Prefab Beton Veghel B.V.
Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Prefab
Beton Veghel BV

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, adviezen en overeenkomsten waarbij Prefab Beton Veghel B.V. (nader te
noemen “Prefab”), optreedt als verkoper van zaken en adviseur inzake advies- en
engineeringswerkzaamheden, waaronder teken- en rekenwerk.
1.2 Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeenge
komen.
1.3 Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de wederpartij van
Prefab (nader te noemen “de wederpartij”) worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.
Artikel 2 Aanbiedingen
2.1 Aanbiedingen van Prefab, alsmede op de internetsite, in catalogi en andere
documentatie van Prefab opgenomen gegevens zoals prijzen, maten, kleuren en
overige specificaties, zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden
en gedurende normale werktijden, zijn bovendien vrijblijvend en aan wijziging
onderhevig, tenzij uit de verstrekte documenten het tegendeel blijkt.
2.2 Indien de wederpartij een aanbieding van Prefab niet aanvaardt, dient zij de
aanbieding en alle bijbehorende documentatie zo spoedig mogelijk aan Prefab te
retourneren.
2.3 Prefab is bevoegd de kosten die gemoeid zijn met (het maken van) een aanbieding bij de wederpartij in rekening te brengen, mits Prefab de wederpartij hierover
van te voren schriftelijk heeft geïnformeerd.
Artikel 3 Overeenkomsten
3.1 Gaat aan een schriftelijke order van de wederpartij geen aanbieding van Prefab
vooraf of volgt een order op een vrijblijvende aanbieding van Prefab, dan komt de
overeenkomst pas tot stand op het moment, dat de order door Prefab schriftelijk
wordt bevestigd.
3.2 Indien niet binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening van de schriftelijke
orderbevestiging van Prefab de juistheid van de inhoud schriftelijk door wederpartij
is weersproken, is wederpartij hieraan onvoorwaardelijk gebonden.
3.3 Wijzigingen en aanvullingen op een opdracht komen eerst tot stand, indien en
nadat Prefab deze schriftelijk heeft bevestigd of Prefab met de productie is aangevangen. Prefab heeft alsdan te allen tijde het recht de daaruit voortvloeiende meerprijzen aan wederpartij in rekening te brengen. Opdrachtgever is alsdan gehouden
deze meerprijzen aan Prefab te voldoen.
3.4 Prefab behoudt zich het recht voor om opdrachten/bestellingen, zonder opgave
van redenen te weigeren.
3.5 Indien en voor zover de procedure als bedoeld in lid 1 van dit artikel plaatsvindt
door middel van EDI (Electronic Data Interchange) of fax, worden de EDI- en fax
berichten gelijk gesteld aan schriftelijke stukken.
Artikel 4 Hoofdelijke Aansprakelijkheid
4.1 Indien de overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer afnemers zijn deze
ieder jegens Prefab hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming daarvan.
Artikel 5 Prijzen
5.1 De prijzen luiden in Euro, exclusief BTW, en zijn gebaseerd op kostenfactoren
waaronder inkoopprijzen, materiaal- of onderdelenprijzen, loonkosten, heffingen,
belastingen, valutakoersen, hoog- of laagwater e.d., geldend op de in de schriftelijke orderbevestiging van Prefab opgenomen peildatum.
5.2 Indien na het tot stand komen van de overeenkomst, maar voor de levering,
één of meer prijsbepalende factoren zoals inkoopprijzen, materiaal- of onderdelen
prijzen, loonkosten, heffingen, belastingen, valutakoersen, hoog- of laagwater
e.d. stijgen, heeft Prefab het recht de verkoopprijzen dienovereenkomstig aan te
passen.
5.3 Indien een vaste prijs beding is overeengekomen, behoudt Prefab het recht om
prijsstijgingen van kostenfactoren na de in de schriftelijke opdrachtbevestiging van
Prefab vermelde peildatum, zoals inkoopprijzen, materiaal- of onderdelenprijzen,
loonkosten, heffingen, belastingen, valutakoersen, hoog- of laagwater e.d. aan
wederpartij door te berekenen en de verkoopprijzen dienovereenkomstig aan te
passen.
5.4 Prefab geeft de wederpartij zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht van de overeenkomstig lid 2 en 3 van dit artikel aangepaste prijzen.
5.5 Indien Prefab voor verpakking en transport laadborden, pakkisten, kratten,
stapelblokken, containers e.d. ter beschikking heeft gesteld of door een derde
heeft doen laten stellen, is wederpartij verplicht, tenzij het om een eenmalige verpakking gaat, de genoemde zaken voor eigen rekening terug te zenden naar het
door Prefab opgegeven adres, bij gebreke waarvan Prefab de kosten hiervoor aan
wederpartij in rekening brengt.
Artikel 6 Levering
6.1 Levering geschiedt “af fabriek”, tenzij anders overeengekomen.
6.2 Overeengekomen levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.
6.3 Prefab zal al het redelijkerwijs mogelijke doen om levering op of binnen de overeengekomen levertijd te realiseren. Zodra zij kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die realisering van de levering op of binnen de overeengekomen levertijd
onmogelijk maken, geeft zij hiervan zo spoedig mogelijk bericht aan de wederpartij
onder opgave van de verwachte nieuwe levertijd.
6.4 Indien Prefab ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst informatie
en/of documentatie van de wederpartij en/of derden nodig heeft, dan wel indien
bepaalde formaliteiten vervuld moeten worden, neemt de levertijd eerst een aanvang op het moment dat alle informatie en/of documentatie in het bezit is van Prefab
en/of alle formaliteiten zijn vervuld.
6.5 Prefab is bevoegd tot het uitvoeren van deelleveringen, de eventuele extra
kosten hiervoor komen voor rekening van opdrachtgever.
6.6 Indien de wederpartij de zaken niet op het overeengekomen tijdstip in ontvangst neemt, gaat het risico van de zaken over van Prefab op de wederpartij op
het moment dat de wederpartij in verzuim is en zal Prefab de zaken gedurende een
redelijke termijn daarna opslaan en verzekeren, één en ander voor rekening en
risico van de wederpartij.

6.7 Wederpartij is gehouden elke wijziging van het leveringschema direct aan
Prefab kenbaar te maken.
6.8 Indien en voor zover het aanvankelijk overeengekomen leveringschema na
datum van de order door wederpartij wordt gewijzigd, heeft Prefab, voor zover dit
invloed heeft op de overige condities van deze overeenkomst, het recht de overige
condities van de overeenkomst, waaronder de overeengekomen prijs, naar eigen
inzicht, aan te passen.
Artikel 7 Eigendom
7.1 De eigendom van de zaken gaat over van Prefab op de wederpartij eerst nadat
de wederpartij de koopprijs en al het overige dat zij krachtens enige koopovereenkomst, alsmede krachtens een vordering wegens tekortschieten in de nakoming
van zodanige overeenkomst(en) aan Prefab is verschuldigd, alsmede enige andere
vordering als bedoeld in art. 3:92 lid 2 BW, heeft voldaan.
7.2 Het is de wederpartij niet toegestaan door Prefab onder eigendomsvoorbehoud
aan haar geleverde zaken te vervreemden, te bezwaren, daarop enig beperkt
recht te vestigen of daarover anderszins in strijd met het eigendomsvoorbehoud te
beschikken anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.
7.3 Indien de wederpartij tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de
overeenkomst, is zij van rechtswege in verzuim en is Prefab zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd alle zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust terug
te (doen) nemen. De wederpartij zal Prefab daartoe in de gelegenheid stellen en
verleent Prefab reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij
of voor de wederpartij in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.
7.4 Het is wederpartij niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat
betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door wederpartij
verschuldigde prestaties.
7.5 De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek ten behoeve van Prefab een
pandrecht te vestigen als bedoeld in art.3:239 BW op de uitverkoop van de door
Prefab geleverde producten voortvloeiende vorderingen op derden.
Artikel 8 Betaling
8.1 Betaling vindt ter keuze van Prefab plaats, hetzij contant bij levering hetzij binnen
30 dagen na levering, in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, inhouding, korting en/of opschorting.
8.2 Door de wederpartij gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door
afnemer verschuldigde rente en vervolgens in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van de wederpartij.
8.3 Bij niet tijdige betaling is de wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat
enigerlei ingebrekestelling is vereist en is zij gehouden tot vergoeding van de wettelijke handelsrente plus 2% op basis van samengestelde interest, over het verschuldigde bedrag voor de duur van het verzuim.
8.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Prefab moet maken tot verhaal van haar vordering(en) op de wederpartij, zijn geheel voor rekening van de
wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op minimaal 15%
van het uitstaande bedrag, inclusief de door de wederpartij verschuldigde rente,
zulks met een minimum van € 5.000,-. Voorts heeft Prefab recht op betaling door de
wederpartij van de daadwerkelijk door Prefab gemaakte kosten van rechtsbijstand,
dit onverminderd de overige kosten van de procedure.
8.5 Prefab heeft het recht om in door haar te bepalen gevallen tot zekerheid van de
nakoming van de verplichtingen van de wederpartij uit de overeenkomst:
- zaken uitsluitend onder rembours te leveren;
- gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen;
- te verlangen dat de wederpartij een onherroepelijke en onvoorwaardelijke bank
garantie doet afgeven door een voor Prefab acceptabele kredietinstelling.
8.6 De in verband met het bepaalde in lid 5 van dit artikel te maken kosten zijn voor
rekening van de wederpartij.
8.7 Het is de wederpartij niet toegestaan vorderingen die zij heeft op Prefab te verrekenen met vorderingen van Prefab op wederpartij.
Artikel 9 Hulpmiddelen
9.1 Door Prefab aan de wederpartij ter beschikking gestelde begrotingen, catalogi, afbeeldingen, tekeningen, specificaties en andere bescheiden, alsmede alle
modellen, mallen, matrijzen, stempels, gereedschappen en overige hulpmiddelen
die Prefab gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst, inclusief de hulpmiddelen die speciaal ten behoeve van de levering aan de wederpartij door Prefab
worden aangeschaft of vervaardigd, blijven te allen tijde eigendom van Prefab.
9.2 De wederpartij is verplicht bescheiden en hulpmiddelen die aan haar ter
beschikking zijn gesteld voor haar rekening:
- te merken als herkenbaar eigendom van Prefab;
- in goede staat te houden;
- te verzekeren tegen alle risico’s zolang zij ten aanzien van die hulpmiddelen als
houdster optreedt;
- op eerste verzoek aan Prefab ter beschikking te stellen.
9.3 Het is de wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prefab
verboden voornoemde bescheiden en hulpmiddelen te verveelvoudigen, na te
maken, aan derden ter inzage te geven of ter hand te stellen of deze anderszins
door of ten behoeve van derden te (doen) gebruiken of al dan niet tot zekerheid aan
derden over te dragen.
Artikel 10 Overdracht van rechten en verplichtingen
Prefab behoudt zich het recht voor de nakoming van haar verplichtingen uit de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden.
Artikel 11 Industriële en intellectuele eigendom
11.1 Indien de wederpartij een bepaalde constructie, materiaalsoort of werkwijze
heeft voorgeschreven zal de wederpartij Prefab vrijwaren voor rechten van derden
op een zodanige constructie, materiaalsoort of werkwijze en de schade die Prefab
en/of derden hierdoor lijden, vergoeden.
11.2 Prefab behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor
met betrekking tot geleverde zaken - ook indien deze in samenwerking met de
wederpartij zijn ontwikkeld - en met betrekking tot de in artikel 9 lid 1 omschreven
bescheiden en hulpmiddelen.
11.3 Op eerste verzoek van Prefab verleent de wederpartij haar medewerking aan
formaliteiten noodzakelijk om de in het vorige lid bedoelde eigendomsrechten ten
behoeve van Prefab te vestigen en/of te bekrachtigen.

Artikel 12 Geheimhouding
12.1 De wederpartij garandeert de geheimhouding tegenover derden van alle
bedrijfsinformatie afkomstig van Prefab, die haar op enigerlei wijze ter kennis is
gekomen of gebracht.
12.2 De aan de hand van gezamenlijke ontwikkelingen van zowel Prefab als de
wederpartij tot stand gebrachte zaken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prefab niet voor doeleinden van derden worden aangewend.
Artikel 13 Reclame
13.1 Zodra de zaken door wederpartij ontvangen zijn, dient wederpartij direct vast
te stellen of geleverd is wat is overeengekomen en/ of de zaken waarneembaar
in orde zijn en/of zij qua aantal en soort in overeenstemming zijn met de gedane
bestelling. Indien de door Prefab geleverde zaken waarneembaar niet in orde zijn
of qua aantal en/of soort niet in overeenstemming zijn met de gedane bestelling, is
wederpartij gehouden terstond bij de aflevering te reclameren en de gebreken te
vermelden op het bij ontvangst te tekenen vervoersdocument c.q. afleveringsbon.
Dit vervoersdocument c.q. leveringsbon wordt geacht een juiste omschrijving en
opgave te bevatten van de afgeleverde zaken. Reclames wegens andere gebreken
dienen te geschieden:
a. bij levering franco werk ongelost:
direct nadat de wederpartij de zaken op of in het vervoermiddel heeft gecontroleerd
en gebreken heeft geconstateerd, dan wel redelijkerwijs had kunnen constateren;
b. bij levering franco werk gelost:
direct nadat de wederpartij de zaken op of in het vervoermiddel heeft gecontroleerd
en gebreken heeft geconstateerd, dan wel redelijkerwijs had kunnen constateren;
c. bij levering af fabriek:
zodra de zaken op of in het vervoermiddel worden geladen;
d. bij levering en montage:
binnen 24 uur na montage van de door Prefab geleverde zaken.
13.2 Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen
5 dagen na dagtekening van de facturen.
13.3 Bij gebreke van tijdige reclames, wordt de wederpartij geacht het geleverde,
respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd.
13.4 Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Prefab.
13.5 Indien reclames met betrekking tot door Prefab geleverde zaken door Prefab
gegrond worden bevonden, zal Prefab, naar haar keus, zorg dragen voor herstel
dan wel vervanging van de zaken of overgaan tot het vergoeden van de factuurwaarde van de gebrekkige zaken.
13.6 Elk recht van reclame vervalt bij wijziging van de aard en samenstelling van de
zaak door wederpartij of derden.
Artikel 14 Garantie
14.1 Prefab garandeert dat de geleverde zaken of onderdelen daarvan gedurende
een periode van 12 maanden na levering vrij zijn van gebreken die het directe
gevolg zijn van materiaal-, fabricage- en/of constructiefouten.
14.2 In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel is de garantie voor zaken
die Prefab van derden heeft betrokken of door derden heeft laten ontwikkelen en/
of vervaardigen, beperkt tot de garantie die Prefab bij deze derden blijkt te kunnen
realiseren.
14.3 Een beroep op garantie wordt door Prefab slechts in behandeling genomen,
indien dit binnen 14 dagen na het constateren van het gebrek, hetzij binnen 14
dagen nadat het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk bij
Prefab is ingediend.
14.4 Alle garantie- aanspraken vervallen, indien:
- de wederpartij zonder voorafgaande toestemming van Prefab zelf wijzigingen of
reparaties aan de geleverde zaken heeft aangebracht of door derden heeft laten
aanbrengen;
- er sprake is van onoordeelkundige verwerking, gebruik en/of gebruik voor andere
doeleinden dan de oorspronkelijke, normale bestemming;
- de montage- c.q. verwerkingsvoorschriften niet strikt zijn opgevolgd;
- het gebrek het gevolg is van andere oorzaken dan materiaal, fabricage- en/of
constructiefouten;
- levering van gebruikte (tweedehands-) materialen, onderdelen of zaken is overeengekomen;
- de wederpartij tekort schiet in de nakoming van verplichtingen die voortvloeien uit
de overeenkomst;
- er sprake is van door de wederpartij verstrekte dan wel voorgeschreven constructies, materialen of werkwijzen;
- er sprake is van geen, foutief of onvoldoende onderhoud;
- het gebrek een gevolg is van normale slijtage.
14.5 Geringe afwijkingen in maat, kleur, gewicht of getal vormen geen grond voor
een beroep op garantie.
14.6 De kosten van reparaties aan de geleverde zaken die de wederpartij zonder
voorafgaande toestemming van Prefab zelf heeft verricht of door derden heeft laten
verrichten, komen nimmer voor rekening van Prefab.
14.7 Prefab is ingevolge haar garantieverplichtingen uitsluitend gehouden tot het
voor haar rekening herstellen c.q. vervangen van door haar geleverde zaken of
onderdelen daarvan in Nederland. Kosten voor demontage en montage zijn voor
rekening van wederpartij. Prefab behoudt zich tevens het recht voor bijkomende
kosten zoals o.a. reis-, verblijf- en loonkosten aan de wederpartij in rekening te
brengen.
14.8 Indien Prefab ter voldoening aan haar garantieverplichting zaken c.q. onder
delen daarvan opnieuw levert, worden de vervangen zaken c.q. onderdelen eigendom van Prefab op het moment van vervanging.
14.9 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke toestemming van Prefab. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van
de wederpartij.
Artikel 15 Overmacht
15.1 Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke omstandigheid die Prefab
redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen of vermijden en waardoor de normale
uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zijn mede begrepen
werkstaking, ziekte van personeel, in- en uitvoer en transportverboden, overheidsmaatregelen, niet c.q. niet tijdig leveren door toeleveranciers en beschadiging van
de voor de opdracht benodigde productiemiddelen.
15.2 Indien zich een overmachtsituatie voordoet, is Prefab gerechtigd om de levering zoveel later te laten plaatsvinden als de overmacht duurt. Indien een tijdelijke
onmogelijkheid tot nakoming langer dan 6 maanden na het tijdstip waarop geleverd
had dienen te worden voortduurt, hebben partijen het recht de overeenkomst bij
aangetekend schrijven te ontbinden. Indien de nakoming door Prefab als gevolg van
overmacht onmogelijk is, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
15.3 Prefab is gerechtigd betaling te vorderen voor het deel van de opdracht
dat reeds is uitgevoerd voordat de overmacht veroorzakende omstandigheid is
gebleken.

Artikel 16 Aansprakelijkheid
16.1 Prefab is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de wederpartij
en/of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is
van een aan Prefab toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst door Prefab.
16.2 Prefab is jegens de wederpartij en/of derden op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei vorm van indirecte schade, waaronder begrepen (doch niet
beperkt tot) het derven van winsten of inkomsten, het lijden van verlies inclusief
productieverlies, kosten van stilstand of vertraging, boetes of kortingen en alle betalingen aan derden, noch voor welke gevolgschade dan ook.
16.3 De aansprakelijkheid van Prefab overeenkomstig dit artikel is beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor Prefab aansprakelijkheid door verzekering heeft gedekt,
tenzij de wederpartij aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove
nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van Prefab.
16.4 De wederpartij vrijwaart Prefab voor aanspraken van derden op vergoeding
van schade waarvoor Prefab op grond van de vorige leden van dit artikel niet aansprakelijk is.
16.5 De aansprakelijkheid van Prefab zal in ieder geval beperkt zijn tot het factuurbedrag van de betreffende deellevering (exclusief BTW) of de betreffende adviesen engineeringswerkzaamheden.
16.6 De wederpartij dient Prefab binnen bekwame tijd schriftelijk op de hoogte te
stellen van aanspraken op schadevergoeding zoals omschreven in dit artikel.
Artikel 17 Annulering
Annulering door wederpartij van een met Prefab gesloten overeenkomst kan uitsluitend met schriftelijke instemming van Prefab geschieden. Indien Prefab met een
annulering instemt, is wederpartij niet alleen aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende kosten, waaronder niet gedekte lonen, winstderving, niet gedekte tekenen berekenkosten, doch is tevens en terstond een contractuele boete verschuldigd
van 25% van de factuurwaarde van de overeenkomst (inclusief BTW).
Artikel 18 Ontbinding
18.1 In geval van tekortkoming door de wederpartij in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst of van overeenkomsten die daaruit voortvloeien,
alsmede in geval van haar faillissement, surseance van betaling (of indien daartoe
een aanvraag is ingediend) en in geval van stillegging, liquidatie of overname of
enige daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van de wederpartij, is zij
van rechtswege in verzuim. Alsdan heeft Prefab het recht de overeenkomst zonder
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven aan de wederpartij en/
of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, zonder dat Prefab tot
enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd Prefab verder toekomende
rechten, daaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding.
18.2 Alle vorderingen, die Prefab in deze gevallen op de wederpartij mocht hebben
of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
Artikel 19 Conversie
Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan
worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel
mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden
gedaan.
Artikel 20 Toepasselijk recht, geschillen
20.1 Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het zgn. Weens Koopverdrag) is op
voornoemde overeenkomsten niet van toepassing.
20.2 Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen
als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of
overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen partijen mochten ontstaan zullen worden onderworpen aan arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven
in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, waarbij Prefab zich het
recht voorbehoudt om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter te
’s-Hertogenbosch,
20.3 De procedure vindt plaats in de Nederlandse taal.
Artikel 21 Slotbepalingen
21.1 Deze voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. Bij
onduidelijkheid of verschil in interpretatie en/of uitleg van een vertaalde versie van
deze voorwaarden is de Nederlandse tekst te allen tijde doorslaggevend.
21.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie, zoals
die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met wederpartij.

