
algemene Betalings-, Leverings- en Verkoopvoorwaarden
Inschrijfnummer	K.v.K.	te	Noordoost-Brabant:	16080482

Artikel	1:	Toepasselijkheid	

1.1     Deze bepalingen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, uitvoeringen 

van opdrachten en leveringen van Ofa Nederland, gevestigd te Westerbeek. 

1.2 Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht, 

indien deze schriftelijk heeft aanvaard; deze afwijkingen gelden alleen voor de 

overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn. 

1.3 Indien aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden 

verwijzen, wijst Ofa Nederland de algemene voorwaarden die haar opdrachtgever 

gebruikt uitdrukkelijk van de hand, voor zover deze met de onderhavige in strijd 

zijn. 

1.4 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. 

Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en het wordt aanvaard, heeft 

Ofa Nederland het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de 

aanvaarding te herroepen.

1.5 Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- 

en gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal alsmede andere door 

Ofa Nederland verstrekte gegevens binden haar niet. 

1.6 Opdrachten en wijzigingen daarvan zijn voor Ofa Nederland slechts bindend, 

indien deze schriftelijk door haar zijn geaccepteerd c.q. bevestigd. Ofa Nederland 

heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren en is niet 

aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze weigering 

ontstaat en/of zal ontstaan. 

1.7 Ofa Nederland wordt terzake van opdrachten en leveringen uitsluitend 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door degenen die daartoe blijkens de inschrijving 

in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Noordoost-

Brabant zijn gerechtigd.

 

Artikel	2:	Prijzen	

2.2 Alle Prijsopgaven en de prijzen die in rekening gebracht worden, zijn af 

magazijn, exclusief BTW in Euro (), tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De 

prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst 

geldende kostenfactoren, zoals materialen, lonen, in- en uitvoerrechten, 

heffingen, belastingen, vracht en assurantie, etc. 

2.2 Indien de kostprijzen of de prijzen, waarvoor Ofa Nederland de goederen 

en/of diensten van derden betrekt, tussen het tijdstip van het tot stand komen van 

de overeenkomst en het tijdstip van levering, wijziging ondergaan, heeft Ofa 

Nederland het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen 

danwel de order te annuleren, terwijl Ofa Nederland niet aansprakelijk is voor 

schade die direct danwel indirect uit deze wijziging danwel annulering ontstaat 

en zal ontstaan.

Artikel	3:	Levering	

3.1 Levering vindt plaats af magazijn. Alle door Ofa Nederland geleverde goederen, 

ook die welke franco verkocht zijn, reizen voor rekening en risico van de 

opdrachtgever. Het laden en lossen geschiedt eveneens voor rekening en risico 

van de opdrachtgever.

3.2 De opgave van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of 

contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht 

worden genomen, doch zij zijn niet bindend. De levertijd geschiedt onder 

het voorbehoud dat tussentijds geen wijzigingen in de opdracht worden 

aangebracht. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtnemer schriftelijk in 

gebreke te worden gesteld, waarbij de opdrachtgever de opdrachtnemer een 

redelijke termijn dient te gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. 

Overschrijding van de leveringstermijn geeft de opdrachtgever derhalve geen 

recht, ook niet na ingebrekestelling, ontbinding van de overeenkomst en/of 

schadevergoeding te vorderen danwel enige voor de opdrachtgever uit de 

overeenkomst voortvloeiende verplichting geschorst of vervallen te achten, 

tenzij opdrachtnemer in zijn verplichtingen terzake ernstig en toerekenbaar is 

tekortgeschoten. 

3.3 De goederen worden geacht door Ofa Nederland te zijn geleverd en door de 

opdrachtgever te zijn aanvaard:  

a) bij levering af het magazijn, danwel indien is overeengekomen dat levering 

zal geschieden af fabriek, zodra de goederen in of op de vervoermiddelen zijn 

geladen; 

b) bij franco levering, zodra de goederen bij de opdrachtgever zijn aangevoerd 

en gelost. 

3.4 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht 

vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na 

ontvangst van de eerste betalingstermijn. 

3.5 Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, is Ofa Nederland bevoegd 

met dit deel te wachten met de levering tot de gehele bestelling gereed is, tenzij 

uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Bij levering van opdrachten 

en gedeelten volgens het vorenstaande, alsook bij levering van successieve 

gedeelten ener bestelling krachtens overeenkomst, zal iedere levering geacht 

worden een afzonderlijke overeenkomst te vormen, waarop na aanvaarding 

met inachtneming van het gestelde in artikel 5.2 van het geleverde door de 

opdrachtgever niet meer kan worden teruggekomen.

Artikel	4:	Vervoer	

4.1 Alle door opdrachtgever bestelde goederen worden, tenzij anders is 

overeengekomen, voor risico van de opdrachtgever door Ofa Nederland 

afgeleverd op, danwel ter bezorging verzonden naar de overeengekomen 

plaatsen op de wijze zoals in de opdrachtbevestiging is bepaald of naderhand 

is overeengekomen. Alle faciliteiten bij aflevering van de goederen/diensten 

worden geacht voor risico van de opdrachtgever te zijn verleend. 

4.2 Het transport van de goederen zal op een door Ofa Nederland te bepalen wijze 

geschieden. 

4.3 Verzekering van de te vervoeren goederen geschiedt niet, tenzij anders schriftelijk 

is overeengekomen, in welk geval de kosten van de verzekering ten laste van de 

opdrachtgever komen. 

4.4 Indien het vervoer van de goederen om redenen onafhankelijk van de wil van 

Ofa Nederland niet kan doorgaan, is Ofa Nederland gerechtigd de goederen 

voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan, zulks onverminderd 

het recht van Ofa Nederland betaling van de koopprijs te vorderen. 

4.5 Het risico van beschadigingen en/of tenietgaan van de lading vanaf de fabriek 

of het magazijn van Ofa Nederland is voor rekening van de opdrachtgever zelfs 

in het geval dat de vervoersdocumenten anders vermelden en onverschillig of de 

opdrachtgever zich bij levering al dan niet wil laten vertegenwoordigen.

Artikel	5:	Reclames	

5.1 De opdrachtgever wordt geacht de door Ofa Nederland geleverde goederen/

diensten terstond na ontvangst te hebben goedgekeurd. 

5.2 Klachten omtrent gebreken ten aanzien van de geleverde goederen en/of 

diensten dienen binnen tien dagen na levering bij aangetekende brief ter kennis 

worden gebracht van Ofa Nederland, bij gebreke waarvan elk recht van de 

opdrachtgever terzake is vervallen. 

5.3 In geval van afkeuring van de goederen en/of diensten zal Ofa Nederland 

in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde goederen en/of diensten te 

herstellen/opnieuw te leveren danwel alsnog conform de opdracht uit te voeren. 

5.4 Reclamaties ten aanzien van de hoeveelheden van de geleverde zaken danwel 

van zichtbare beschadigingen aan deze zaken, dienen terstond na aflevering, 

doch in ieder geval binnen 2 x 24 uur na verzending, aan Ofa Nederland 

schriftelijk te worden gemeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht 

wordt het geleverde als juist te hebben aanvaard. 
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5.5 De opdrachtgever dient Ofa Nederland in de gelegenheid te stellen de geleverde 

zaken te (laten) controleren. 

5.6 Bij aansprakelijkheid van Ofa Nederland op grond van het hiervoor vermelde 

onder de aanhef reclames, heeft de opdrachtgever recht op herstel van de 

geleverde zaken danwel op levering van vervangende zaken of onderdelen 

daarvan. 

5.7 De opdrachtgever is niet bevoegd te reclameren, indien het gaat om geringe of 

binnen de branche gebruikelijke toleranties vallenden afwijkingen in kwaliteit, 

kleur, afmetingen, gewicht, uitvoering etc. van de zaak, welke technisch niet zijn 

te vermijden. 

5.8 Een reclame betreffende geleverde zaak kan geen invloed hebben op eerder 

geleverde zaken en evenmin op alsnog te leveren zaken en/of diensten, ook niet 

als die zaken en/of diensten zijn of zullen worden geleverd danwel verricht ter 

uitvoering van dezelfde overeenkomst. 

5.9 Reclamaties over de hoogte van facturen dienen uiterlijk eveneens tien dagen 

na ontvangst van de factuur, schriftelijk bij Ofa Nederland te worden ingediend, 

onder vermelding van de redenen die aan de reclamaties ten grondslag 

liggen. Bij aansprakelijkheid van Ofa Nederland op grond van dit artikel heeft 

opdrachtgever recht op (gedeeltelijke) restitutie van de aan Ofa Nederland 

verschuldigde prijs (voor zover voldaan). 

5.10 Het retourneren van door Ofa Nederland geleverde zaken is slechts toegestaan 

met haar voorafgaande schriftelijke toestemming. Wat betreft het risico is het 

hieromtrent vermelde in artikel 3 en 4 van overeenkomstige toepassing. 

5.11 Verwerkte en/of wederverkochte goederen worden geacht te zijn goedgekeurd, 

zonder dat de opdrachtgever nog enig reclamerecht toekomt. 

5.12 Eventuele reclames laten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever 

onverlet.

Artikel	6:	Overmacht	

6.1 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van 

opdrachtnemer opgeschort, zonder dat er in dat geval een verplichting tot 

schadevergoeding bestaat. 

6.2 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk heeft 

gepresteerd of nog kan presteren, is opdrachtnemer gerechtigd het reeds 

geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever 

gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 

6.3 Als overmacht zullen worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige 

aard, dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden 

gevergd. Als dergelijke omstandigheden zullen ondermeer worden aangemerkt: 

het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde, van wie goederen 

en/of diensten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen 

van welke aard ook, mobilisatie, oorlog, epidemieën, staking, bedrijfsbezetting, 

ziekte van opdrachtnemer of diens personeel, bedrijfsstoornissen, brand, 

inbeslagneming, defecten aan machinerie, transportmoeilijkheden en voorts 

iedere andere omstandigheid welke Ofa Nederland redelijkerwijs niet heeft 

kunnen voorzien en waarop Ofa Nederland geen invloed kan uitoefenen. 

6.4 Indien Ofa Nederland ten gevolge van overmacht niet of slechts bezwaarlijk 

aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd zonder rechtelijk 

tussenkomst de overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk 

op te schorten danwel, indien een dergelijke opschorting vijf maanden heeft 

geduurd, de overeenkomst bij aangetekende brief te ontbinden. In dat geval 

nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat de partijen 

schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Bij 

gedeeltelijke nakoming door Ofa Nederland zal de opdrachtgever een redelijk 

gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn.

Artikel	7:	Betaling	

7.1 Indien het krachtens iedere factuur door Ofa Nederland van opdrachtgever te 

vorderen bedrag niet stipt en volledig binnen 30 dagen na factuurdatum door 

of namens opdrachtgever aan Ofa Nederland is voldaan, is de opdrachtgever 

over het factuurbedrag c.q. het restantbedrag ingaande op de factuurdatum een 

rente van 2 % per maand verschuldigd, waarbij een deel van de maand als een 

gehele maand zal worden gerekend, een en ander zonder dat enige aanmaning, 

sommatie of ingebrekestelling door Ofa Nederland aan de opdrachtgever is 

vereist. Indien de betaling binnen tien dagen na factuurdatum plaatsvindt komt 

aan opdrachtgever een korting toe van 2 % over het netto factuurbedrag. 

7.2 Verrekening van een eventueel door de opdrachtgever gepretendeerde vordering 

op Ofa Nederland is geheel uitgesloten. 

7.3 In geval opdrachtgever enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet 

of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surséance 

van betaling vraagt, of een vergelijkbare procedure ondergaat, in staat van 

faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit of overdraagt c.q. ontbindt, alsmede indien 

beslag te zijnen laste wordt gelegd, is elke vordering van Ofa Nederland op de 

opdrachtgever terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft Ofa Nederland 

dan het recht om de overeenkomst voor zover nog niet (geheel)uitgevoerd zonder 

nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en de reeds 

geleverde, nog niet betaalde goederen terug te nemen, dit alles onverminderd 

het recht op schadevergoeding, danwel de uitvoering van de overeenkomst op te 

schorten. 

7.4 De opdrachtgever wordt geacht de factuur als juist en de schuld te hebben 

erkend, indien daartegen niet binnen 10 dagen na dagtekening van de factuur 

schriftelijk is geprotesteerd. 

Artikel	8:	Incassokosten	

8.1 Alle kosten ontstaan uit of verband houdende met het door Ofa Nederland 

geldend maken van zijn rechten voortvloeiende uit of terzake van de met de 

opdrachtgever afgesloten overeenkomst van koop en verkoop, het verrichten van 

werkzaamheden of tot het leveren van diensten, daaronder begrepen alle kosten, 

ontstaan uit of verband houdende met de buitengerechtelijke inning van enige 

niet tijdig of niet geheel betaald factuurbedrag of uit enig andere hoofde, komen 

zonder dat terzake enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is vereist, 

ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 

tenminste 15 % van het in te vorderen bedrag met een minimum van  113,45. 

8.2 Een betaling door de opdrachtgever strekt eerst tot voldoening van de 

verschuldigde vertragingsrente en vervolgens tot voldoening van de op de 

invordering vallende buitengerechtelijke kosten. Daarnaast strekt de betaling 

in mindering op de hoofdsom van de opeisbare facturen welke het langst 

openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft 

op een latere factuur. 

8.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan de door hem verschuldigde bedragen aan 

de opdrachtnemer te verrekenen met bedragen die hij uit welke hoofde dan ook 

meent tegoed te hebben van de opdrachtnemer. 

8.4 De in de boeken van Ofa Nederland voor voornoemde kosten opgevoerde 

bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van het beloop van deze 

kosten, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever.  

Artikel	9:	Eigendomsvoorbehoud	

9.1 De opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarden eigenaar van 

de door de opdrachtnemer geleverde of nog te leveren zaken, zoals materialen 

etc. De opdrachtnemer blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken, 

zo lang de vorderingen van de opdrachtnemer terzake van de tegenprestatie van 
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de overeenkomst of gelijksoortige overeenkomsten tussen partijen niet volledig 

heeft betaald. 

9.2 Na de levering en vóór de eigendomsovergang zijn de zaken voor rekening en 

risico van de opdrachtgever. 

9.3 In geval de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking 

tot verkochte zaken niet nakomt is de opdrachtnemer zonder ingebrekestelling 

gerechtigd de geleverde zaken terug te nemen. De opdrachtgever machtigt de 

opdrachtnemer reeds nu vooralsdan de plaats te betreden waar deze zaken zich 

bevinden. 

9.4 Zolang de goederen eigendom blijven van Ofa Nederland, mag de 

opdrachtgever ze slechts in zijn normale bedrijfsuitoefening be- of verwerken 

of doorverkopen, het geen niet omvat verpanding of overdracht in eigendom 

tot zekerheid. Bij overtreding van deze verplichting verbeurd de opdrachtgever, 

zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, een terstond opeisbare boete ad 

	  2268,90 en de koopprijs terstond ten volle opeisbaar, onverminderd de 

verdere aanspraken op enige schadevergoeding van Ofa Nederland. 

9.5 In geval de opdrachtgever de Ofa Nederland in eigendom behorende goederen, 

zal hebben be- of verwerkt, dan strekt het eigendomsrecht van Ofa Nederland 

zich tevens uit tot deze be- of verwerkte goederen, totdat de opdrachtgever 

aan alle op hem rustende verplichtingen jegens Ofa Nederland heeft voldaan. 

Indien de opdrachtgever de goederen zonder toestemming van Ofa Nederland 

heeft verkocht, is hij verplicht het recht op de koopprijs en/of andere met de 

overdracht aan derden samenhangende rechten terstond en zonder dat enige 

andere handeling is vereist, aan Ofa Nederland over te dragen, onverminderd 

het bepaalde in artikel 9.4 dezes.  

Artikel	10:	Aansprakelijkheid 

10.1  Ofa Nederland is terzake van schade uit door haar geleverde zaken of door  

 haar verrichte diensten, behoudens een eventueel hogere dekking van haar  

 assuradeur, nimmer aansprakelijk tot een hoger bedrag dan de netto waarde  

 van deze geleverde zaken en/of verrichte diensten, tenzij er sprake is van opzet  

 of grove schuld van Ofa Nederland, danwel van één van haar medewerkers.  

 Vervanging en/of herstel geldt als volledige schadevergoeding. 

10.2 Met uitzondering van een eventuele wettelijke verplichting van Ofa Nederland tot  

 schadevergoeding is Ofa Nederland niet gehouden tot vergoeding van schade -  

 in welke vorm dan ook - ontstaan of veroorzaakt door gebruik van materialen  

 en/ of diensten, door wie dan ook geleverd. Ten aanzien van materialen en/of  

 diensten, die door of namens opdrachtgever zijn geleverd, heeft Ofa Nederland  

 eveneens geen aansprakelijkheid. 

10.3 Indien door de opdrachtgever of door - met instemming van de opdrachtgever - 

ingeschakelde derden niet wordt gehandeld overeenkomstig gemaakte afspraken 

of gesloten overeenkomsten,dan zal de opdrachtgever Ofa Nederland terzake 

niet aansprakelijk kunnen stellen voor schade, ten gevolge hiervan ontstaan. 

Voorts zal Ofa Nederland niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor 

geringe (productie) fouten, die geen afbreuk doen aan het product als geheel. 

10.4 De opdrachtgever vrijwaart Ofa Nederland uitdrukkelijk en in ieder opzicht en 

stelt Ofa Nederland schadeloos voor alle aanspraken tot schadevergoeding van 

derden die het in artikel 10.1 genoemde schadebedrag te boven gaan. Tenzij 

er sprake is van opzet of grove schuld van Ofa Nederland, danwel van één van 

haar medewerkers.	

10.5 Ofa Nederland is niet verantwoordelijk voor de geschiktheid van de bestelde 

en afgeleverde zaken voor een door de opdrachtgever genoemd gebruiksdoel 

respectievelijk voor een bepaalde toepassing, werkwijze of verdere be- of 

verwerking, alsmede niet voor het in gebruik geven, het in gebruik doen nemen, 

danwel het aan derden doorleveren/vervreemden van de geleverde zaken. 

De opdrachtgever zal in deze gevallen geen enkele aansprakelijkheid kunnen 

doen gelden op schadevergoeding en/of ontbinding van de met Ofa Nederland 

gesloten overeenkomst. 

10.6 De aansprakelijkheid van Ofa Nederland jegens de opdrachtgever vervalt in elk 

geval, indien de opdrachtgever niet binnen 10 dagen na ontdekking van een 

eventueel gebrek of na het tijdstip waarop het gebrek redelijkerwijs ontdekt had 

kunnen worden, per aangetekende brief van het bestaan van het gebrek Ofa 

Nederland op de hoogte heeft gesteld teneinde dit te kunnen onderzoeken

Artikel	11:	Ontbinding	overeenkomst	

11.1 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, 

alsmede in geval van een faillissementsaanvrage, faillissement, liquidatie van 

de opdrachtgever of indien de opdrachtgever op andere wijze de beschikking 

over zijn vermogen verliest, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst 

geheel of gedeeltelijk, zonder dat enige nadere ingebrekestelling of rechtelijke 

tussenkomst is vereist, eenzijdig te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of 

gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, 

onverminderd alle hem verder toekomende rechten.

Artikel	12:	Geschillen/toepasselijk	recht 

12.1 Alle geschillen, direct of indirect, die mochten ontstaan naar aanleiding van 

enige overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele 

van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een 

uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen bij de bevoegde rechter in 

het arrondissement ‘s-Hertogenbosch aanhangig worden gemaakt, althans voor 

zover het geen geschil betreft waarvoor bij uitsluiting de Kantonrechter bevoegd 

is. Het hiervoor vermelde is niet van toepassing indien de opdrachtgever binnen 

één maand nadat de opdrachtnemer zich schriftelijk jegens de opdrachtgever 

op dit beding heeft beroepen, aan opdrachtnemer bij aangetekend schrijven te 

kennen heeft gegeven dat hij de beslechting van het geschil aan de volgens de 

wet bevoegde rechter wenst voor te leggen 

12.2 Indien de opdrachtgever een geschil aanwezig acht ten aanzien van zijn 

betalingsverplichtingen, voortvloeiende uit een met Ofa Nederland gesloten 

overeenkomst, zijn, behoudens tegenbewijs van de opdrachtgever, de 

administratieve gegevens van Ofa Nederland beslissend. 

12.3 Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing op alle door Ofa Nederland 

gedane aanbiedingen, overeenkomsten - waarop deze voorwaarden geheel of 

ten dele van toepassing zijn - alsmede de uitvoering daarvan. 

12.4 In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze Algemene 

Voorwaarden kan de opdrachtgever geen beroep doen op nietigheid en/of 

vernietiging van de gehele met Ofa Nederland gesloten overeenkomst(en) en/of 

van deze Algemene Voorwaarden in zijn geheel. 

12.5  Indien een beding uit deze Algemene Voorwaarden wordt vernietigd is Ofa 

Nederland gerechtigd eenzijdig een nieuw beding op te nemen, dat tegemoet 

komt aan de bezwaren die hebben geleid tot de vernietiging, met dien verstande 

dat de strekking van het „nieuwe“ beding zoveel als mogelijk dient overeen te 

stemmen met die van het „oude“ beding. 

Westerbeek, 2002

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en  

Fabrieken te Oost-Brabant d.d. 2002.
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