
1.	 Geldigheidsgebied

Alle huidige en toekomstige leveringen en diensten aan opdracht gever 
vinden uitsluitend plaats op basis van de onderhavige verkoop- en 
leverings voorwaarden. Van deze voorwaarden af wijkende bepalingen, in 
het bijzonder voorwaarden van de opdracht gever, zijn niet van toepassing; 
dit geldt ook indien de geldigheid ervan in het afzonderlijke geval niet 
uitdrukkelijk is afgewezen. Anders luidende voorwaarden zijn slechts 
geldig, indien en voor zover als Bilfinger uitdrukkelijk en schriftelijk heeft 
verklaard dat zij hiermee akkoord gaat.

Met de acceptatie van de offerte accepteert de opdrachtgever de onder-
havige voorwaarden.

In offertes van Bilfinger opgenomen afwijkende bepalingen  pre  valeren 
boven de onderhavige voorwaarden.

2.	 	Offertes,	afsluiten	van	contracten,	termijnen		
en	huurpenningen

Offertes van Bilfinger zijn steeds vrijblijvend. Van een contract is pas 
sprake indien Bilfinger de opdracht van de opdrachtgever schriftelijk 
heeft bevestigd.

Alle mondeling gemaakte afspraken met betrekking tot leveringen en 
 prestaties zijn pas effectief nadat ze door Bilfinger schriftelijk zijn bevestigd.

Mededelingen met betrekking tot het geleverde of de prestatie alsmede 
afbeeldingen daarvan gelden als beschrijvingen of markeringen. Bilfinger 
is hiervoor slechts aansprakelijk indien dit uitdrukkelijk schriftelijk 
gegaran deerd wordt. Afwijkingen binnen de in de handel gebruikelijke 
marges zijn toegestaan, voor zover deze de toepasselijkheid voor het 
contractueel vast gelegde doel niet nadelig beïnvloeden.

Bilfinger behoudt zich bij door haar gedane offertes en kosten ramingen alle 
rechten voor met betrekking tot de beschikbaar gestelde informatie en 
materialen, in het bijzonder gereedschappen, modellen, monsters, afbeel-
dingen en berekeningen. De opdracht gever mag deze informatie en mate-
rialen zonder toestemming van Bilfinger noch als zodanig noch qua inhoud 
voor derden toegankelijk maken noch mag hij deze bekendmaken of zelf 
dan wel via derden gebruiken of ze vermenigvuldigen.

Leveringstermijnen zijn te allen tijde vrijblijvend, tenzij ze door  Bilfinger 
uitdrukkelijk bindend zijn verklaard. Ingeval van overschrijding van 
 termijnen dient de opdrachtgever een passende termijn voor nakoming te 
geven. Een door Bilfinger opgegeven levertijd gaat pas in nadat alle hier-
mee verband houdende tech nische vragen en problemen zijn opgelost en 
de opdrachtgever tijdig en volgens de bepalingen aan zijn verplichtingen 
heeft voldaan.

De opdrachtgever garandeert dat de uitvoering van de werkzaam heden 
ongestoord en ongehinderd kan plaatsvinden.

De door de opdrachtgever te betalen huur wordt – voor zover partijen geen 
anders luidende overeenkomst hebben gesloten – berekend vanaf de 
datum waarop de goederen volgens de overeenkomst en / of mededeling in 
het magazijn van Bilfinger aan de opdrachtgever ter beschikking zijn 
gesteld, tot aan de overeen gekomen datum van beëindiging dan wel de 
datum waarop de goederen weer aan Bilfinger afgegeven zijn resp. door 
Bilfinger afgehaald zijn.

Voor zover geen anders luidende overeenkomst is gesloten, worden de 
goederen voor tijdvakken, dat wil zeggen voor een deel van een dag, dagen, 
weken en / of maanden verhuurd. De te betalen huur bedragen zijn on deel-
baar. Voor een niet volledig tijdvak is de opdrachtgever het huurbedrag 
voor een volledig tijdvak verschuldigd (ter hoogte van de voorafgegane 
tijdvakken).

Bij de vaststelling van de huurperiode en de berekening van de  huurprijs 
worden dagen met uitval vanwege vorst en vast gestelde vakantiedagen 
volledig meeberekend.

Bij huurcontracten van onbeperkte duur hebben partijen het recht, het 
huurcontract te beëindigen, mits zij daarbij een opzegtermijn van één (1) 
week en de bovenstaande bepalingen in acht nemen.

Bilfinger behoudt na beëindiging van het huurcontract, om welke reden 
van beëindiging dan ook, de volledige aanspraak op nakoming van alle 
verplichtingen die op grond van het contract voor de opdrachtnemer 
bestaan, daaronder begrepen aanspraken op schade vergoeding met 
betrekking tot goederen dan wel verloren geraakte goederen.

Vanaf het moment van de overdracht van de goederen aan de opdracht-
gever tot het moment waarop deze in het magazijn van Bilfinger terug-
keren is de opdrachtgever volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor 
de op grond van het huurcontract over genomen goederen.

Het is de opdrachtgever verboden, de goederen onder te verhuren, te koop 
aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te be  zwaren of op enigerlei 
andere wijze voor gebruik aan anderen ter beschikking te stellen. Het is de 
opdrachtgever zonder toestemming van Bilfinger evenmin toegestaan, de 
goederen van de locatie of de werkplek waarvoor zij bestemd zijn, te verwij-
deren en / of op andere locaties of werkplekken te (doen) plaatsen.

De opdrachtgever is verplicht, de goederen als een goed en zorg vuldig huur-
der te behandelen. Voorts is hij verplicht, de goederen tegen vervangings-
waarde te verzekeren tegen alle schade,  gevaren,  gebreken en diefstal.
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De opdrachtgever is verplicht, een tijdens de huurperiode onge-
acht welke oorzaak dan ook ontstane schade aan de goederen te 
ver goeden, tenzij deze schade het gevolg is van normale slijtage.

Indien is overeengekomen dat de goederen in gemonteerde staat 
worden verhuurd en de montage dan wel de demontage van de 
goederen als gevolg van voor Bilfinger optredende overmacht is 
vertraagd, dan zal dit niet tot gevolg hebben dat de overeen-
gekomen datum van ingang van de huur hierdoor gewijzigd wordt.

Indien is overeengekomen dat het gehuurde bij het beëindigen 
van de huurperiode door Bilfinger moet worden afgehaald, dient 
de opdrachtgever de materialen na een vooraf gedane mede-
deling dienaangaande voor transport gereed te houden. Indien 
niet aan deze verplichting wordt voldaan, heeft Bilfinger het 
recht, de hierdoor ontstane extra kosten in rekening te brengen.

De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat de goederen 
van Bilfinger tijdens de huurperiode niet met soortgelijke 
 goe  deren van derden worden vermengd.

Mocht het desondanks tot een vermenging zijn gekomen, dan is 
de opdrachtgever verplicht, de daardoor ontstane schade te 
vergoeden waarbij de schade op basis van de waarde van deze 
aan Bilfinger toebehorende goederen wordt vastgesteld. Deze 
maatregel wordt buiten rechte uitgevoerd.

De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk en dient voor zijn  
rekening en risico ervoor zorg te dragen dat:
•  de constructie van het gebouw waarin, waaraan of waarop 

het gehuurde gemonteerd wordt, voor dit doel geschikt is;
•  eventuele tekeningen en / of specificaties en / of instructies, 

waarop de door Bilfinger uit te voeren werkzaamheden 
 gebaseerd zijn, getoetst en de genoemde maten en overige 
gegevens  gecontroleerd zijn;

•  alle hindernissen op het bouwterrein vóór het begin van de 
montagewerkzaamheden verwijderd zijn, hinderlijke niveau-
verschillen in de ondergrond vereffend zijn en dat de onder-
grond voldoende stevig is om de voor Bilfinger te monteren 
constructies te kunnen dragen;

•  de opdrachtgever over de vergunningen beschikt die voor de 
montage resp. demontage vereist zijn;

•  voor de ter plaatse aanwezige medewerkers van Bilfinger 
 kosteloos installaties e.d. voor de desbetreffende doeleinden 
aanwezig zijn en dat de door Bilfinger geplaatste steigers en 
 steigerconstructies al naar gelang de van toepassing zijnde 
 voorschriften van de overheid geaard zijn.

Indien de opdrachtgever niet of niet volledig aan een verplich-
ting of aan een aantal van zijn verplichtingen voldoet, dan wordt 
ervan uitgegaan dat dit een dusdanige toerekenbare tekort-
koming van de opdrachtgever is dat Bilfinger om deze reden het 
recht heeft, het contract te ontbinden. De gehele als gevolg hier-
van voor Bilfinger ontstane schade komt volledig ten laste van 
de opdrachtgever.

Vanaf het tijdstip waarop Bilfinger de materialen geheel of 
gedeelte lijk op de bouwplaats of de andere desbetreffende plaats 
van levering heeft afgeleverd of op het moment dat de mate-
rialen uit het magazijn van Bilfinger worden gehaald, is de 
opdrachtgever aansprakelijk voor diefstal, vervalsing dan wel 
beschadiging van de materialen.

Bilfinger is bij de uitvoering van de montagewerkzaamheden 
niet aansprakelijk voor schade aan lijf en leden, schade aan 
gebouwen, installaties en overige zaken en evenmin voor andere 
schade die al dan niet rechtstreeks het gevolg is van handelingen 
of omissies en nalatigheden van Bilfinger zelf, haar medewer-
kers of andere door haar ingezette personen, tenzij sprake is van 
grove nalatigheid of opzet. Een uitzondering wordt gemaakt voor 
gevallen waarin  Bilfinger op grond van de wettelijke bepalingen 
tot schade vergoeding verplicht is.

Alle door Bilfinger in opdracht van de opdrachtgever vervaar-
digde tekeningen, opgestelde berekeningen, beschrijvingen, 
gebruikte modellen en gereedschappen blijven eigendom van 
Bilfinger, en Bilfinger heeft in dit verband ook alle desbetref-
fende auteursrechten.

3.	 Berekening,	verrekening,	verzuim	

De prijzen van Bilfinger gelden uitsluitend voor de overeen-
gekomen prestaties en levering(en). Zij zijn gebaseerd op de ten 
tijde van de datum van de offerte geldende factoren voor de prijs-
bepaling. Indien zich na afsluiting van het contract, doch vóór de 
uitvoering ervan wijzigingen in de bovengenoemde, de prijs 
bepalende factoren voordoen, dan heeft Bilfinger het recht, een 
overeenkomstige prijsaanpassing uit te voeren. Dit geldt in het 
bijzonder voor materiaal prijzen, transportkosten, lonen, verzeke-
ringspremies, belastingen en invoerrechten.

Tegenvorderingen kunnen door de opdrachtgever slechts dan 
met vorderingen van Bilfinger verrekend worden dan wel kan 
hiervoor een beroep op een opschortingsrecht worden gedaan 
indien de tegenvordering niet weersproken is of rechtsgeldig is 
komen vast te staan.

Alle prijzen gelden exclusief BTW. Voor zover niet uitdrukkelijk 
en schriftelijk een anders luidende overeenkomst is gesloten, 
geldt voor de betaling aan Bilfinger het volgende:
• 30 % na afsluiting van het contract
• 30 % bij begin van de werkzaamheden
• 40 % na oplevering

Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk 
 annuleert, kan Bilfinger aanspraak maken op 100 % van de prijs 
voor het reeds uitgevoerde deel van de opdracht en op ten minste 
15 % van de prijs voor het deel dat geannuleerd werd.  Bilfinger 
heeft eveneens recht op vergoeding van  iedere andere aan -
getoonde schade die groter is dan 15 % van de prijs voor het deel 
dat geannuleerd werd.

Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum op de 
door Bilfinger aangegeven bankrekening plaats te vinden. 
Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen volledig aan zijn 
betalings verplichting voldoet, is de opdrachtgever in verzuim 
zonder dat een ingebrekestelling dienaangaande is vereist.

Bilfinger heeft het recht, van de opdrachtgever vooruit-
betalingen te verlangen en / of onder rembours te leveren. 
 Bilfinger heeft voorts het recht, te allen tijde van de opdracht-
gever een passende en redelijke zekerheid voor de te verwachten 
aanspraak op  betaling te verlangen.

Bij te late betaling door de opdrachtgever heeft Bilfinger het 
recht, van de opdrachtgever onmiddellijk volledige betaling te 
verlangen. Eventuele met het in gebreke blijven verband 



houdende extra kosten, in het bijzonder buitengerechtelijke 
incassokosten, komen eveneens ten laste van de opdrachtgever.

Bilfinger heeft het recht, de opdrachtgever voor de periode 
waarin deze met de betaling in gebreke was, ofwel de in de 
handel gebruike lijke rente of de wettelijke rente plus 2 percent-
punten in rekening te brengen.

De leverings- en prestatieverplichtingen van Bilfinger worden 
 opgeschort zolang de opdrachtgever met een reeds verschul-
digde betaling in gebreke blijft.

Ongeacht de bovenstaande bepalingen heeft Bilfinger het recht, 
volledige aanspraak te maken op de vorderingen, indien
•  de opdrachtgever bij herhaling in strijd handelt met de op hem 

rustende contractuele verplichtingen, nadat hij schriftelijk is 
aangemaand en hem een passende termijn voor de  naleving 
van het contract is gesteld;

•  de opdrachtgever uitstel van betaling aanvraagt, insolvent is 
of een aanvraag tot faillietverklaring/opname in de schuld-
sanering indient, niet tot betalen in staat is of  op een hem 
toebehorend vermogensbestanddeel beslag wordt gelegd;

•  de opdrachtgever zijn onderneming of een wezenlijk deel 
daarvan staakt, vervreemdt dan wel op afwijkende wijze 
voortzet.

In de bovengenoemde gevallen heeft Bilfinger bovendien het recht, 
de voor haar op grond van het contract geldende verplichtingen op 
te schorten dan wel het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 
Bilfinger heeft in dit geval het recht, de ver  goeding van de contrac-
tuele prijs plus eventuele ontstane meerkosten te verlangen.

4.	 Levering,	verzending	en	risico-overgang

De levering vindt plaats “af magazijn” bij Bilfinger door de over-
dracht aan de opdrachtgever dan wel op het moment waarop het 
transportmiddel waarmee de goederen naar de plaats van 
bestemming en de plaats van overhandiging van de goederen 
getransporteerd worden, voorrijdt. De opdrachtgever verplicht  
zich ertoe, ervoor zorg te dragen dat de plaats van bestemming 
voor een normaal transportmiddel goed bereikbaar is.

Bij het transport naar de plaats van bestemming en het 
afleverings adres vindt het vervoer van de goederen voor risico 
van de opdrachtgever plaats. Bilfinger is vrij in de keuze van het 
transportmiddel.

De transportkosten zijn altijd voor rekening van de opdracht gever.

Het risico van beschadiging of het verloren gaan van de  goederen 
gaat op het tijdstip van de overdracht op de opdrachtgever over. 
Voor verzending gereed liggende goederen dienen onverwijld te 
worden afgeroepen. Indien dit niet gebeurt, heeft  Bilfinger het 
recht, de goederen op kosten en voor risico van de opdrachtgever 
op te slaan.

De overgang van het risico voor een geleverde prestatie (anders 
dan de zuivere levering) vindt plaats op het moment van de 
afname daarvan door de opdrachtgever. Bilfinger heeft het recht 
op oplevering in gedeelten. Ongeacht het bovenstaande gaat het 
risico ingeval van een beschadiging of vernieling als gevolg van 
overmacht of andere omstandigheden die niet afgewend 
kunnen worden en waarvoor Bilfinger niet verantwoordelijk is, 
op de opdrachtgever over.

De levering en prestatie geldt als verricht wanneer Bilfinger aan 
de opdrachtgever heeft meegedeeld dat de prestatie gerealiseerd 
is of de opdrachtgever voortijdig van de prestatie gebruik maakt.

Alle zendingen worden door Bilfinger zorgvuldig geteld en op 
juistheid van de op de leveringsbon en / of de vrachtbrief 
genoemde stuksaantallen gecontroleerd. De opdrachtgever 
dient deze stuksaantallen te controleren en geconstateerde 
verschillen onmiddellijk na ontvangst aan Bilfinger te melden. 
Indien de opdrachtgever bij ontvangst van de goederen verschil-
len niet onmiddellijk aan  Bilfinger heeft gemeld, dan wordt 
ervan uitgegaan dat de op de leveringsbon en / of in de vracht-
brief genoemde stuksaantallen correct zijn.

Reclamaties met betrekking tot de kwaliteit en de bruikbaarheid 
van geleverde goederen dienen binnen 7 dagen na de levering 
van de goederen schriftelijk aan Bilfinger te worden meegedeeld. 
Vindt een dergelijke mededeling niet (tijdig) plaats, dan verwerkt 
de opdrachtgever al zijn aanspraken tegen Bilfinger.

Geleverde goederen kunnen door de opdrachtgever uitsluitend 
geretourneerd worden nadat Bilfinger schriftelijk heeft 
verklaard hiermee akkoord te gaan.

De retournering vindt plaats voor rekening en risico van de 
opdrachtgever, voor zover niet uitdrukkelijk een anders luidende 
afspraak werd gemaakt.

5.	 Eigendomsvoorbehoud

Alle door Bilfinger geleverde goederen blijven eigendom van 
 Bilfinger totdat de opdrachtgever volledig aan zijn op grond van 
het contract bestaande betalingsverplichtingen heeft voldaan. 
Dit geldt eveneens voor een eventuele schadevergoeding 
alsmede voor incassokosten en rentevorderingen.

De opdrachtgever heeft niet het recht, geleverde goederen door 
te verkopen. In een dergelijk geval is hij echter verplicht, de derde 
koper van het eigendomsvoorbehoud van Bilfinger in kennis te 
 stellen. De opdrachtgever draagt hierbij al zijn in verband met 
het doorverkopen van geleverde goederen ontstane vorderingen 
aan Bilfinger over.

De opdrachtgever is verplicht, de in eigendom aan Bilfinger 
 toe  behorende goederen als een goede en zorgvuldige huurder te 
onderhouden. Hij is verplicht, de goederen voor de door Bilfinger 
in rekening gestelde boekwaarde tegen alle schade en risico’s te 
ver  zekeren. Indien de goederen als gevolg van een schade of een 
risico verloren gaan of beschadigd worden, dan dient de hiervoor 
door de verzekering te betalen vergoeding aan Bilfinger te 
worden uitbetaald. De opdrachtgever is verplicht, zijn 
verzekerings maatschappijen van deze verplichting in kennis te 
stellen en aan Bilfinger de namen en adressen van zijn verzeke-
ringsmaatschappijen mede te delen. Bilfinger heeft het recht, de 
verzekeringsmaatschappijen ervan in kennis te stellen dat de 
door de verzekering te betalen vergoedingen voor de goederen 
die eigendom zijn van Bilfinger, aan Bilfinger uitbetaald dienen 
te worden.

6.	 Faciliteiten

De opdrachtgever is verplicht, aan Bilfinger alle faciliteiten die 
voor het uitvoeren van de contractueel vastgelegde prestaties 
benodigd zijn, in het bijzonder stroom, perslucht, water alsmede 



steigers en objecten in de zin van de ARBO-wet zonder kosten en 
tijdig ter beschikking te stellen. 

Indien deze faciliteiten niet (tijdig) door de opdrachtgever 
beschikbaar worden gesteld, heeft Bilfinger het recht, van de 
opdrachtgever schadevergoeding te verlangen voor tijdverlies, 
extra kosten en dergelijke.

7.	 	Prestaties	van	Bilfinger	en		
garantieaanspraken

De opdrachtgever dient onverwijld na te gaan of het geleverde 
dan wel de verleende dienst voldoet aan de contractueel 
overeen gekomen kwaliteit en geschikt is voor het voorziene doel.

Bilfinger heft – afgezien van gebreken die niet rechtstreeks 
 zichtbaar zijn – gebreken die binnen 6 maanden na oplevering / 
overdracht worden gemeld, op, voor zover de opdrachtgever kan 
aantonen dat deze gebreken uitsluitend het gevolg zijn van een 
gebrekkige  prestatie van Bilfinger.

De termijn gaat in op het moment van levering / overdracht aan 
de opdrachtgever resp. bij verlening van diensten (in plaats van 
leveringen), op het moment van afname van de dienst door de 
opdrachtgever.

Tijdig gemelde gebreken aan de geleverde zaken of in de 
verleende diensten worden naar keuze van Bilfinger opgeheven 
door reparatie dan wel door de levering van zaken die van 
 gebreken vrij zijn.

Bilfinger heeft het recht, het eventuele opheffen van gebreken te 
weigeren, indien de opdrachtgever zijn tegenover Bilfinger 
bestaande contractuele verplichtingen niet of niet tijdig is 
 na  gekomen. Dit geldt ook voor gevallen waarin Bilfinger er 
kennis van heeft gekregen dat de opdrachtgever zijn contrac-
tuele verplichtingen mogelijkerwijs niet zal nakomen.

Indien Bilfinger werkzaamheden ten behoeve van het opheffen 
van gebreken op een andere locatie dan de oorspronkelijk 
overeen gekomen plaats van de prestatie moet uitvoeren, heeft 
Bilfinger het recht, reis- en verblijfkosten in rekening te brengen.

De opdrachtgever dient Bilfinger onverwijld, dat wil zeggen 
uiterlijk binnen 2 kalenderdagen na de constatering van eventu-
ele  gebreken, schriftelijk van eventuele gebreken in kennis te 
stellen, aangezien anders de aanspraak op de garantie vervalt.

De aanspraak van de opdrachtgever op garantie vervalt even-
eens, wanneer de opdrachtgever zonder schriftelijke toestem-
ming van Bilfinger pogingen onderneemt om de gebreken zelf 
op te heffen of door derden op te laten heffen.

8.	 Aansprakelijkheid

De wettelijke aansprakelijkheid van Bilfinger is beperkt tot 
maximaal de contractprijs. Bij raamovereenkomsten gaat het bij 
de contractprijs in deze zin om de kleinste afzonderlijke order 
waaraan afzonderlijke prijzen ten grondslag liggen. In ieder 
geval - en niet alleen bij raamcontracten – is de aansprakelijkheid 
tot maximaal C 50.000,-- beperkt. Van de aansprakelijkheid 
uitgesloten zijn  gevallen van bedrijfsschade en gevolgschade 
van welke aard dan ook. Van aansprakelijkheid uitgesloten zijn 
voorts gevallen van inbreuk op octrooien, licenties of andere 

rechten van derden als gevolg van het gebruik van de informatie 
van de opdracht gever en beschadiging of verlies van door de 
opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken en informatie.

De opdrachtgever dient Bilfinger voor alle aanspraken te vrijwaren.

Van aansprakelijkheid is in ieder geval slechts sprake voor zover 
de aansprakelijkheidsverzekering van Bilfinger voor het betrok-
ken geval dekking biedt en voor het bedrag waarvoor deze 
dekking geldt.

9.	 Verjaring

Alle aanspraken, dus ook garantieaanspraken, verjaren door 
verloop van één jaar na de dag van levering.

10.	 Overmacht

In geval van overmacht en andere op het moment van afsluiting 
van het contract niet te voorziene storingen en gebeurtenissen  
(bijv. storingen in het bedrijf, overschrijdingen van lever-
termijnen of wanprestatie en/of overmacht van subleveranciers, 
energie- of grondstoffentekort, verkeersstoringen en stakingen, 
uitsluitingen en beschikkingen van overheidswege) waarvoor 
Bilfinger niet verantwoordelijk is, bevrijden Bilfinger voor de 
duur van de storing volledig van de verplichting tot levering resp. 
verlening van diensten. Het uitstel van de levering van prestaties 
door Bilfinger ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichtin-
gen tot betaling van reeds geleverde prestaties.

In geval van overmacht heeft Bilfinger het recht, de overeen-
komst buiten rechte volledig of gedeeltelijk te ontbinden of de 
uitvoering ervan op te schorten, zonder dat Bilfinger tot enige 
vorm van schade vergoeding verplicht is.

11.	 Geldigheidsclausule	

Indien een bepaling van de onderhavige voorwaarden geheel of 
gedeeltelijk nietig mocht zijn of worden, dan laat dit de geldig-
heid van de overige bepalingen onverlet. In plaats van de nietige 
 bepaling of het nietig geworden deel van de bepaling is de rechts-
geldige regeling van toepassing die het doel van de nietig gewor-
den bepaling het meest benadert.

12.	 Toepasselijk	recht,	bevoegde	rechter

Op de onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden is het 
 Nederlandse recht van toepassing. De bevoegde rechter is de 
rechter te Rotterdam, tenzij Bilfinger de voorkeur geeft aan de 
voor de plaats van vestiging van de opdrachtgever bevoegde 
rechter. 

De onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn bij de 
Kamer van Koophandel in Rotterdam gedeponeerd onder 
nummer 2003 5820.
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