear the risk of loss or damage to the 

Products ordered until their acceptance in accordance with 

the provisions of Article 14. 

 

15.2 

In deviation of the provisions of Article 15.1, Veld 

Koeltechniek shall acquire the ownership of Products ordered 

in the event referred to in Article 9.2 at the time when these 

Products are stored for its benefit. 

 

15.3 

In the event that, in deviation of the provisions of Article 6.3, 

the full or partial payment for any Products not yet finished is 

agreed at an earlier time than mentioned in that Article, by 

virtue of the advance payment it has made, Veld 

Koeltechniek shall acquire, without any further acts of transfer 

being required for this purpose, the ownership of all Products, 

materials, raw materials or semi-finished products, which the 

Contractor uses or reserves for the execution of the Order. 

The Contractor is obliged to acquire the aforesaid Products, 

materials, raw materials or semi-finished products entirely 

free from encumbrances or rights of third parties, and to keep 

them secluded for the benefit of Veld Koeltechniek. 

 

15.4 

The provisions of the last sentence of Article 15.1 shall 

continue to apply unimpaired after any passing of ownership 

pursuant to Articles 15.2 or 15.3. 

15.5 

The Contractor shall have no right of retention or right to 

suspend performance with regard to the Products ordered. 

 

16. Goods Made Available by Veld Koeltechniek 
16.1 

Veld Koeltechniek shall remain the owner of all things 

(“Things”) it makes available to the Contractor in connection 

with the Order (including models, stamps, drawings, tools or 

other resources). Except with the written approval of Veld 

Koeltechniek, the Contractor shall refrain from any such acts 

or omissions with regard to the Things as may cause Veld 

Koeltechniek to lose the ownership thereof by specification, 

accession or confusion, or in any other way whatsoever. 

Furthermore, the Contractor guarantees that the Things shall 

not be encumbered or burdened with any rights of third 

parties. 

 

16.2 

The Contractor shall have no right of retention or right to suspend 

performance with regard to the Things. 

 

16.3 

The Contractor shall insure the Things at its own expense for the 

benefit of Veld Koeltechniek on the usual conditions against all 

damages that are the result of full or partial loss of or damage to 

them by whatever cause. Veld Koeltechniek shall have the right to 

demand inspection of the relevant policy or policies, in which Veld 

Koeltechniek must be mentioned as a co-insured. 

 

16.4 

Veld Koeltechniek shall retain all its intellectual property rights 

(including comparable rights such as know-how) to the Things. The 

Contractor shall acquire a strictly personal, non-transferable and 

non-exclusive license to use the Things for the duration of the 

Agreement in the manner set forth in this 

Article, and on the condition subsequent of the insufficient 

compliance with all statutory and contractual obligations the 

Contractor must observe vis-à-vis Veld Koeltechniek. 

 

16.5 

The Contractor shall return the Things to Veld Koeltechniek in good 

condition, unless Veld Koeltechniek gives him other instructions. 

The Contractor shall use the Things entirely at his own risk; except 

in the event of wilful intent or 

gross negligence on the part of Veld Koeltechniek or its executive 

staff, Veld Koeltechniek shall not be liable for any adverse 

consequences of the use of the Things for the Contractor or third 

parties. The Contractor shall not use 

the Things for, nor authorize or allow that they are used by, third 

parties or in connection with any other purpose than the correct 

execution of the Order. 

 

17. Liability, Force Majeure and Indemnity 
17.1 

The Contractor shall perform the Order entirely at his own risk. All 

damage, both direct and indirect and including any damage due to 

lost profits, which could be incurred by Veld Koeltechniek or by third 

parties as a result of or 

in connection with the execution of the Order, shall be compensated 

by the Contractor, regardless of whether such damage was caused 

by the Contractor himself, his staff or other persons whom the 

Contractor involves in the execution of the Order. 

 

17.2 

Except in the event of a non-imputable failure (“force majeure”), the 

Contractor shall be fully liable for all damage which Veld 

Koeltechniek or third parties may suffer as a result of possible 

Defects in Products delivered and/or Services performed. 

 

17.3 

Force majeure shall in any case not mean the following: non-

compliance with a warranty, lack of personnel, strikes, illness of 

personnel, delayed delivery and/or unsuitability of materials, raw 

materials or semi-finished products or services, imputable failure or 



 
unlawful act by suppliers or third parties which were engaged 

by the Contractor, and/or liquidity or solvency problems on 

the 

part of the Contractor. 

 

17.4 

The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall 

count as a stipulation also for the benefit of injured third 

parties as referred to there. The Contractor shall indemnify 

Veld Koeltechniek against all claims that may be instituted by 

such third parties against Veld Koeltechniek. 

 

17.5 

The Contractor has adequately insured himself and shall 

remain adequately insured against third-party liability and 

professional liability. The Contractor undertakes – 

immediately after having been held liable by Veld 

Koeltechniek – to assign all claims regarding payment(s) of 

insurance money to Veld Koeltechniek at first request.  

 

18. Dissolution 
18.1 

In the event that the Contractor fails to execute the Order 

properly or a term is exceeded in the execution of the Order, 

or it cannot reasonably be assumed that the Contractor will 

execute the Order timely and properly, Veld Koeltechniek 

shall have the right, without prejudice to its other rights, to 

dissolve the Agreement in whole or in part by mere 

notification to the Contractor, without giving further notice of 

default. 

 

18.2 

In the case of a (preliminary) suspension of payments, 

bankruptcy, halting or liquidation of the Contractor’s business, 

or (in the case of a natural person) upon his death, or in the 

case of a legal merger of the Contractor, or if a substantial 

part of control over the Contractor changes hands, the 

Agreement and any Agreements directly related with it shall 

be dissolved by operation of law, unless Veld Koeltechniek 

states within a reasonable period of time after having become 

aware of the relevant fact that it wishes to maintain the 

Agreement(s) in whole or in part. Furthermore, Veld 

Koeltechniek shall have the right (without giving notice of 

default) to suspend any other obligations vis-à-vis the 

Contractor arising from any other Agreements or for any other 

reason. 

 

18.3 

All claims which Veld Koeltechniek may have or obtain 

against the Contractor in the event referred to in Article 18.2 

shall be immediately and fully payable. 

 

18.4 

In accordance with Section 3:84(4) of the Dutch Civil Code, 

the facts and circumstances that (may) entail dissolution and 

actually entail dissolution, as referred to in Articles 18.1 and 

18.2, shall also count as condition(s) subsequent for the 

relevant Agreements. 

 

18.5 

By virtue of a dissolution and/or the entry into force of the condition 

subsequent, Veld Koeltechniek shall have the right to claim back all 

payments made by it from the Contractor as being unduly paid. In 

so far as the deliverables that have already been performed by the 

Contractor at the time of the dissolution are not capable of being 

returned and otherwise 

meet the Order, the Contractor shall be entitled to  compensation 

based on the value reasonably to be determined which the 

deliverables have for Veld 

Koeltechniek, which value shall be set off against Veld 

Koeltechniek’s claims against the Contractor with regard to the 

failure and/or the dissolution. As far as return is possible, Veld 

Koeltechniek shall have the right, at its discretion, 

either to keep the deliverables in return for a compensation as 

mentioned above, or to return the deliverables to the Contractor at 

the Contractor’s expense and risk, without prejudice to any 

enforcement of the rights mentioned in Article 14.3. 

 

18.6 

In the event that Veld Koeltechniek is the owner of Products it 

wishes to return in accordance with the provisions of Article 18.4, it 

shall retain the ownership thereof also after dissolution of the 

agreement under which it had acquired 

the Products, within the limits of Section 3:92(2) of the Dutch Civil 

Code, as security for payment of all claims it may have against the 

Contractor. In the event that Veld Koeltechniek is not the owner of 

the Products, by the mere fact of dissolution Veld Koeltechniek shall 

acquire a pledge to these products 

as the same security. 

 

18.7 

A dissolution as referred to in Articles 18.1, 18.2 or 18.4 shall not 

result in the termination of the rights of Veld Koeltechniek as set 

forth in Articles 6.4, 6.5, 6.7, 8.3, 16, 17.2, 17.3, 18, 19, 20 and 22. 

 

19. Intellectual Property 
19.1 

The Contractor shall grant Veld Koeltechniek a non-exclusive and 

transferable licence under any and all of its rights of intellectual 

property to the Products and/or Services, including but not limited to 

rights relating to patents, (utility) 

models, trademarks and know-how. Under this licence Veld 

Koeltechniek shall have the right to use the Products or to have 

them used (including altering, 

processing, adapting and repairing them or having them altered, 

processed, adapted and repaired), and Veld Koeltechniek shall 

further have the power to supply or allow the use of the Products to 

third parties, whether or not as part of other goods. The fee for this 

licence is included in the price. Should any legal system require a 

further (legal) act to establish and/or implement these (license) 

rights, the Contractor shall notify Veld Koeltechniek thereof and 

shall always provide Veld Koeltechniek all assistance necessary. 

 

19.2 

All intellectual property rights with regard to deliverables of Services 

shall be vested in Veld Koeltechniek. Should any legal system 

require a further (legal) act to establish and/or implement these 

(license) rights, the Contractor shall notify Veld Koeltechniek thereof 



 
and shall always provide Veld Koeltechniek all assistance 

necessary. 

 

19.3 

The Contractor guarantees that the Products and/or Services 

do not infringe the rights of intellectual property of Veld 

Koeltechniek or third parties, and indemnifies Veld 

Koeltechniek and its customers against any such 

infringement, including similar claims with regard to know-

how, unlawful competition, etc. 

 

19.4 

In the event that any claim for infringement of such rights is 

instituted or may be instituted, the Contractor shall, without 

prejudice to the rights of Veld Koeltechniek - including its right 

to dissolve the Agreement - at his expense: 

 

a. still acquire the right to continue the use of the Products 

and the deliverables of the Services (or the relevant part 

thereof) by Veld Koeltechniek; 

b. or replace and/or adapt the Products and/or the 

deliverables of the Services (or the relevant part 

thereof); 

c. or take back the Products and/or the deliverables of the 

Services (or the relevant part thereof) in exchange for 

payment of any costs, damages or interest. 

d. Alteration and/or replacement may not result in a 

restriction of 

  the possibilities for Veld Koeltechniek to use the 

Products or     

the deliverables of the Services. 

 

19.5 

The Contractor undertakes to take all measures, at his 

expense, which may contribute to preventing stagnation with 

Veld Koeltechniek and to limit any additional costs to be 

incurred and/or damage to be sustained by Veld 

Koeltechniek. 

 

20. Confidentiality 
20.1 

The Contractor, his employees and any third parties engaged 

by him shall be obliged to observe strict confidentiality with 

regard to all information concerning the business of Veld 

Koeltechniek which they may obtain in connection with the 

Order and/or the Agreement or its performance, including 

information regarding the nature, the reason and the result of 

the work carried out by them. 

 

 

 

21.Enforcement of Right to Suspend Performance, Right to 
Dissolution, Right to Set-Off and Right to Nullification by 
Veld Koeltechniek 
 
21.1 

In the event that Veld Koeltechniek, on the basis of 

circumstances it is and should have been aware of at that 

time, reasonably deems to have the right to enforce a right to 

suspend performance, to dissolution, to set-off or to 

nullification, Veld Koeltechniek shall not be obliged to pay the 

statutory interest in the event that it will be established later that it 

has not lawfully enforced the aforesaid right(s). 

 

22. Governing Law, Competent Court and Miscellaneous 
22.1  

These Conditions as well as all Orders and agreements and any 

disputes that may arise from them shall be governed by the laws of 

the Netherlands.However, with regard to agreements as envisaged 

in Section 6:247(2) of the 

Dutch Civil Code, it is provided explicitly that Chapter 3, Title 5 of 

Book 6 of the Dutch Civil Code shall not apply. 

 

22.2 

Third parties shall not enter into any Agreement between Veld 

Koeltechniek and the Contractor pursuant to an implicit or explicit 

third-party clause in these Conditions or the Agreement. Therefore 

Section 6:254(1) of the Dutch Civil 

Code shall not apply. 

 

22.3 

The applicability of the United Nations Convention on Contracts for 

the International Sale of Goods 1980 (CISG) is explicitly excluded. 

 

22.4 

If these Conditions apply in an international relationship with the 

Contractor, he shall always inform Veld Koeltechniek promptly of 

any provisions in these Conditions that are not enforceable in the 

country of the Contractor. Provided 

that Veld Koeltechniek has given its approval in advance, Veld 

Koeltechniek shall then bear the reasonable costs of any external 

legal examination necessary for this purpose. As far as the 

Contractor fails to comply with the stipulation in the first sentence of 

this Article 22.4, the Contractor shall not rely 

in or out of court on the possible unenforceability of such provisions, 

and shall indemnify Veld Koeltechniek against any damage that 

may arise, unless Veld Koeltechniek has refused to pay the 

reasonable costs referred to above. 

 

22.5 

In line with the provisions of Article 11.1 under (g), the Contractor 

shall always run his business operations based on the principles of 

corporate social responsibility. In any case, the Contractor shall 

remunerate his employees in accordance with what may be 

expected of a reasonable company in a similar position, and shall 

not discriminate in his recruitment and treatment of his staff 

according to gender, race, sexual orientation or ethnic diversity. 

Furthermore, the Contractor shall never pay bribes, in whatever 

form, and the Contractor 

indemnifies Veld Koeltechniek against all possible consequences 

thereof. 

 

22.6 

Except where any applicable national or international mandatory 

rules of law prescribe otherwise, any disputes between the parties 

shall initially exclusively be submitted to the competent court in 

Zutphen, without prejudice to the right of Veld Koeltechniek to 

submit the dispute instead to a court that is otherwise competent 

pursuant to national or international rules of law. 



 
 

PART II - PROVISIONS IN CONNECTION WITH 
CONTRACTS FOR WORK 
 

This chapter contains specific provisions with regard to 

the contracts for work to be performed by the Contractor 

on instructions of Veld Koeltechniek. As far as they are 

contrary to the other provisions in these Conditions, the 

provisions in this chapter shall have precedence. 

 

23. Commencement of Work 
23.1 

Without prejudice to the stipulations of Article 3, the 

Contractor who 

commences work without having received a written order and 

order not without obligation to do so to from Veld 

Koeltechniek, shall do so for his own account and risk. Veld 

Koeltechniek shall not be obliged to pay any fee and shall 

have the right to demand that the Contractor restore 

everything to its original condition. 

 

23.2 

Already before accepting the Order and/or before 

commencing the work, the Contractor shall acquaint himself 

sufficiently with the objectives of Veld Koeltechniek with 

regard to the Work, and with the organisation relevant for 

these objectives of Veld Koeltechniek. 

 

23.3 

In the event of any (alleged) errors in or inconsistencies 

between any parts of the Agreement, the Contractor shall first 

consult Veld Koeltechniek before starting to perform it.  

 

24. Failure to Notify and Failure to Award 
24.1 

Save in the event that it would be established that a 

mandatory notification of intended offers or bids to the 

authority regulating price caps with which the Contractor is 

affiliated is not contrary to competition law, the Contractor 

shall not make such notification. 

 

24.2 

If the Work is not awarded, the drawings and documents 

relating thereto provided by or on behalf of Veld Koeltechniek 

shall be returned to Veld Koeltechniek promptly after the 

notice that it was not awarded. 

 

  25. Execution Schedule; Reporting 
25.1 

If Veld Koeltechniek so requires, the Contractor shall present 

it with an execution schedule, stating among other things the 

times of commencement and completion of the consecutive 

parts of the Work and the staffing. After approval by Veld 

Koeltechniek, this execution schedule shall form part of the 

Agreement. 

 

25.2 

The Contractor shall report to Veld Koeltechniek periodically 

and according to Veld Koeltechniek’s wishes. In these 

reports, Veld Koeltechniek shall be kept informed of the state 

and progress of the Work and all related aspects. 

 

26. Supervision and Control 
26.1 

The Contractor shall be responsible for the day-to-day management 

and supervision of the execution of the Work. The number of 

officials having competence and expertise on the Work whom the 

Contractor makes available for this purpose shall be in conformity 

with the scope and complexity of the Work, the Specification, as 

well as with the other reasonable requirements Veld Koeltechniek 

sets thereon. 

 

26.2 

Veld Koeltechniek may require the Contractor to replace any 

persons involved in the execution of the Work whenever Veld 

Koeltechniek deems this reasonably necessary for whatever 

reason. 

 

26.3 

Veld Koeltechniek shall have the right to exercise or have exercised 

control over the compliance with the Agreement. The control by 

Veld Koeltechniek shall not relieve the Contractor in full or in part of 

any responsibility and/or liability. 

 

27. Delivery 
27.1 

Unless the Agreement provides otherwise, the delivery (“Delivery”) 

shall be deemed to have taken place when Veld Koeltechniek has 

agreed to the executed Work. The agreement of Veld Koeltechniek 

can only be made 

apparent by written proof of Delivery, unless Veld Koeltechniek 

declares explicitly and in writing that it will vary therefrom with 

regard to a specific Agreement or kind of Agreements. 

 

27.2 

The Work shall remain at the risk of the Contractor until the time of 

Delivery. Until the time of Delivery the Contractor shall be obliged to 

bear the costs of replacement or repair in the event of loss of or 

damage to the Work by whatever cause. 

 

27.3 

In the event that a full performance test or end test has been 

agreed in the Agreement, the Delivery shall have taken place at the 

time when Veld Koeltechniek declares to the Contractor in writing 

that the requirements set 

have been fulfilled. 

 

27.4 

Veld Koeltechniek shall have the right to use or have used the Work 

before it is completed, or any completed or uncompleted part 

thereof. If this use requires more of the Contractor than can 

reasonably be required of him, 

the consequences thereof shall be reasonably arranged between 

the parties. The Work or any part thereof shall not be considered to 

have been delivered 

as a result of the use as meant in this Article 27.4. 

 

28. Maintenance Obligations 
28.1 

The Contractor shall have a maintenance obligation towards Veld 



 
Koeltechniek. This maintenance obligation implies that the 

Contractor is obliged at his expense and risk, during a term of 

one year from the day of Delivery of the Work, to repair any 

imperfections and make any necessary improvements, 

repairs or renewals he is notified of, or to perform any 

additional work necessary as a result of such imperfections, 

whilst 

supplementing materials. 

 

28.2 

A maintenance obligation identical to that described in Article 

28.1shall be on the Contractor for such imperfections as 

could not reasonably be discovered by Veld Koeltechniek 

within the term mentioned in Article 28.1, and which are 

notified to the Contractor by Veld Koeltechniek within a 

reasonable time after their discovery. 

 

29. Materials 
29.1 

Unless the Agreement provides otherwise, all materials 

necessary shall be purchased by the Contractor and be 

transported to the place of destination at his expense. By the 

mere fact of the supply of the materials to the premises of 

Veld Koeltechniek, the Contractor transfers the ownership of 

these materials 

to Veld Koeltechniek. 

 

29.2 

In the event that the Agreement provides in derogation of the 

provisions in Article 29.1 that materials shall not be 

purchased by the Contractor but by Veld Koeltechniek, the 

Contractor shall be entitled to have such quantities made 

available to him as are reasonably necessary for the 

execution of the Work. The Contractor guarantees that the 

materials made available to him by 

Veld Koeltechniek, which will remain the property of Veld 

Koeltechniek, will be used as economically as possible. The 

Contractor shall place any remainders of materials made 

available by Veld Koeltechniek at the disposal of 

VeldKoeltechniek again. 

 

29.3 

In the event that during or after execution of the Work the 

quantity or quality of any materials made available by Veld 

Koeltechniek appears to be insufficient for the execution of 

the Work, this shall be notified to Veld Koeltechniek in good 

time. In the event that the Contractor fails to make such 

notification, any stagnation in the execution of the Work shall 

be for the account of the Contractor, and such stagnation 

shall not be regarded as a non-imputable 

failure for the Contractor. In the event that a shortfall in 

materials is the result of negligent use thereof by the 

Contractor, his staff or any third parties engaged by him, the 

costs of supplementation thereof shall be payable by the 

Contractor. 

 

29.4 

Any materials to be supplied by the Contractor shall meet the 

reasonably requirements to be sett on them by Veld 

Koeltechniek and shall conform to the Specification. Any inspection 

by or on behalf of Veld Koeltechniek of materials to be supplied by 

the Contractor shall not relieve the Contractor 

of any responsibility and/or liability arising from the use of such 

materials for the Work. 

 

29.5 

Without prejudice to the provisions set out in the other paragraphs 

of this Article, the materials supplied by the Contractor as well as 

those made available to him by Veld Koeltechniek, regardless of 

whether the materials are already incorporated in the Work or not, 

shall be for the risk of the 

Contractor until the Delivery of the Work. In the event of loss of or 

damage to such materials by whatever cause, the Contractor shall 

be obliged to pay the costs of replacement or repair. 

 

30. Tools and Materials 
30.1 

Unless the Agreement provides otherwise, the Contractor shall 

provide all the tools and materials necessary for the Work. In the 

event that the Agreement provides that Veld Koeltechniek makes 

tools available to the Contractor, 

such tools shall be applied for by the Contractor to Veld 

Koeltechniek in good time in accordance with the rules to be set by 

Veld Koeltechniek, for the period of time agreed, and shall be given 

on loan by Veld Koeltechniek to the Contractor. Save in the event of 

the earlier termination of the loan, which 

Veld Koeltechniek is free to terminate at all times, the tools shall be 

returned to Veld Koeltechniek upon Delivery of the Work. The 

Contractor is deemed to have received the tools made available to 

him by Veld Koeltechniek in good condition, unless the Contractor 

notifies any Defects discovered in their prompt control to Veld 

Koeltechniek in writing. The return shall take place in accordance 

with the rules to be set by Veld Koeltechniek. In the event of 

interim termination of the loan, Veld Koeltechniek shall not owe any 

damages or additional charges in whatever form. 

 

30.2 

All tools and materials of the Contractor may only be used in 

conformity with the applicable statutory provisions, and in 

conformity with any reasonable demands to be set in addition 

thereto by Veld Koeltechniek. In the event that such requirements 

are not fulfilled, or in cases of doubt, Veld Koeltechniek shall have 

the right to prohibit the use of such tools and materials and the 

Contractor shall be obliged to remove the relevant tool or material 

and to replace it as soon as possible by a tool or material that does 

fulfil these 

requirements. Any stagnation in the execution of the Work as a 

result thereof shall be for the account of the Contractor. The 

inspection of tools and materials by Veld Koeltechniek shall not 

relieve the Contractor of any responsibility and/or liability arising 

from the use thereof. 

 

30.3 

Save in the event of intent or gross negligence on the part of Veld 

Koeltechniek or its executive staff, Veld Koeltechniek shall not be 

liable for any defects to the materials or tools made available by it, 

or for any damage arising from the use made thereof by the 

Contractor.  



 
 

31. Working Conditions and Safety 
31.1 

The Contractor shall be responsible for the working 

conditions and 

safety at work. The Contractor shall comply with all applicable 

statutory prescriptions, prescriptions from the Dutch Health 

and Safety Inspectorate (Arbeidsinspectie), and the local 

safety prescriptions applicable. 

 

31.2 

The Contractor shall conduct a safety inspection at work 

regularly, 

depending on the project. The results of such inspection shall 

be submitted to Veld Koeltechniek in a report. 

 

31.3 

The Contractor shall participate in safety discussions 

concerning the Work regularly, depending on the project. 

 

31.4 

Employees of the Contractor, employees of his 

subcontractors or any third parties otherwise engaged by him, 

whose conduct is unsafe in the reasonable judgment of Veld 

Koeltechniek, shall be removed from the Work on first notice 

of Veld Koeltechniek. The Contractor shall ensure their 

prompt replacement. 

 

32. Laws and Regulations 
32.1 

In the event that the Contractor is a subcontractor of Veld 

Koeltechniek, he is deemed to be familiar with all statutory 

and other - including contractual - prescriptions, conditions 

and provisions, which Veld Koeltechniek must comply with 

and observe under the contract for work concluded by him for 

the execution of the Work of which the Work described in the 

Agreement 

is a part. 

 

32.2 

The Contractor, his staff and the third parties engaged by him 

shall be obliged to comply with and observe all prescriptions, 

conditions and provisions, including those referred to above, 

as far as they relate to the Work to be executed by him. 

 

32.3 

The Contractor undertakes towards Veld Koeltechniek strictly 

to fulfil his statutory obligation to pay social security 

contributions and wage taxes in connection with the Work 

charged to him, and furthermore to comply strictly with any 

applicable provisions of a CAO (collective labour agreement). 

 

33. Vicarious Tax Liability 
33.1 

The Contractor shall keep his accounts in such manner that it 

is possible to determine the actual wage costs (prefab, 

installation, overhead and any outsourcings to which the 

Dutch Wages and Salaries Tax and National Insurance 

Contributions Liability of Subcontractors Act applies) per 

project. Veld Koeltechniek shall have the right to check these 

accounts or have them checked at all times. 

 

33.2 

In his invoice the Contractor shall state the actual wage costs as 

mentioned 

in Article 33.1. Forty percent of this actual payroll cost shall be 

transferred by Veld Koeltechniek to the guarantee account of the 

Contractor. This amount paid to the guarantee account is destined 

for wage taxes and social security charges. 

33.3 

Upon request the Contractor shall provide Veld Koeltechniek with 

the original of a recent Declaration of Payment History (not older 

than three months) from the Industrial Insurance Board and the 

Dutch Tax and Customs Administration, which states that payment 

of taxes and social security 

contributions has been made with regard to the staff of the 

Contractor and to third parties engaged by the Contractor in 

connection with the Work (or its execution). 

 

34. Right to Intervene In the Work 
34.1 

In the event that in the judgment of Veld Koeltechniek the Work 

proceeds such that the term set in the Agreement for the creation of 

the Work or parts of the Work will be exceeded according to 

reasonable expectation, or in the event that the Contractor, in the 

reasonable judgment of Veld Koeltechniek, 

is not executing or has not executed the Work in accordance with 

the provisions of the Agreement and/or requirements of good 

workmanship, Veld Koeltechniek shall notify the Contractor thereof 

in writing. 

 

34.2 

In the event that the Contractor, within two weeks from receipt of a 

notice as referred to in Article 34.1, fails to take such measures - 

whilst notifying Veld Koeltechniek thereof - as will ensure, in the 

reasonable judgment of Veld Koeltechniek, that the time lag will be 

made up within a short time or that the above-mentioned provisions 

and/or requirements will be fulfilled, the Contractor shall be deemed 

to be in default. 

 

34.3 

In the event that the Contractor is in default within the meaning of 

Article 34.2, Veld Koeltechniek shall have the right, without any 

further notice of default or judicial intervention being required, to 

intervene in the Work in order to expedite and/or improve the Work, 

either by its own staff or by third parties on its instructions. Veld 

Koeltechniek shall promptly notify the Contractor of such 

intervention. In that case, the Contractor shall lend Veld 

Koeltechniek and the third parties involved by it in the Work all 

assistance desired by it, including the right to use the materials, 

tools, equipment etc. of the Contractor if desired. The costs of such 

intervention, which shall be payable on demand, shall be for the 

account of the Contractor. The costs shall include a 

reasonable compensation for overhead and supervision by Veld 

Koeltechniek. 

 

35. Dissolution of the Agreement 
35.1 

In the case referred to in Article 34.2, Veld Koeltechniek shall also 

have the right to dissolve the Agreement, at its discretion in whole 



 
or in part, without any notice of default being required for that 

purpose. Such dissolution may also take place after Veld 

Koeltechniek has initially attempted to expedite and/or 

improve the Work by intervening in the Work in the manner 

described in Article 34.3. The above-mentioned dissolution by 

Veld Koeltechniek shall be effected in writing. 

 

36. Delegation of the Work Upon Dissolution 
of the Agreement 
36.1 

In the event that the Agreement is dissolved for a reason 

specified in Article 35 or Article 18.2, Veld Koeltechniek shall 

compensate the Contractor for the costs he has incurred until 

the time of dissolution on a cost price basis, as far as such 

costs arise from the reasonable execution of the Work, 

provided that the part of the Work executed until then was 

carried out in such a manner 

that - proceeding from the part carried out - the Work may be 

completed in a technically and economically sound manner, 

whether or not after alteration, in accordance with the 

provisions of the Agreement. In the event that a contract sum 

was stipulated in the Agreement, the costs thus determined 

shall not exceed a part of the contract sum calculated 

proportionally. When determining 

the compensation, any reasonable costs of alteration as 

referred to above shall be deducted from it. Veld Koeltechniek 

shall have the right to make a preliminary deduction of the 

above-mentioned costs of alteration according to an 

estimated amount, in order to be set off later against the 

actual costs of alteration. 

 

36.2 

In the case mentioned in Article 36.1, Veld Koeltechniek shall 

have the right to complete the Work or to have it completed 

by third parties on its instructions. In that case, the Contractor 

shall lend Veld Koeltechniek and the third parties involved by 

it in the Work all assistance desired by Veld Koeltechniek, 

including the right to use the materials, tools, equipment etc. 

of the Contractor if desired. As far as the costs arising from 

such assistance are not included in the compensation 

referred to in Article 36.1, the cost price thereof shall be paid 

to the Contractor. As far as the payments already made 

by Veld Koeltechniek to the Contractor under the Agreement 

exceed the compensation described in this Article, the 

surplus shall become payable on demand upon the 

dissolution of the Agreement, and shall be paid back by the 

Contractor to Veld Koeltechniek. 

 

37. Refusal of the Work Upon Dissolution 
of the Agreement 
37.1 

In the event that the Agreement is terminated for a reason 

specified in Article 35 or Article 18.2, provided that the Work 

executed until then was carried out in such a manner that - 

proceeding from the part carried out - the Work cannot 

reasonably be considered capable of completing in a 

technically and economically sound manner, whether or not 

after alteration, in accordance with the provisions of the 

Agreement, Veld Koeltechniek may refuse the Work and may 

order the Contractor to remove the Work as soon as possible 

at the expense of the Contractor. 

 

37.2 

In the event of a refusal as described in Article 37.1, Veld 

Koeltechniek shall not be obliged to pay any compensation, and 

any payments already made by Veld Koeltechniek to the Contractor 

under the Agreement shallbecome payable on demand and shall be 

paid back by the Contractor toVeld Koeltechniek. 




