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HANDELSVOORWAARDEN 
 
 

INKOOPVOORWAARDEN 
 
 
Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en diensten aan, of met 
eenmanszaak M.J. Evers h.o.d.n. MIKEVERS, te Amstelveen, hierna te noemen MIK, aan te vragen offertes bij haar 
toeleveranciers en gedane inkopen en bestellingen behoudens indien en voor zover partijen daarvan schriftelijk afwijken. 
 
1.  Toepasselijkheid 
 
1.1   Eventuele afwijkende c.q. aanvullende bedingen in algemene of  bijzondere voorwaarden van toeleverancier zijn 

slechts toepasselijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door MIK zijn aanvaard. 
 
 
2. Offerte-aanvragen, Bestellingen en Overeenkomst 
 
2.1 Indien MIK een offerte aanvraagt bij toeleverancier dient deze vaste prijzen, nauwkeurige bindende leveringstermijnen 

en overige specifieke condities aan te geven. Is dit niet mogelijk dan dient toeleverancier uitdrukkelijk te vermelden 
welke maximale afwijkingen van hetgeen is opgegeven zou resulteren in wijziging van de overeenkomst tussen MIK en 
toeleverancier. 

 
2.2 Overeenkomsten tussen MIK en een toeleverancier komen eerst tot stand, wanneer de toeleverancier de order, na 

aanvaarding door MIK van een hem door de toeleverancier gedane aanbieding, binnen 10 dagen na ontvangst 
daarvan heeft bevestigd door terugzending van een kopie van het orderformulier. Zolang deze bevestiging niet door 
MIK is ontvangen, is MIK gerechtigd een order door schriftelijke kennisgeving te annuleren. 

 
2.3  Overeenkomsten tussen partijen kunnen geheel of gedeeltelijk worden ontbonden door schriftelijke kennisgeving aan 

de wederpartij in de gevallen dat deze surseance van betaling aanvraagt of dat haar faillissement wordt 
aangevraagd. Niettemin komt aan de ene partij toe om van de curator c.q. de bewindvoerder van de wederpartij, 
die in bedoelde omstandigheden verkeert, te vorderen dat haar terstond wordt medegedeeld of de overeenkomst 
stipt kan en zal worden nagekomen. 

 
2.4  Zowel in het offertestadium als ook later zal toeleverancier de hem toevertrouwde informatie in de ruimste zin geheim 

houden en slechts gebruiken in het kader van de tussen partijen te sluiten c.q. gesloten overeenkomst Toeleverancier 
zal er voor zorgdragen dat de informatie niet zonder toestemming van MIK door of via hem aan derden bekend 
wordt. Tekeningen, berekeningen, schetsen, aanwijzingen, lay-outs, marketingplannen, organisatieschema's, 
muziekcomposities en arrangementen, data op geluidsdragers en andere specifieke data en bescheiden blijven 
eigendom van MIK. 

 
 
3. Levering 
 
3.1 Indien toeleverancier niet voldoet aan de overeengekomen leveringstermijn of op andere wijze tekort schiet in  de 

nakoming van diens verbintenissen, is MIK gerechtigd door schriftelijke kennisgeving aan toeleverancier zonder 
rechtelijke tussenkomst de overeenkomst te annuleren zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, een en 
ander behoudens voor zover uit dwingend rechtelijke bepalingen anders mocht voortvloeien. MIK behoudt zich 
overigens alle rechten voor om door haar ten gevolge van de tekortkoming geleden schade, waaronder begrepen 
geleden verlies en gederfde winst, op de toeleverancier te verhalen, c.q. alsnog nakoming te vorderen van de 
verbintenissen in de nakoming waarvan toeleverancier nalatig is gebleven.  

 
3.2 In het belang van een goede planning van de goederenstroom bij MIK en ter vermijding van wachttijden is het 

noodzakelijk dat het overeengekomen tijdstip/schema van afleveren stipt wordt nagekomen. Afwijkingen dienen ten 
minste  2 x 24 uur voor het overeengekomen tijdstip van afleveren te worden gemeld. Is geen nauwkeurig tijdstip 
overeen gekomen, dan dient toeleverancier ten minste 7 dagen voorafgaande aan de door hem gewenste 
afleveringsdatum - uiteraard binnen de overeengekomen leveringstermijn - contact op te nemen met MIK. 

 
3.3 De geleverde goederen kunnen eerst als geaccepteerd worden beschouwd na een gunstige uitslag van de door MIK 

verrichte keuring op waarneembare gebreken. MIK behoudt zich alle rechten voor om goederen met nadien 
ontdekte gebreken alsnog af te keuren en te retourneren op kosten van  toeleverancier nadat zij deze hiervan 
gemotiveerd in kennis heeft gesteld. 

 
3.4  Ook indien de geleverde goederen niet in overeenstemming zijn met gemaakte afspraken, bijvoorbeeld afspraken 

met betrekking tot de wijze van verpakking en de verpakkingseenheden of betreffende (voorafgaand 
goedgekeurde) monsters, kan dit voor MIK een reden opleveren om de betreffende goederen af te keuren. 
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4.      Risico-overgang 
 
4.1 Het risico van de bestelde goederen gaat op het moment van acceptatie conform artikel 3 na aflevering door  

toeleverancier op MIK over, ongeacht wat tussen partijen omtrent kosten van vervoer en assurantie is 
overeengekomen. 

 
 
5. Betaling 
 
5.1 Betaling geschiedt, tenzij een langere termijn is overeengekomen c.q. toegestaan, binnen 30 dagen, nadat toe- 

leverancier de goederen heeft afgeleverd, MIK de goederen heeft geaccepteerd en de factuur in overeenstemming 
met het overeengekomene in het bezit is van MIK. 

 
5.2 Bij eventuele vertraging in de aflevering is een daardoor ontstaan koersnadeel steeds voor rekening van leverancier. 
 
 
6. Garantie 
 
6.1 Toeleverancier staat ervoor in dat de goederen in de door MIK gekozen landen en in elk geval in de landen die zijn 

aangesloten bij de Europese Gemeenschap op de markt mogen worden gebracht. Garantie welke toeleverancier al 
of niet als fabrikant verbindt aan zijn leverantie wordt mede verstrekt ten behoeve van afnemers c.q. gebruikers van 
de betreffende producten. 

 
6.2 Garantietermijnen vangen aan vanaf het moment waarop MIK de beschikking krijgt over het betreffende product, 

ook indien zulks zou afwijken van hetgeen in (voorgedrukte) bijgeleverde garantiebewijzen of certificaten staat 
vermeld. 

 
6.3 Toeleverancier verbindt zich aan MIK over te dragen alle eventuele rechten op garantie jegens de fabrikant c.q. zijn 

leverancier. 
 
6.4 Toeleverancier garandeert dat het gebruik of de verkoop van het door hem geleverde niet in strijd zal zijn met enig 

octrooi c.q. auteursrecht of enig ander recht hoe ook genaamd, met betrekking tot betreffende goederen. 
 
 
7. Aansprakelijkheid 
 
7.1 Toeleverancier zal zich slechts kunnen beroepen op beperking van aansprakelijkheid indien en voor zover deze hem 

uit hoofde van het recht toekomen. Daarenboven zal toeleverancier zich slechts op beperking van aansprakelijkheid 
kunnen beroepen voor zover MIK hiermee nadrukkelijk heeft ingestemd, blijkende uit een aparte daartoe bestemde 
schriftelijke verklaring. 

 
 
8. Conversie 
 
8.1 De vernietiging of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of overeenkomsten waarop deze 

voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. 
 
 
9. Competentie 
 
9.1 Geschillen uit hoofde van deze overeenkomst of van nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, zullen bij 

uitsluiting voor zover het niet een vordering voor de Kantonrechter betreft, worden gebracht voor de bevoegde 
Rechter van de woonplaats van MIK dan wel naar keuze van MIK, de ook overigens bevoegde Rechter. 
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ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 
 
 
Deze Ieverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen, diensten 
en/of werkzaamheden van of door eenmanszaak M.J. Evers h.o.d.n. MIKEVERS, te Amstelveen, hierna te noemen MIK. 
 
 
Algemene Voorwaarden, welke van toepassing zijn op alle door MIKEVERS te leveren zaken en diensten: 
 
 
1. Voorwaarden wederpartij 
 
1.1 Eventuele voorwaarden van de wederpartij zijn alleen van toepassing indien en voor zover MIK deze uitdrukkelijk 

schriftelijk heeft aanvaard. 
 
 
2. Aanbiedingen en prijzen 
 
2.1 Alle aanbiedingen en door MIK verstrekte gegevens zoals omtrent afmetingen, hoeveelheden, samenstelling, 

prestatie, leveringstermijnen en prijzen zijn geheel vrijblijvend. Dergelijke gegevens worden steeds bij wijze van 
benadering verstrekt. MIK  is gerechtigd technische verbeteringen of wijzigingen in specificaties aan te brengen 
zonder dat opdrachtgever hiervan in kennis wordt gesteld. 

 
2.2 Een overeenkomst tussen MIK en enige wederpartij komt eerst tot stand na retourontvangst door MIK van een aan 

wederpartij gezonden en door deze voor akkoord ondertekende schriftelijke opdrachtbevestiging en deze  uiterlijk 
binnen twee weken na verzending van de opdrachtbevestiging aan wederpartij door MIK is retour ontvangen. Een en 
ander lijdt slechts uitzondering, wanneer partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.  

 
2.3 Vermelde verkoopprijzen zijn “AF MAGAZIJN” en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.  
 
2.4 Verhuurprijzen, alsmede uurtarieven zijn gebaseerd op de tijdens de toezending van de bevestiging bestaande 

prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten etc. In geval van verhoging van een of ander is MIK 
gerechtigd overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, een en ander met inachtneming van de ter 
zake geldende wettelijke voorschriften. 

 
2.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 2.4 is MIK bevoegd per de eerste dag van ieder kalenderkwartaal haar 

verhuurprijzen c.q. uurtarieven aan te passen. Wederpartij ontvangt hiervan schriftelijk mededeling. 
 
 
2. Aanbiedingen en prijzen 
 
2.6 Behalve kosten van de aflevering (aan een door opdrachtgever opgegeven adres)  is MIK ook gerechtigd de extra 

kosten verbonden aan het opvolgen van speciale instructies van de opdrachtgever (bijvoorbeeld verzending per 
expresse of per bijzonder transport, persoonlijke begeleiding, speciale verpakking) aan de opdrachtgever in rekening 
te brengen. 

 
2.7 MIK is bevoegd een order in gedeelten te leveren c.q. uit te voeren en de hierop betrekking hebbende deel 

betalingen afzonderlijk te vorderen conform artikel 6 en volgende. 
 
 
3. Levering 
 
3.1  Door MIK opgegeven en gehanteerde (af)leveringstermijnen en (af)leveringsdata zijn door haar verwachte termijnen 

en data, tenzij deze door partijen schriftelijk als uiterste termijnen zijn overeengekomen.                                 
 
3.2 Alle opgegeven (af)leverings- c.q. uitvoeringstermijnen gaan in op het moment dat MIK van opdrachtgever de in 

artikel 2.2 bedoelde ondertekende opdrachtbevestiging heeft ontvangen . 
 
 
4.  Overmacht 
 
4.1 Overmacht (ongeacht het moment waarop melding van een overmachtsituatie door MIK is gemaakt) omvat in ieder 

geval, doch is niet beperkt tot de volgende gebeurtenissen en/of situaties: besluiten en maatregelen en/of uitblijven 
van vereiste vergunningen of andere formaliteiten van enige overheid; brand-, storm- en vorstschade; slechte 
weersomstandigheden; 
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4. Overmacht - vervolg - 
 

 arbeidsconflicten; personeelsschaarste; tekort aan grondstoffen en/of onderdelen; uitvallen van adequate 
energie- en/of watervoorziening; gebrek aan of vertragingen in vervoer; diefstal; bezitverlies of vernietiging c.q. 
beschadiging van bedrijfsmiddelen of -gegevens; breuk aan machines, gereedschappen en/of testapparatuur; 
storingen in (computer)systemen voor de orderverwerking bij MIK; niet, niet juist of niet tijdig presteren van leveranciers 
en andere contractanten van MIK, behoudens voor zover uit bepalingen van dwingend recht anders mocht 
voortvloeien. 

 
4.2 Tijdens de duur van de overmacht worden de over en weer tussen partijen bestaande rechten en  verplichtingen 

opgeschort, voor zover deze betrekking hebben op, c.q. verband houden met de prestatie of aan de voldoening 
en/of nakoming waarvan, de overmachtsituatie in de weg staat. 

 
 
5. Aansprakelijkheid 
 
5.1 Boven hetgeen waartoe MIK uit hoofde van garantie en reclame op grond van het bepaalde in de artikelen 14 en 17 

van de onderhavige Algemene Voorwaarden aansprakelijk is, is MIK niet verplicht tot vergoeding van directe of 
indirecte schade, door welke oorzaak of welke handeling of nalatigheid van MIK, zijn personeel of andere bij de 
uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen ook ontstaan, behoudens voor zover uit bepalingen van 
dwingend recht anders mocht voortvloeien. 

 
5.2 Evenmin is MIK aansprakelijk voor directe of indirecte schade ontstaan door of in verband met gebreken aan het 

(af)geleverde of opgeleverde of door het feit dat het geleverde niet aan de daaraan gestelde verwachtingen of 
eisen mocht voldoen. 

 
5.3 Deze uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid wordt door MIK bedongen mede ten behoeve van haar 

werknemers c.q. van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken. 
 
5.4 Opdrachtgever zal MIK voor zover nodig vrijwaren tegen vorderingen van derden wegens schade waarvoor MIK op 

grond van deze voorwaarden niet aansprakelijk is. 
 
 
6. Betaling, Overschrijding betalingstermijnen, Geschillen 
 
6.1 Voor zover zulks in de factuur niet anders is aangegeven, dienen alle betalingen steeds uiterlijk 30 dagen na de 

factuurdatum zonder enige korting of compensatie door MIK te zijn ontvangen.  
 
6.2 Klachten omtrent een factuur dienen uiterlijk 10 dagen na factuurdatum schriftelijk aan MIK kenbaar gemaakt te zijn, 

bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt de factuur als juist te hebben aanvaard. 
 
6.3 Bij overschrijding van de in artikel 6.1 genoemde betalingstermijn ontvangt opdrachtgever een schriftelijke 

betalingsherinnering, c.q. ingebrekestelling, waarin wederpartij een uiterste betalingsdatum zal worden gesteld. Tevens 
zal het factuurbedrag in dat geval worden verhoogd met 6% aan administratiekosten -exclusief BTW- over het (nog) 
uitstaande bedrag. Opdrachtgever zal door het enkel verloop van de hem bij deze betalingsherinnering, c.q. 
ingebrekestelling gestelde uiterste betalingsdatum in verzuim zijn en zal MIK gerechtigd zijn alle maatregelen rechtens 
te nemen teneinde betaling van vordering te bewerkstelligen. 

 
6.4 Bij overschrijding van de in artikel 6.3 genoemde uiterste betalingsdatum, zal wederpartij aan MIK per maand een 

vergoeding verschuldigd zijn van 1/12 gedeelte van de wettelijke jaarrente vermeerderd met 3% over het (nog) 
uitstaande en overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.3 verhoogde factuurbedrag, zulks echter met een minimum 
van 1% per maand over bedoeld factuurbedrag. 

 
6.5 MIK is echter steeds gerechtigd, in afwijking van het voorgaande, betaling te vorderen voordat door hem wordt 

geleverd of aan de order uitvoering wordt gegeven. 
 
6.6 Alle vorderingen van MIK worden terstond opeisbaar wanneer het faillissement van opdrachtgever wordt 

aangevraagd, deze surseance van betaling aanvraagt, liquideert, wanneer beslag wordt gelegd en voorts onder alle 
omstandigheden, waarbij het verhaal van de vordering van MIK mogelijkerwijs in gevaar zou kunnen komen. In 
voornoemde gevallen heeft MIK tevens het recht alle leveringen c.q. verhuurde apparatuur en materialen terug te 
halen of weg te nemen zonder rechtelijke tussenkomst, totdat respectievelijk tenzij zekerheid wordt gesteld zoals 
bepaald in artikel 7. 

 
6.7 Alle betalingen zullen in de eerste plaats strekken in mindering op eventueel verschuldigde kosten, vervolgens rente en 

dan op de oudste openstaande factuur, ongeacht enige andersluidende afwijking zijdens opdrachtgever. 



 

 

+31 (0)6 21 906 719 | info@mikevers.nl | www.mikevers.nl 
 

KVK 34183656 | IBAN NL59.RABO.014.89.62.475 | BTW NL0021.70.192.B71 

LICHT     |     VIDEO   |     AUTOMATISERING 

6. Betaling, Overschrijding betalingstermijnen, Geschillen - vervolg - 
 
6.8 Voorts is opdrachtgever gehouden aan MIK te betalen alle eventuele gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke 

kosten, welke MIK moet maken ter bewaring of uitoefening van zijn rechten, daaronder begrepen de declaraties van 
de door MIK ingeschakelde advocaten, deurwaarders, deskundigen en overigens de andere incassokosten in de 
ruimste zin des woords. 
Eventuele buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het door koper aan MIK verschuldigde 
bedrag met een minimum van EUR 113,45 exclusief BTW. 

 
 
7. Zekerheid 
 
7.1 Alvorens tot (af)levering c.q. uitvoering of voortzetting daarvan over te gaan, heeft MIK steeds het recht om van de 

wederpartij te verlangen dat deze ten genoegen van MIK zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen. 
 
7.2 Indien wederpartij niet voldoet aan een verzoek als bedoeld in artikel 7.1, zal MIK gerechtigd zijn desgewenst de 

overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, terwijl opdrachtgever dan gehouden is tot volledige vergoeding 
van de schade, geleden verlies en gederfde winst daaronder begrepen, welke MIK dientengevolge mocht lijden. 
Deze schade wordt door partijen vastgesteld op minimaal 20% van het betreffende factuurbedrag. 

 
 
8. Bescheiden MIK en intellectuele eigendom 
 
8.1 Alle tekeningen, berekeningen, schetsen, aanwijzingen, lay-outs, marketingplannen, organisatieschema's, 

muziekcomposities en arrangementen, data op geluidsdragers en andere specifieke data en bescheiden en/of 
modellen, welke wederpartij op enige wijze van MIK mocht hebben bekomen en/of vernomen, blijven 
onvervreemdbaar eigendom van MIK. Op eerste verzoek van MIK dient wederpartij de genoemde bescheiden aan 
MIK terug te zenden, onder gelijktijdige vernietiging van alle stoffelijke reproducties daarvan, van welke aard ook, 
welke wederpartij al dan niet bevoegdelijk onder zich mocht hebben. 

 
8.2 Niets van wat opdrachtgever van MIK heeft bekomen en/of vernomen uit bescheiden of modellen als bedoeld in 

artikel 8.1, mag worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of met 
behulp van computer en informatiesystemen of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van MIK. 

 
8.3 Indien wederpartij met MIK geen regeling heeft getroffen omtrent de verkrijging van rechten van intellectuele 

eigendom op resultaten voortvloeiende uit de uitvoering van een opdracht, behoudt MIK zich alle rechten van 
intellectuele eigendom op deze resultaten voor, waaronder die van (de verkrijging van) octrooi- en auteursrechten. 

 
 
9. Competentie 
 
9.1 Geschillen uit hoofde van enige tussen MIK en wederpartij bestaande overeenkomst of ter uitvoering daarvan, zullen 

bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde Rechter van de woonplaats van MIK dan wel naar keuze van MIK, 
de ook overigens bevoegde Rechter. 

 
 
10. Conversie 
 
10.1 De vernietiging of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop 

deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige onverlet. 
 
 
11. Toepasselijk recht 
 
11.1 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht toepasselijk, echter met uitsluiting 

van de Eenvormige Wet inzake de (totstandkoming van) Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende 
Lichamelijke Zaken. 
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Algemene Voorwaarden, welke in het bijzonder van toepassing zijn op de verkoop van zaken: 
 
 
12. Eigendomsvoorbehoud in geval van verkoop van zaken 
 
12.1 Alle verkochte zaken blijven eigendom van MIK totdat wederpartij volledig aan al zijn verplichtingen tegenover MIK, 

uit welken hoofde ook, zal hebben voldaan. 
 
12.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan zodanige goederen te bezwaren of tot zekerheid in eigendom over te dragen 

aan derden, te vervreemden, te belenen, te verpanden, te verhuren, in (bruik)leen te geven of op welke wijze dan 
ook buiten zijn  
beschikkingsmacht te brengen, zolang deze uit hoofde van het bepaalde in artikel 12.1, of uit welken anderen hoofde 
dan ook, in eigendom zijn gebleven van MIK.   

 
12.3 MIK heeft het recht de in artikel 12.1 bedoelde zaken bij wederpartij terug te nemen. Wederpartij is steeds en op elk 

daartoe door MIK aangegeven moment verplicht terugname van goederen door of vanwege MIK mogelijk te maken 
en MIK daartoe vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, ruimten, opslagplaatsen en terreinen van wederpartij.  

 
 
13. Risico-overgang in geval van verkoop van zaken 
 
13.1 Het risico van de geleverde producten gaat - voor zover het betreft bestellingen binnen Nederland - op het moment 

van aflevering op de opdrachtgever over, mits opdrachtgever aan zijn acceptatieverplichtingen voldoet. Overigens 
gaat het risico op de opdrachtgever over op het moment dat de producten de plaatsen, waar die zich in afwachting 
van verzending naar c.q. aflevering aan opdrachtgever bevinden, verlaten. 

 
 
14. Garantie en Reclame in geval van verkoop van zaken 
 
14.1 MIK  garandeert dat de door haar vervaardigde producten vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten en dat deze 

binnen de toleranties van de standaardspecificaties zijn op het moment van risico-overgang van de producten. Na 
verloop van 6 maanden na risico-overgang van het betreffende product is MIK niet gehouden tot garantie van welke 
aard ook; reclame op grond van verborgen gebreken wordt uitgesloten. 

 
14.2 Elke aanspraak op garantie vervalt indien: geen bijbehorend geldig garantie-certificaat alsmede aankoopnota c.q. 

kwitantie kan worden overgelegd; het fabricagenummer van het apparaat uitgewist, onleesbaar, of gewijzigd is; het 
product gewijzigd is zonder uitdrukkelijk goedkeurings-certificaat van de fabrikant; door opdrachtgever zelf of door 
derden aan het product reparaties of werkzaamheden werden uitgevoerd. 

 
14.3 MIK  verbindt zich defecte onderdelen van geleverde producten te herstellen, of  indien herstel niet mogelijk is, na te 

leveren, uitsluitend indien en voor zover deze defect zijn geraakt door materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie 
vervalt indien andere oorzaken (mede) het defect tot gevolg hebben gehad zoals: verkeerd of onoordeelkundig 
gebruik c.q. behandeling; niet inachtneming van voorschriften of aanwijzingen; overbelasting; klimatologische, 
chemische, elektrische, magnetische of elektromagnetische invloeden; radioactieve straling; wijzigingen aan de 
producten; overige oorzaken en omstandigheden die voor MIK niet beïnvloedbaar zijn. MIK behoudt zich het recht 
voor in plaats van herstel of nalevering een vergoeding te geven tot een maximum van de factuurwaarde van de 
geretourneerde defecte producten. 

 
14.4 De geschiktheid van de producten voor een bepaald doel (waarvan de beoordeling behoort tot de uitsluitende 

verantwoordelijkheid van de opdrachtgever) wordt niet gegarandeerd. 
 
14.5 MIK verleent geen verdere of andere garantie op door haar verkochte goederen die zij niet zelf heeft geproduceerd, 

dan de daarop door de fabrikant van de goederen verleende garantie. 
 
14.6 MIK verbindt zich aan de koper over te dragen alle eventuele rechten op garantie jegens de fabrikant c.q. toe-

 leverancier. Enige verdergaande garantie wordt door MIK niet verleend. 
 
 
15.  Reclame-procedure in geval van verkoop van zaken 
 
15.1 Ten tijde van de aflevering waarneembare gebreken (waaronder schade, manco's op stukstal, ontvangst van niet 

bestelde goederen) dienen onverwijld aan MIK te worden gemeld en schriftelijk bevestigd.    
                   
15.2 Eventuele reclame betreffende gegarandeerde goederen dient binnen de garantieperiode - en uiterlijk binnen 10 

dagen na het ontstaan van een klacht - aan MIK te worden gemeld. 
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15. Reclame-procedure in geval van verkoop van zaken - vervolg - 
 
15.3 De volgens opdrachtgever c.q. gebruiker onder garantie vallende goederen dienen (na voorafgaand overleg tussen 

MIK en opdrachtgever) voor zijn rekening en risico ter beoordeling aan MIK te worden toegezonden. 
 
15.4 Aan MIK in verband met een garantieclaim toegezonden goederen worden automatisch eigendom van MIK zodra 

opdrachtgever, gebruiker of reclamant het ter vervanging aangeboden goed heeft geaccepteerd of enig voorstel 
ter effectuering van de garantieverplichting van MIK - al of niet stilzwijgend - heeft aanvaard. 

 
 
 
Algemene Voorwaarden, welke in het bijzonder van toepassing zijn op de verhuur van zaken en/of verlening van diensten: 
 
 
16.  Eigendomsvoorbehoud in geval van verhuur van zaken en/of verlening van diensten 
 
16.1 Alle door MIK verhuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van MIK. 
 
16.2 Het is wederpartij niet toegestaan zodanige goederen te bezwaren of tot zekerheid in eigendom over te dragen aan 

derden, te vervreemden, te belenen, te verpanden, in onderhuur te geven, in (bruik)leen te geven of op welke 
andere wijze dan ook buiten zijn beschikkingsmacht te brengen. 

 
16.3 MIK heeft het recht de in artikel 16.1 bedoelde zaken bij huurder terug te nemen. Wederpartij is steeds en op elk 

daartoe door MIK aangegeven moment verplicht terugname van goederen door of vanwege MIK mogelijk te maken 
en MIK daartoe vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, ruimten, opslagplaatsen en terreinen van wederpartij.  

 
 
17.  Garantie en Reclame in geval van verhuur van zaken en/of verlening van diensten 
 
17.1 Voor zover de door MIK verhuurde apparatuur door MIK zelf is vervaardigd, garandeert MIK dat de door haar 

verhuurde apparatuur vrij is van materiaal- en fabricagefouten en dat deze binnen de toleranties van de 
standaardspecificaties zijn op het moment van levering van de apparatuur. 

 
17.2 Voor zover de door MIK verhuurde apparatuur door anderen dan MIK is vervaardigd, garandeert MIK dat de door 

haar verhuurde apparatuur vrij is van materiaal- en fabricagefouten en dat deze binnen de toleranties van de  
standaardspecificaties zijn op het moment van levering van de apparatuur, een en ander echter uitsluitend voor zover 
MIK zelf garantieaanspraken jegens de fabrikant van de desbetreffende apparatuur kan geldend maken. 

 
17.3 Elke aanspraak op garantie vervalt indien: geen verhuurovereenkomst kan worden overgelegd; het fabricagenummer 

van de apparatuur uitgewist, onleesbaar, of gewijzigd is; de apparatuur gewijzigd is door opdrachtgever zelf of door 
derden aan de apparatuur reparaties of werkzaamheden werden uitgevoerd. 

 
17.4 Indien en voor zover daartoe uit hoofde van haar rechtpositie ten opzichte van de verhuurde apparatuur  bevoegd, 

verbindt MIK zich defecte (onderdelen van) verhuurde apparatuur, binnen de duur van de overeenkomst, op zo kort 
mogelijke termijn te herstellen, of indien herstel redelijkerwijze niet mogelijk is, dan wel redelijkerwijze niet van MIK kan 
worden verwacht, betreffende apparatuur te vervangen, een en ander uitsluitend indien en voor zover deze defect 
zijn geraakt door slijtage of materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie vervalt indien andere oorzaken (mede) het 
defect tot gevolg hebben gehad zoals verkeerd of onoordeelkundig gebruik c.q. behandeling; niet inachtneming van 
voorschriften of aanwijzingen; overbelasting; klimatologische, chemische, elektrische, magnetische of 
elektromagnetische invloeden; radioactieve straling; wijzigingen aan de apparatuur; overige oorzaken en 
omstandigheden die voor MIK niet beïnvloedbaar zijn. 

 
17.5  In gevallen waarin ook vervanging van de defecte (onderdelen van) verhuurde  apparatuur redelijkerwijze niet 

mogelijk is, dan wel dit redelijkerwijze niet van MIK kan worden verwacht, heeft MIK het recht wederpartij in plaats van 
herstel of vervanging een vergoeding te verlenen tot een maximum van de overeengekomen verhuurprijs van de 
desbetreffende de defecte apparatuur. Deze vergoeding zal echter in geen geval meer bedragen dan het werkelijke 
nadeel dat wederpartij ten gevolge van de defecte apparatuur mocht lijden, wanneer de waarde hiervan lager 
mocht zijn dan verhuurprijs van de desbetreffende apparatuur. 

 
17.6 De geschiktheid van verhuurde apparatuur wordt slechts gegarandeerd ten aanzien van het door huurder bij zijn 

opdracht opgegeven doel. 
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18. Reclame-procedure in geval van verhuur van zaken en/of verlening van diensten 
 
18.1 Ten tijde van de aflevering van gehuurde apparatuur waarneembare gebreken, waaronder schade, manco's op 

stukstal, ontvangst van niet gehuurde apparatuur, dienen onverwijld aan MIK te worden gemeld. 
 
18.2 Eventuele reclame betreffende de gehuurde apparatuur dient tijdens de duur van de overeenkomst - doch uiterlijk 

binnen 1 uur na het ontstaan van de betreffende klacht - aan MIK te worden gemeld. 
 
18.3 In gevallen waarin opdrachtgever c.q. gebruiker zich op garantie ten aanzien van de gehuurde apparatuur beroept, 

dient deze de desbetreffende apparatuur tijdens de duur van de overeenkomst en na voorafgaand  overleg met MIK,  
voor zijn rekening en risico ter beoordeling aan MIK aan te bieden. 

 
 
19. Meer-/Minderwerk in geval van verhuur van zaken en/of verlening van diensten 
 
19.1 Indien MIK in de uitvoering van een opdracht meer heeft dienen te presteren dan uit hoofde van de hem door 

wederpartij verstrekte opdracht in redelijkheid voorzienbaar was, dan wel wederpartij MIK in de uitvoering van een 
opdracht verzoekt meer te verrichten dan waarvoor in eerste instantie opdracht werd verleend, is MIK gerechtigd 
wederpartij op basis van nacalculatie de kosten van het meerwerk in rekening te brengen. 

 
19.2 Indien mocht blijken dat MIK in de uitvoering van een opdracht minder dient te presteren dan waarvoor in eerste 

instantie door wederpartij opdracht is gegeven, dan wel wederpartij MIK in de uitvoering van een opdracht verzoekt 
minder te verrichten dan waarvoor in eerste instantie opdracht werd verleend, is MIK niettemin gerechtigd wederpartij 
de vergoedingen in rekening te brengen, welke MIK bij de totstandkoming van de overeenkomst overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 2.2 heeft bedongen, c.q. heeft bepaald en welke door wederpartij als zodanig zijn aanvaard. 

 
 
20. Annulering in geval van verhuur van zaken en/of verlening van diensten 
 
20.1 Annulering van overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.2 tussen MIK en wederpartij tot stand gekomen 

overeenkomsten strekkende tot verhuur van zaken en/of de verlening van diensten kunnen door wederpartij slechts 
met instemming van MIK worden geannuleerd. 

 
20.2 Annulering kan slechts door MIK worden aanvaard onder vergoeding aan MIK van ten gevolge van de annulering te 

derven winst, dan wel onder vrijwaring van MIK van ten gevolge van de annulering door MIK te lijden verlies. 
 
20.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 20.2, behoudt MIK zich het recht voor om in geval van annulering een 

vergoeding in rekening te brengen ten bedrage van: 
 

- 25% bij annulering tot 10 werkdagen voor (af)leveringsdatum, 
-  50% bij annulering tot   5 werkdagen voor (af)leveringsdatum, 
- 75% bij annulering tot   2 x 24 uur voor (af)leveringsdatum, 

 
welke percentages zullen worden berekend: 
 
- in geval van verhuur van zaken; over de totale waarde van de huuropdracht, 
- in geval van enkele dienstverlening, anders dan (of in combinatie met) verhuur van zaken; over het aantal 

overeengekomen arbeidsuren, met een minimum van 8 uur. 
 

 
 
Aldus bepaald te Amstelveen, d.d. 1 april 2021 en gedeponeerd ter griffie van de 
 
Kamer van Koophandel te Amsterdam, op: 1 april 2021 
 
onder dossiernummer: 34183656 
 
 
Voor akkoord klant:       Datum: 
 
 


