
 
 

ALGEMENE  
VERKOOPVOORWAARDEN van 
TARION B.V. voor de particuliere markt 
(3 december 2020) 
(KvK nr. 59362812) 
 
1.     Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt 
verstaan onder 
1.1 Tarion: de besloten vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid 
Tarion BV statutair gevestigd te Den 
Haag, Nederland; 

1.2 Wederpartij: iedere natuurlijke- of 
rechtspersoon met wie Tarion een 
Overeenkomst aangaat of met wie Tarion 
in bespreking of onderhandeling is over 
het sluiten van een Overeenkomst inzake 
te leveren Producten en/of diensten, 
hierna tezamen te noemen: ‘de 
Producten’; 
 
2. Toepasselijkheid 
2.1 Deze voorwaarden maken deel uit 
van alle overeenkomsten en zijn van 
toepassing op alle (overige) handelingen 
en rechtshandelingen  tussen Tarion en 
wederpartij, ook wanneer die 
(rechts)handelingen niet mochten leiden 
tot, of niet in verband staan met, een 
overeenkomst. De toepasselijkheid van 
enige algemene voorwaarde van 
wederpartij wordt door Tarion uitdrukkelijk 
van  de hand gewezen. 
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn 
mede bedongen ten behoeve van de 
bestuurder(s) van de genoemde besloten 
vennootschap en de voor Tarion 
werkzame personen.  
 
3. Aanbod, aanvaarding en 
overeenkomst 
3.1 Aanbiedingen hebben een 
geldigheidsduur van zes maanden en 
worden vergezeld van tekeningen. 
3.2 Het aanbod bevat een omschrijving 
van de te leveren materialen en te 
verrichten werkzaamheden, die 
voldoende gedetailleerd is om een goede 
beoordeling van het aanbod door de 
consument mogelijk te maken, waarbij de 
door de Tarion overlegde tekeningen en 
beschrijvingen als algemene richtlijnen 
worden beschouwd. Indien sprake is van 
noodzakelijke afwijkingen zal de Tarion 
de consument terstond informeren. 
3.3 De aanbieding van de Tarion omvat in 
principe alle werkzaamheden behorende 
bij het in de aanbieding omschreven 
product, onder voorbehoud van de 
hieronder bedoelde werkzaamheden. 
Metsel-, tegel-, stukadoors-, beton, 
schilder-, centrale verwarmings- en 
dergelijke werkzaamheden zijn, wanneer 
niet omschreven in de overeenkomst, 
voor rekening en risico van de 
consument. 
Demonteren van het oude kozijn en 
monteren van het (stel)kozijn zijn, 
wanneer noodzakelijk, onderdeel van de 
opdracht. 
3.4 Het aanbod vermeldt het tijdstip 
waarop of periode waarin met het werk 
kan worden begonnen, bevat een 
aanduiding van de duur van het werk en 
een vaste dan wel vermoedelijke datum 
van de op- of aflevering. 
3.5 Tarion is gerechtigd opdrachten 
zonder opgaaf van reden te weigeren c.q. 
niet uit te voeren. Voor het bewijs van de 
inhoud van de opdracht en de 
vervolginstructies geldt de administratie 

van Tarion  voor partijen als bindend 
bewijs. 
3.6 De overeengekomen prijs is inclusief 
omzetbelasting en franco aan het door de 
consument opgegeven adres.  
3.7 De van het aanbod deel uitmakende 
tekeningen, technische omschrijvingen, 
ontwerpen en berekeningen, die door de 
Tarion zelf en/of in zijn opdracht 
vervaardigd zijn, blijven eigendom van de 
Tarion. Zij mogen niet zonder zijn 
toestemming aan derden ter hand worden 
gesteld of getoond. Zij mogen evenmin 
zonder zijn toestemming worden 
gekopieerd of anderszins 
vermenigvuldigd. 
3.8 Een overeenkomst komt tot stand 
zodra Tarion een order van wederpartij 
schriftelijk of elektronisch aanvaardt met 
een opdrachtbevestiging of door 
uitvoering aan de order te geven. Als 
Tarion op verzoek enige prestatie verricht 
voordat volledige overeenstemming is 
bereikt over de prijs en betalingscondities 
voor die prestatie, dient wederpartij 
Tarion daarvoor te betalen conform de 
dan bij Tarion geldende tarieven. Voor 
zover wederpartij een aanbod van Tarion 
aanvaardt met afwijkingen van 
ondergeschikte betekenis, maken die 
afwijkingen geen deel uit van de 
overeenkomst en komt de overeenkomst 
tot stand overeenkomstig Tarion’s 
aanbod. 
3.9 In geval van elektronische 
aanvaarding door de consument bevestigt 
Tarion langs elektronische weg de 
ontvangst van de opdracht aan de 
consument. Als de consument het 
aanbod mondeling aanvaardt bevestigt 
Tarionde opdracht bij voorkeur schriftelijk 
dan wel elektronisch. 
3.10 Alle opgaven door Tarion zijn met 
zorg gedaan, maar Tarion kan er niet 
voor instaan dat zich ter zake geen 
afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of 
verstrekte monsters, of modellen zijn 
slechts aanduidingen van de betreffende 
Producten. Slechts bij ernstige 
afwijkingen van de opgaven van Tarion of 
van monsters of modellen, kan ontbinding 
plaatsvinden. 
3.11 Tarion zal bij het inschakelen van 
derden de nodige zorgvuldigheid in acht 
nemen en zal bij de keuze van 
deze derden zoveel mogelijk tevoren 
overleg voeren met de wederpartij. Iedere 
aansprakelijkheid van Tarion voor 
tekortkomingen van deze derden is 
uitgesloten.  Indien Tarion derden 
inschakelt die daarbij een beperking van 
hun aansprakelijkheid bedingen wordt 
een dergelijk beding door Tarion mede 
namens de desbetreffende wederpartij 
van Tarion  aanvaard. 
 
4. Verplichtingen Tarion 
4.1 Tarion zal het werk goed, deugdelijke 
en naar de bepalingen van de 
overeenkomst uitvoeren. Het werk wordt 
verricht binnen de normale werktijden, 
tenzij anders is overeengekomen.  
4.2 Een enkele overschrijding van de 
levertijd heeft niet tot gevolg dat Tarion 
van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is 
steeds een nadere ingebrekestelling 
vereist. Overschrijding van de levertijd - 
door welke oorzaak ook - geeft de 
consument geen recht tot het zonder 
rechterlijke machtiging verrichten of doen 
verrichten van werkzaamheden ter 
uitvoering van de overeenkomst. 

4.3 Tarion neemt bij de 
uitvoering van het werk de 
daarop van toepassing 
zijnde wettelijke 
voorschriften in acht, zoals 
deze van kracht zijn of zullen zijn ten 
tijde van de uitvoering van het werk. 
 
5. Verplichtingen consument 
5.1 De consument stelt Tarion in de 
gelegenheid het werk te verrichten en 
zorgt ervoor dat hij tijdig kan beschikken 
over de voor het werk benodigde 
goedkeuringen (zoals vergunningen en 
ontheffingen) en gegevens. 
5.2 De consument zorgt voor eigen 
rekening en risico dat: 
 a. het personeel van Tarion en alle 
 overige door Tarion voor de montage
 te werk gestelde personen, zodra zij
 op de bouwplaats zijn aangekomen, 
 hun montagewerkzaamheden onder
 normale omstandigheden en niet
 belemmerd door obstakels kunnen
 aanvangen en ononderbroken 
 kunnen voortzetten, alsmede voorts
 te allen tijde in de gelegenheid 
 worden gesteld hun 
 montagewerkzaamheden te 
 verrichten; 
 b. het bouwwerk voor vrachtauto’s 
 aan alle zijden bereikbaar is via een
 bestrate of anderszins verharde
 weg; 
 c. elektrische aansluitmogelijkheden
 van 220 Volt, water en verlichting ter
 beschikking van Tarion zijn; 
 d. de nodige vergunningen en 
 ontheffingen zijn verleend; 
 e. herstel van tuinen, gewassen en
 bestratingen plaatsvindt. 
5.3 De consument verschaft de hem ter 
beschikking staande 
aansluitingsmogelijkheden ten behoeve 
van de voor het werk benodigde energie 
en water. De kosten van elektriciteit, gas 
en water komen voor rekening van de 
consument. 
5.4 De consument dient er voor te zorgen 
dat door derden uit te voeren 
werkzaamheden en/of leveringen, die niet 
tot het werk van Tarion behoren, zodanig 
en zo tijdig worden verricht dat de 
uitvoering van het werk daarvan geen 
vertraging ondervindt. Ontstaat er toch 
vertraging, dan dient de consument 
Tarion daarvan tijdig in kennis te stellen 
en wordt een zodanige verlenging van de 
levertijd toegestaan als, alle 
omstandigheden in aanmerking 
genomen, redelijk is. 
5.5 Als niet of niet tijdig is voldaan aan de 
in dit artikel gestelde voorwaarden of de 
aanvang of de voortgang van het werk 
wordt vertraagd door omstandigheden, 
als bedoeld in het voorgaande lid, dient 
de consument de daarmee verband 
houdende schade en kosten aan Tarion 
te vergoeden, als deze omstandigheden 
hem kunnen worden toegerekend. 
5.6 De consument draagt het risico voor 
schade veroorzaakt door: 
-  onjuistheden in de opgedragen 
 werkzaamheden; 
-  onjuistheden in de door de 
 consument verlangde constructies 
 en werkwijzen; 
-  gebreken aan de (on)roerende zaak 
 waaraan het werk wordt verricht; 
-  gebreken in materialen of 
 hulpmiddelen die door de consument 
 ter beschikking zijn gesteld; 

-  onjuistheden in de door of namens 
de consument verstrekte gegevens. 
 
6. Tarieven 
6.1 Alle prijzen van Tarion zijn uitgedrukt 
in Euro’s en exclusief omzetbelasting, 
invoerrechten en andere belastingen of 
heffingen, kosten van  verpakking, in- 
en uitlading, vervoer en  verzekering en 
gebaseerd op levering vanaf het magazijn 
(“ex works”) van Tarion een en ander 
tenzij anders aangegeven. Elke 
verandering van de factoren die op de 
prijs van Tarion van invloed is, waaronder 
kostprijzen, valutakoersen en heffingen of 
belastingen, kan Tarion doorberekenen 
aan wederpartij.  
Slechts indien dit binnen drie maanden na 
aanvaarding van de order door Tarion 
geschiedt en mits wederpartij een beroep 
op de vernietigingsgronden toekomt als 
bedoeld in  artikel 6:235 BW, is 
wederpartij bevoegd de  overeenkomst te 
ontbinden. 
6.2 Indien de overeenkomst is aangegaan 
voor een vast bedrag, houdt Tarion het 
recht meer werk dan vermeld in de 
opdracht uit te voeren en aan wederpartij 
in rekening te brengen tegen de door 
Tarion gebruikelijke tarieven, mits dit 
meerwerk voor de goede uitvoering van 
de opdracht noodzakelijk is. Wederpartij 
wordt – tenzij dit redelijkerwijs niet 
mogelijk is – vooraf schriftelijk op de 
hoogte gebracht van de uitvoering van 
deze aanvullende werkzaamheden, in 
welk geval hij binnen vijf werkdagen 
schriftelijk dient te berichten dat hij zich 
niet met dit meerwerk en daarmee 
samenhangende kosten kan verenigen, 
bij gebreke waarvan Tarion bevoegd zal 
zijn het meerwerk onverkort uit te voeren 
en aan wederpartij in rekening te 
brengen. 
 
7. Betaling 
7.1. Betaling wordt gedaan op de plaats 
van vestiging van Tarion of op een door 
Tarion aan te wijzen rekening. 
7.2. Tenzij anders overeengekomen vindt 
betaling als volgt plaats: 
a. bij balieverkoop contant; 
b. als termijnbetaling is overeengekomen: 
   -  30% van de totale prijs bij 

opdracht; 
  -  30% van de totale prijs bij 

aanvang van de productie; 
  -  30% van de totale prijs na 

aanvoer van het materiaal; 
  -  10% van de totale prijs bij 

oplevering; 
c. in alle overige gevallen binnen 30 
dagen na factuurdatum. 
7.3. Als opdrachtgever zijn 
betalingsverplichting niet nakomt is hij 
verplicht om, in plaats van betaling van de 
overeengekomen geldsom, te voldoen 
aan een verzoek van 
Tarion om inbetalinggeving. 
7.4. Ongeacht de overeengekomen 
betalingscondities is opdrachtgever 
verplicht op eerste verzoek van Tarion 
een naar diens oordeel voldoende 
zekerheid voor betaling te verstrekken. 
Als opdrachtgever hier niet binnen de 
gestelde termijn aan voldoet, raakt hij 
direct in verzuim. Tarion heeft in dat geval 
het recht de overeenkomst te ontbinden 



 
 

en zijn schade op opdrachtgever te 
verhalen. 
7.5. Het recht van opdrachtgever om zijn 
vorderingen op Tarion te verrekenen of 
om op te schorten is uitgesloten, tenzij er 
sprake is van faillissement van Tarion of 
de wettelijke schuldsanering op Tarion 
van toepassing is. 
7.6. Ongeacht of Tarion de 
overeengekomen prestatie volledig heeft 
uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit 
hoofde van de overeenkomst aan hem 
verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar als: 
a. een betalingstermijn is overschreden; 
b. het faillissement of de surseance van 
betaling van opdrachtgever is 
aangevraagd; 
c. beslag op zaken of vorderingen van 
opdrachtgever wordt gelegd; 
d. opdrachtgever (vennootschap) wordt 
ontbonden of geliquideerd; 
e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het 
verzoek doet te worden toegelaten tot de 
wettelijke schuldsanering, onder curatele 
wordt gesteld of is overleden. 
7.7 Wanneer betaling niet heeft 
plaatsgevonden binnen de 
overeengekomen betalingstermijn, is 
opdrachtgever direct rente aan Tarion 
verschuldigd. De rente bedraagt 
minimaal 12% per jaar, maar is gelijk aan 
de wettelijke rente als deze hoger is. Bij 
de renteberekening wordt een gedeelte 
van de maand gezien als een volle 
maand. 
7.8.  Tarion is bevoegd zijn schulden aan 
opdrachtgever te verrekenen met 
vorderingen van aan Tarion gelieerde 
ondernemingen op opdrachtgever. 
Daarnaast is Tarion bevoegd zijn 
vorderingen op opdrachtgever te 
verrekenen met schulden van aan Tarion 
gelieerde ondernemingen aan 
opdrachtgever. Verder is Tarion bevoegd 
zijn schulden aan opdrachtgever te 
verrekenen met vorderingen op aan 
opdrachtgever gelieerde ondernemingen. 
Onder gelieerde ondernemingen worden 
de ondernemingen die tot dezelfde groep, 
in de zin van artikel 2:24b BW, behoren, 
en een deelneming in de zin van artikel 
2:24c BW verstaan. 
7.9. Indien betaling niet heeft 
plaatsgevonden binnen de 
overeengekomen betalingstermijn is 
opdrachtgever aan Tarion alle 
buitengerechtelijke kosten verschuldigd 
met een minimum van € 75,--. De kosten 
worden berekend op basis van de 
volgende tabel (hoofdsom incl. rente): 
over de eerste  € 3.000,--  15% over het 
meerdere tot €  6.000,-- 10% over het 
meerdere tot €15.000,--  8% over het 
meerdere tot € 60.000,--  5% over het 
meerdere vanaf €  60.000,-- 3% 
De werkelijk gemaakte 
buitengerechtelijke kosten zijn 
verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit 
bovenstaande berekening volgt. 
7.10. Als Tarion in een gerechtelijke 
procedure in het gelijk wordt gesteld, 
komen alle kosten die hij in verband met 
deze procedure heeft gemaakt voor 
rekening van Tarion.  
 
8. Leveringstermijn 
8.1 De door Tarion opgegeven 
afleveringstermijn is gebaseerd op de ten  
tijde van het sluiten van de overeenkomst 
voor Tarion geldende omstandigheden 
en, voor zover afhankelijk van prestaties 
van derden, op de door die derden aan 
Tarion verstrekte gegevens. De 

afleveringstermijn en/of  uitvoeringstermijn 
zal door Tarion zoveel mogelijk in acht 
worden genomen doch is geen fatale 
termijn. 
8.2  Genoemde termijnen gaan in op de 
datum van de schriftelijke 
orderbevestiging door Tarion. Indien 
wederpartij gegevens dient aan te 
leveren, gaan de termijnen lopen vanaf 
de dag van ontvangst door Tarion, doch 
niet eerder dan op de datum van de 
schriftelijke orderbevestiging.  
8.3 Bij overschrijding van enige termijn 
heeft wederpartij geen recht op 
(schade)vergoeding ter zake. Wederpartij 
heeft in dat geval evenmin recht op 
ontbinding of opzegging van de 
overeenkomst, tenzij de overschrijding 
van de termijn zodanig is dat van 
wederpartij redelijkerwijs niet kan worden 
verlangd dat hij (het desbetreffende 
gedeelte van) de overeenkomst in stand 
laat. Wederpartij is alsdan gerechtigd, na 
ingebrekestelling bevattende een 
redelijke nadere nakomingstermijn, de 
overeenkomst bij aangetekend schrijven 
te ontbinden of op te zeggen, echter 
slechts voor zover dat strikt noodzakelijk 
is. In geval zich voornoemde situatie 
voordoet waarin (gehele of partiële) 
ontbinding wordt gerechtvaardigd, is een 
eventuele door Tarion verschuldigde 
schadevergoeding - ongeacht of 
wederpartij ontbinding dan wel nakoming 
vordert – beperkt tot een gefixeerde 
schadevergoeding van € 35,= per dag 
vanaf het tijdstip dat Tarion in verzuim is. 
 
9. Oplevering van het werk  
9.1 Het werk is opgeleverd wanneer 
Tarion aan de consument heeft 
meegedeeld dat het werk is voltooid en 
deze het werk heeft aanvaard. 
9.2 Het werk wordt voorts als opgeleverd 
beschouwd wanneer: 
-  partijen een gezamenlijk
 opleveringscontrole hebben 
 uitgevoerd, waarbij netheid van 
 uitvoeren, het comfort, de bediening,
 alsmede de technische aspecten van
 het product aan de orde zijn 
 gekomen. Een opleverings-controle
 van kunststof gevelelementen vindt
 plaats aan de hand van Komo 
 Keurmerk controlelijst, al dan niet
 digitaal. 
- uiterlijk 8 dagen zijn verstreken 
 nadat Tarion schriftelijk of 
 elektronisch aan de consument heeft
 meegedeeld dat het werk is voltooid
 is en deze heeft nagelaten het werk
 binnen die termijn te aanvaarden. 
-  de consument het werk (opnieuw) in 

gebruik neemt, met dien verstande 
dat door ingebruikneming van een 
gedeelte van het werk dat gedeelte 
als opgeleverd wordt beschouwd; 

- de consument het werk niet 
goedkeurt op grond van kleine 
gebreken en/of ontbrekende 
onderdelen die binnen 30 dagen 
kunnen worden hersteld of 
nageleverd en die de ingebruikname 
van het werk niet in de weg staan. 
Tarion is gehouden de gebreken zo 
spoedig mogelijk te herstellen dan 
wel de onderdelen na te leveren. 

 
10. Levering, transport en risico 
10.1  Levering vindt plaats vanaf 
het magazijn van Tarion (‘ex-works’) 
tenzij uitdrukkelijk anders 
overeengekomen dan wel op een 

moment dat de Producten 
ter beschikking zijn gesteld 
aan de wederpartij.  
10.2 Keurt opdrachtgever 
het werk dan wel een deel 
of delen van het werk niet 
goed, dan is hij verplicht dit onder opgave 
van redenen schriftelijk kenbaar te maken 
aan Tarion binnen de sub 12.2 lid c 
genoemde termijn. 
10.3  Keurt opdrachtgever het werk dan 
wel een deel of delen van het werk 
terecht niet goed, dan zal hij Tarion in de 
gelegenheid stellen de afgekeurde delen 
van het werk opnieuw op te leveren. De 
bepalingen van dit artikel zijn daarop 
opnieuw van toepassing. 
10.3 De wederpartij dient zelf -voor eigen 
rekening en risico- het transport te 
verzorgen vanaf de locatie bedoeld in art 
10.4 Vanaf het moment (op)levering als 
bedoeld in 9.1. –derhalve ook tijdens het 
transport- is het geleverde voor rekening 
en risico van de wederpartij die zich vanaf 
dat moment dient te verzekeren tegen de 
gevolgen van o.a. verlies/diefstal en 
schade; dit geldt ook indien de Producten 
na (op)levering nog verder worden 
bewerkt of geïnstalleerd door of namens 
Tarion. 
 
11. Onuitvoerbaarheid van de opdracht 
11.1 Wordt de uitvoering van het werk 
voor één van de partijen tijdelijk 
onmogelijk door een oorzaak die hem niet 
kan worden toegerekend, dan heeft deze 
partij het recht voor die periode de 
nakoming van zijn verplichtingen op te 
schorten. 
11.2 Wordt de uitvoering van het werk 
voor één van de partijen blijvend 
onmogelijk door een oorzaak die hem niet 
kan worden toegerekend, dan is deze 
gerechtigd de uitvoering van het werk te 
(doen) beëindigen tegen vergoeding aan 
de andere partij van de in redelijkheid 
gemaakte kosten. 
 
12. Retentierecht 
12.1 Tarion is bevoegd al hetgeen direct 
of indirect  betrekking heeft op de 
opdracht, waaronder  begrepen 
hetgeen door of namens wederpartij aan 
Tarion is aangeleverd alsmede hetgeen 
Tarion in het kader van de opdracht heeft 
geproduceerd, onder zich te houden tot 
het moment waarop wederpartij aan al 
zijn contractuele en wettelijke 
verplichtingen jegens Tarion zal hebben 
voldaan vermeerderd met eventuele rente 
en kosten.                          
 
13. Reclames 
13.1 Reclames inzake gebreken aan het 
geleverde  dienen binnen 8 dagen nadat 
deze gebreken redelijkerwijs 
geconstateerd konden worden, althans 
binnen 14 dagen na beëindigen van  de 
opdracht, schriftelijk aan Tarion te worden 
meegedeeld. Wederpartij heeft geen 
recht op  reclame als hij zijn 
verplichtingen uit de overeenkomst 
jegens Tarion niet is nagekomen.  
13.2 Indien tijdig, juist en gegrond is 
gereclameerd, heeft Tarion de keus het 
gebrek te  herstellen dan wel het 
overeengekomene alsnog te leveren 
hetzij een korting op de prijs te geven. 
Door voldoening aan een van deze 
prestaties  binnen redelijke termijn is 
Tarion gekweten van haar verplichtingen 
en is zij geen schadevergoeding 
verschuldigd. 

13.3.  De door Tarion geleverde 
Producten dienen te  voldoen aan 
productspecificaties als vermeld in de 
overeenkomst. Indien de Producten 
onderdeel  worden van een grotere – 
niet door Tarion geleverde- installatie, kan 
Tarion echter niet aansprakelijk gehouden 
worden voor de mate van functionaliteit 
van de Producten gelet op de invloed van 
overige factoren. 
 
14. Eigendomsvoorbehoud 
14.1 De door Tarion geleverde Producten 
blijven eigendom van Tarion tot aan de 
algehele voldoening door de 
wederpartij van de vorderingen van 
Tarion uit hoofde van deze of soortgelijke 
overeenkomsten alsmede de vorderingen 
op wederpartij wegens toerekenbaar 
tekortschieten in de nakoming van 
zodanige  verbintenissen uit genoemde 
overeenkomsten waaronder begrepen 
vorderingen ter zake boete, rente en 
kosten. 
14.2 Zolang de geleverde Producten 
eigendom zijn van Tarion is het 
wederpartij niet toegestaan deze op 
enigerlei wijze te wijzigen, te 
vervreemden, te bezwaren, c.q. op 
enigerlei wijze aan een derde in gebruik 
te geven. 
 
15. Risico van opslag informatie 
15.1 Eventuele beschadiging of verlies 
van bij Tarion of derden opgeslagen 
informatie van de wederpartij is voor 
rekening en risico van de wederpartij 
tenzij Tarion aantoonbaar tekort is 
geschoten in haar verplichting tot 
zorgvuldige  opslag. Het is Tarion 
toegestaan de toevertrouwde informatie 
op te slaan onder gebruikmaking van 
geautomatiseerdesystemen. 
15.2 Het risico van beschadiging en 
verlies tijdens vervoer of verzending is 
steeds voor rekening van de 
wederpartij ongeacht door of namens wie 
het vervoer plaatsvindt. 
15.3 Tarion wordt door wederpartij 
gevrijwaard voor de aanspraken van 
derden ter zake. 
 
16. Intellectuele eigendom 
16.1 De intellectuele eigendomsrechten 
van de  Producten die Tarion voor 
wederpartij heeft vervaardigd of 
conceptueel heeft ontwikkeld komen toe 
aan Tarion tenzij uitdrukkelijk schriftelijk 
anders is overeengekomen. Zulks  geldt 
tevens voor Producten die voortbouwen 
op een ontwerp of idee waarop 
intellectuele eigendomsrechten van 
wederpartij rusten. Tarion verklaart dat, 
voor zover zij weet, door de Producten 
geen inbreuk wordt gemaakt op in 
Nederland geldende rechten van 
intellectuele eigendom van derden. Tarion 
kan wederpartij echter niet vrijwaren voor 
eventuele inbreuken op  intellectuele 
eigendomsrechten van derden. 
16.2 Indien Tarion Producten vervaardigt 
of doet  vervaardigen in specifieke 
opdracht van wederpartij op basis van 
een ontwerp dat niet van Tarion afkomstig 
is, vrijwaart wederpartij Tarion ter zake 
van alle inbreuken met betrekking tot 
intellectuele eigendomsrechten van 
derden. 



 
 

16.3 Wederpartij garandeert geen inbreuk 
te maken  (noch derden zulks toe te 
staan of mogelijk te  maken) op 
intellectuele eigendomsrechten van 
Tarion, dan wel haar toeleveranciers, met 
betrekking tot de Producten, bijvoorbeeld 
door de  Producten en/of de 
onderliggende technische gegevens te 
kopiëren, te bewerken of na te maken. Bij 
overtreding van dit beding verbeurt 
wederpartij een boete van € 20.000,= per 
overtreding en € 5.000,= voor elke dag 
dat  deze voortduurt onverminderd het 
recht van Tarion op volledige 
schadevergoeding. 
 
17. Overmacht 
17.1 Indien Tarion door een niet 
toerekenbare tekortkoming ("overmacht") 
niet aan haar verplichtingen jegens 
wederpartij kan voldoen, worden die 
verplichtingen opgeschort voor de duur 
van de overmachtstoestand. Indien de 
overmachtstoestand drie maanden heeft 
geduurd, hebben beide partijen het recht 
de  overeenkomst schriftelijk geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden. 
17.2 Onder overmacht van Tarion wordt 
verstaan elke van de wil van Tarion 
onafhankelijke omstandigheid, waardoor 
de nakoming van (het betreffende 
gedeelte van) haar verplichtingen jegens 
wederpartij wordt verhinderd, vertraagd of 
oneconomisch gemaakt of waardoor de 
nakoming van deze verplichtingen in 
redelijkheid niet van  Tarion kan 
worden verlangd. Onder overmacht dient 
in ieder geval gerekend te worden iedere 
vertraging  of verhindering ontstaan door 
derden (hulppersonen) die door of 
namens Tarion zijn ingeschakeld bij de 
uitvoering  van haar  werkzaamheden. 
 
18. Aansprakelijkheid  
18.1. In geval van een toerekenbare 
tekortkoming is Tarion gehouden zijn 
contractuele verplichtingen alsnog na te 
komen. 
18.2. De verplichting tot 
schadevergoeding van Tarion op grond 
van welke wettelijke grondslag ook, is 
beperkt tot die schade waartegen Tarion 
uit hoofde van een door of ten behoeve 
van hem gesloten verzekering verzekerd 
is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat 
in het betreffende geval door deze 
verzekering wordt uitbetaald. 
18.3. Als Tarion om welke reden dan ook 
geen beroep toekomt op de beperking 
van lid 2 van dit artikel, is de verplichting 
tot schadevergoeding beperkt tot 
maximaal 15% van de totale opdrachtsom 
(exclusief btw). Als de overeenkomst 
bestaat uit onderdelen of deelleveringen, 
is de verplichting tot schadevergoeding 
beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) 
van de opdrachtsom van dat onderdeel of 
die deellevering. 
18.4. Niet voor vergoeding in aanmerking 
komt: 
a. gevolgschade. Onder gevolgschade 
wordt onder meer verstaan 
stagnatieschade, productieverlies, 
gederfde winst, transportkosten en reis- 
en verblijfkosten. Opdrachtgever kan zich 
indien mogelijk tegen deze schade 
verzekeren; 
b. opzichtschade. Onder opzichtschade 
wordt onder andere verstaan schade die 
door of tijdens de uitvoering van het werk 
wordt toegebracht aan zaken waaraan 
wordt gewerkt of aan zaken die zich 
bevinden in de nabijheid van de plaats 

waar wordt gewerkt. Opdrachtgever kan 
zich desgewenst tegen deze schade 
verzekeren; 
c. schade veroorzaakt door opzet of 
bewuste roekeloosheid van hulppersonen 
of niet leidinggevende ondergeschikten 
van Tarion. 
 
19. Ontbinding 
19.1 Tarion is gerechtigd middels een 
schriftelijke  verklaring de overeenkomst 
(buiten)gerechtelijk te ontbinden - naast 
de gevallen genoemd in de wet - 
indien wederpartij de vrije beschikking 
over zijn inkomen en vermogen geheel/of 
gedeeltelijk  verliest ongeacht of zulks 
geschiedt krachtens een wettelijke 
maatregel zoals faillissement dan wel in 
verzuim is in de nakoming van enige 
verplichting uit de opdracht en de 
daaraan verbonden voorwaarden. Zulks 
laat onverlet het recht van Tarion 
volledige schadevergoeding van 
wederpartij te vorderen. 
  
20. Anti wervingsbeding 
20.1 Wederpartij zal gedurende de 
looptijd van deze overeenkomst en twee 
jaar na beëindiging daarvan geen 
werknemers of hulppersonen van Tarion, 
behoudens uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van Tarion, in dienst nemen 
dan wel op een andere wijze, direct of 
indirect, voor zich laten werken. 
16.2 Onder werknemers/hulppersonen 
worden in dit kader verstaan natuurlijke- 
en/of rechtspersonen  die in het kader 
van de door Tarion - dan wel aan haar 
gelieerde ondernemingen - uitgevoerde 
werkzaamheden, zijn ingeschakeld 
tijdens de  duur van de overeenkomst 
met wederpartij.  
 
21. Toepasselijk recht en bevoegde 
rechter 
21.1 De rechtsverhouding tussen partijen 
is onderworpen aan het Nederlandse 
recht. Geschillen zullen uitsluitend 
worden beslecht door de Nederlandse 
rechter. Ter zake de uitleg van gebruikte 
internationale handelstermen zijn  de 
definities gebruikt onder de “Incoterms” 
zoals vastgesteld door de Internationale 
Kamer van  Koophandel (“ICC”) in 
beginsel leidinggevend.  Voor zover door 
nationale of internationale rechtsregels 
niet dwingend anders wordt 
voorgeschreven is ten aanzien van alle 
geschillen tussen partijen uitsluitend de 
rechtbank te Utrecht bevoegd daarvan 
kennis te nemen. De toepasselijkheid van 
het Weens  Koopverdrag (United Nations 
Convention on Contracts for the 
International Sales of Goods “CISG 
“1980) is uitgesloten. 
 


