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ALGEMENE VOORWAARDEN SPEELTOPVEILIG Nederland B.V. 
 
ARTIKEL 1 - ALGEMEEN  
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of 
opdrachten die SPEELTOPVEILIG Nederland B.V., gevestigd te Tiel, (hierna te noemen 
“STV”) sluit met een wederpartij, nader te noemen “de opdrachtgever”.  Voor zover hierna 
gesproken wordt over “overeenkomst” dan wordt daarmee bedoeld de overeenkomst, 
waarin deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 
2. De overeenkomsten als genoemd in lid 1 van dit artikel, betreffen alle overeenkomsten 
door STV gesloten, doch met name overeenkomsten tot advisering ter zake het gebruik en 
de veiligheid van speeltoestellen, alsmede het verrichten van inspecties ter zake 
speeltoestellen, steeds in de ruimste zin des woords. 
3. Het bepaalde in artikel 7:407, lid 2 BW wordt zowel ten aanzien van STV als ten aanzien 
van haar personeel uitgesloten. 
 
ARTIKEL 2 - DE OVEREENKOMSTEN 
1. Overeenkomsten tot aanneming van werk, tot het verrichten van regiewerk en/of van 
koop of verkoop en aanvullingen en/of wijzigingen daarvan, worden eerst door schriftelijke 
bevestiging van de ondernemer voor hem bindend. De inhoud van de orderbevestiging is 
bepalend voor de inhoud van de overeenkomst. 
2. Schriftelijke aanvaarding geschiedt doordat de opdrachtgever de offerte voor akkoord 
tekent en deze vervolgens overhandigt dan wel terugzendt aan de ondernemer, uiterlijk 30 
dagen na offertedatum. 
3. a. Na wijzigingen in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht. 
b. De leden 2 en 3a zijn vervolgens opnieuw van toepassing. 
4. De aanvaarding van de offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op 
het moment dat de opdrachtgever er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met 
uitvoering van het werk wordt begonnen. 
5. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, 
afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden 
de ondernemer niet. 
6. De ondernemer is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden 
zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. 
 
ARTIKEL 3 - OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 
1. De door STV schriftelijk uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende een 
periode van 30 dagen, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is 
opgenomen.  
2. De door STV uitgebrachte offertes zijn gebaseerd op het verrichten van werkzaamheden 
onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren. De in de offertes 
genoemde aanbiedingen en prijsopgaven worden gedaan op basis van de op dat tijdstip 
geldende prijzen en specificaties.  
3. Een overeenkomst komt eerst tot stand, wijzigingen en aanvullingen daaronder 
begrepen, indien STV een opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Wijzigingen en aanvullingen 
behoeven niet schriftelijk te worden bevestigd indien wordt gewerkt in regie, dan wel 
indien de aard van de overeenkomst zich anderszins tegen voortdurende schriftelijke 
bevestiging verzet. 
 
ARTIKEL 4 - OMVANG OPDRACHT EN UITVOERING 
1. De opdracht is uitdrukkelijk beperkt tot de werkzaamheden zoals die in de overeenkomst 
en – voor zover de overeenkomst daar uitdrukkelijk naar verwijst – in de offerte staan 
omschreven.  
2. STV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen 
van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van 
de wetenschap. 
3. Bij de uitvoering van de aan haar opgedragen werkzaamheden, verplicht STV zich 
toepassing te geven aan de op het moment van de daadwerkelijke uitvoering van de 
opdracht meest recente wetgeving, (beoordelings)richtlijnen en certificeringsvoorschriften.  
4. STV legt de resultaten van haar werkzaamheden vast in een rapport voorzien van foto’s 
van het object dat ter beschikking zal worden gesteld aan de opdrachtgever. Ingeval van 
geschillen ter zake de staat van het beoordeelde object, is het rapport inclusief de daarvan 
deel uitmakende foto’s bindend, behoudens tegenbewijs van de opdrachtgever. 
5. Indien STV een opname of inspectie verricht, dan geldt als uitgangspunt dat dit een 
visuele opname of inspectie betreft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt 
overeengekomen. De opdrachtgever is zich ervan bewust dat de opname of een inspectie 
een momentopname betreft. 
6. Indien en voor zover een goede uitvoering van de werkzaamheden dit vereist, is STV 
gerechtigd werkzaamheden door derden te laten verrichten. 
 
ARTIKEL 5 - OPDRACHTSOM  
1. De in de offertes van STV gehanteerde bedragen, zijn geformuleerd als vaste 
opdrachtsom exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld. 
2. Als en voor zover in afwijking van artikel 4.1 de werkzaamheden op basis van regie 
worden uitgevoerd, zal zulks reeds in de offerte worden vermeld. Het ingevolge de 
overeenkomst alsdan aan STV toekomende bedrag is het saldo, gevormd door een 
eenheidsprijs vermeerderd met opslagen en vermenigvuldigd met de feitelijk door STV 
gewerkte hoeveelheid als gedefinieerd in de overeenkomst. Terzake de verwerkte 
hoeveelheden, het aantal gewerkte uren daaronder begrepen, is, behoudens tegenbewijs 
door de opdrachtgever, de administratie van STV bindend.  
3. Indien meer dan drie maanden zijn verlopen na het tot stand komen van de 
overeenkomst en in die periode de prijzen van materialen, lonen, premies welke dan ook, 
belastingen, vervoerskosten en/of andere kostprijsfactoren van STV dusdanig zijn gestegen 
dat de kostprijs voor STV meer dan 5% hoger is komen te liggen, is STV gerechtigd een 
met de kostprijsstijging overeenkomende hogere prijs in rekening te brengen, zonder dat 
opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst te (doen) laten ontbinden terwijl STV op 
grond van het bovenstaande in geen geval gehouden is tot enige schadevergoeding. 
 
 
 

 
 
 
 
 
ARTIKEL 6 - MEERWERK 
1. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door STV in overleg, al dan niet schriftelijk 
vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in 
die overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt uitgevoerd, dan wel door 
haar boven in de overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt 
gepresteerd.  
2. Indien de opdrachtgever meerwerk verlangt, zijn voor wat betreft het meerwerk deze 
voorwaarden onverkort van toepassing.  
3. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk op regiebasis uitgevoerd en in rekening 
gebracht. Artikel 4, lid 2 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing. 
4. Indien opdrachtgever daartoe verzoekt, kan STV reparaties uitvoeren aan speeltoestellen 
en terreinen van opdrachtgever. Deze werkzaamheden zullen op regiebasis in rekening 
worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen. 
 
ARTIKEL 7 - OPLEVERING 
1. Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de 
opdrachtgever. Het werk wordt als geheel opgeleverd beschouwd wanneer de ondernemer 
schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd. 
Verder wordt het werk als opgeleverd beschouwd wanneer de opdrachtgever het werk 
(opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een 
gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd. Ten aanzien van 
levend materiaal vindt een tweede oplevering plaats. 
 
ARTIKEL 8 - WIJZIGINGEN OP INITIATIEF STV 
1. STV behoudt zich het recht voor tijdens de uitvoering van de opdracht die wijzigingen 
ten aanzien van de te verrichten werkzaamheden door te voeren, waarvan de 
noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de 
kwaliteit van het werk en passen binnen de inhoud en de omvang van de opdracht.  
2. Wanneer een situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, kan STV eerst dan een 
verhoging van de prijs vorderen, wanneer zij de opdrachtgever daarvoor tijdig heeft 
gewaarschuwd, tenzij de opdrachtgever de noodzaak tot de wijzigingen uit zichzelf had 
moeten begrijpen. 
 
ARTIKEL 9 - TRANSPORTRISICO’S 
1. Alle zaken worden vervoerd voor risico van STV, tenzij anders is overeengekomen. 

 
ARTIKEL 10 - AFSPRAKEN DOOR PERSONEEL 
1. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van STV 
binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk heeft bevestigd. 
2. Als niet tot handelen bevoegde medewerkers dienen in dit verband te worden 
beschouwd alle medewerkers die geen procuratie hebben. 
 
ARTIKEL 11 - MILIEUASPECTEN BIJ DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN 
1. Onder inachtname van het bepaalde ten aanzien van zand, grond, compost en teelaarde 
geldt: 
a. STV zal zorgdragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- 
en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. 
b. De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de opdrachtgever. 
 
ARTIKEL 12 - EIGENDOMSVOORBEHOUD 
1. Alle geleverde zaken voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven eigendom van 
STV, zolang deze niet dan wel niet geheel zijn betaald. 
2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van STV op de geleverde zaken door natrekking 
of zaaksvorming tenietgaat, vestigt STV bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de 
natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van STV, tot zekerheid 
van al hetgeen de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, aan STV verschuldigd is en zal 
worden. 
 
ARTIKEL 13 – VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE 
OPDRACHTGEVER 
1. De opdrachtgever is verplicht STV tijdig de inlichtingen, gegevens, beslissingen en 
eerdere beoordelingsrapportages  te verstrekken, die nodig zijn om de opdracht naar 
behoren te vervullen en te voltooien, daar onder begrepen bij de opdrachtgever aan het 
object bekende gebreken alsmede ongevallen die zich ter zake het te beoordelen object 
hebben voorgedaan. 
2. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem 
voorgeschreven werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en/of 
aanwijzingen. 
3. De opdrachtgever zorgt ervoor dat het terrein respectievelijk de ruimte waar  de 
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd vrij toegankelijk is, en draagt op eerste 
verzoek van STV voorts zorg voor voldoende aansluitmogelijkheden voor elektrische 
(test)apparatuur, verlichting, water en andere voor de uitvoering van de werkzaamheden 
benodigde energie. 
4. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, 
waarvoor de opdrachtgever op grond van dit artikel verantwoordelijk is, dienen de daaruit 
voor STV voortvloeiende schade en kosten (per werknemer van STV € 50,00 per uur tot 
een maximum van € 500,00 per werkdag) door de opdrachtgever te worden vergoed.  
5. De opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat de werknemer van STV zijn 
werkzaamheden op de locatie van de opdrachtgever kan uitvoeren zonder dat er risico is 
van vernieling en/of ontvreemding van de voor deze werkzaamheden benodigde 
gereedschappen en/of vervoermiddelen. Indien toch vernieling of ontvreemding plaatsvindt 
op het terrein van de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever financieel aansprakelijk voor 
deze schade. 
6. Kosten, boetes en/of bekeuringen voor rekening van de opdrachtgever voortvloeiend uit 
inspecties aan speeltoestellen door bijvoorbeeld de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), 
kunnen niet worden afgewenteld op STV. 
 



  
 Inspectie, advies, reparatie, onderhoud en certificering van speellocaties 

 

Blad 2 van 2  Code: Alg.voorw. STV  Revisiedatum: januari 2018 

 
 

 
 
 
ARTIKEL 14 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 
1. Indien de opdrachtgever ontwerptekeningen, afbeeldingen, ontwerpen, modellen en 
eerdere rapporten aan STV verstrekt, zal STV het hierop berustende en aan STV bekend 
gemaakte auteursrecht respecteren en slechts gebruiken voor de opdracht waarvoor zij ter 
beschikking zijn gesteld.  
2. Het auteursrecht van de door STV geproduceerde rapportages en certificaten blijft bij 
STV rusten. Evenzo geldt dit voor door STV ontwikkelde werkmethoden waarop 
octrooibescherming rust. 
3. Zonder schriftelijke toestemming van STV mogen de in de voorgaande leden van dit 
artikel genoemde en aan STV toebehorende bescheiden die aan de opdrachtgever zijn 
verstrekt niet worden gereproduceerd, in welke vorm dan ook, noch mogen deze 
bescheiden zonder schriftelijke toestemming van STV aan derden ter hand worden gesteld 
of ter inzage worden gegeven dan wel anderszins opnieuw worden gebruikt. Evenzo geldt 
dit voor door STV ontwikkelde werkmethoden waarop octrooibescherming rust. 
4. Indien de opdrachtgever handelt in strijd met het in dit artikel bepaalde, is zij, 
onverminderd het recht van STV op vergoeding van de werkelijke schade, een terstond 
opeisbare boete aan STV verschuldigd gelijk aan 10% van het bedrag van de bij de 
aanbieding gedane prijsopgave, welk bedrag de opdrachtgever in dat geval op eerste 
verzoek van STV aan deze zal voldoen.  Door deze betaling gaan de eigendom- en het 
auteursrecht van bedoelde bescheiden niet over.  
 
ARTIKEL 15 - CERTIFICAAT 
1. Indien STV een certificaat, ongeacht de vorm en de in het certificaat gebruikte 
bewoordingen, uitreikt aan de opdrachtgever, zijn zowel STV als opdrachtnemer gerechtigd 
dit aan derden te communiceren. Dit in afwijking van het bepaalde in artikel 8 van deze 
voorwaarden. 
2. Opdrachtgever is verplicht het certificaat op eerste verzoek van STV te retourneren, in 
het geval STV, om welke reden ook, het certificaat intrekt, opschort en/of op andere wijze 
het gebruik ervan beperkt of wijzigt, vorm en inhoud van het certificaat daaronder 
begrepen. 
3. STV behoudt zich het recht voor de gegevens aangaande het certificaat aan derden te 
verstrekken.  Dit in afwijking van het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden. 
 
ARTIKEL 16 - BETALINGSVOORWAARDEN, BOETEBEDING 
1. Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 30 dagen na 
factuurdatum, hetzij contant, hetzij op een door STV aan te wijzen rekening.  
2.  De opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige aftrek dan wel verrekening.  
3. Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de opdrachtgever 
geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft STV, zonder dat daarvoor enige 
ingebrekestelling is vereist, recht op vergoeding van rente gelijk aan 1% per maand vanaf 
de vervaldag.  
4. Indien de opdrachtgever in verzuim is, is deze jegens STV tevens verschuldigd een direct 
opeisbare boete, met een minimum van € 45,-- exclusief BTW en in ieder geval vastgesteld 
op een percentage van de hoofdsom: 
-  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 boven € 60.000,--: 3 %. 
5. Indien de opdrachtgever in der minne niet tot betaling overgaat van het openstaande 
factuurbedrag en STV in verband met de incassering tot het entameren van een 
gerechtelijke procedure moet besluiten, is de opdrachtgever jegens STV tevens 
verschuldigd alle aan een dergelijke procedure verbonden kosten, waaronder begrepen 
kosten van rechtskundige bijstand, voor zover deze de uitgesproken 
proceskostenveroordeling te boven gaan.  
6. STV heeft de vrijheid te bepalen aan welke schulden betalingen van de opdrachtgever 
worden toegekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden 
gebracht op de rente en op de bedragen als bedoeld in lid 3 en 4 van dit artikel.  
 
ARTIKEL 17 - AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE UITVOERING VAN DE 
WERKZAAMHEDEN 
1. indien de uitgevoerde werkzaamheden niet aan de afgesproken eisen voldoen, is de 
opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan STV binnen dertig 
dagen na dagtekening van het rapport onder opgave van redenen hiervan.  
2. Na de in het vorige lid genoemde termijn is STV niet meer aansprakelijk voor 
tekortkomingen ter zake de door haar verrichte werkzaamheden.  
3. Het in het voorgaande artikelonderdeel bepaalde leidt uitzondering in geval van een 
tekortkoming die redelijkerwijs niet door de opdrachtgever binnen genoemde termijn had 
kunnen worden onderkend, zulks aan te tonen door de opdrachtgever. 
4. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming in geval van een 
overeenkomst tot inspectie en advisering is in ieder geval niet ontvankelijk, indien zij wordt 
ingesteld na verloop van een jaar na de dag waarop het inspectierapport dan wel het 
adviesrapport aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld. 
 
ARTIKEL 18 - KLACHTEN 
1. Klachten, zowel betreffende de zichtbare gebreken in uitvoering van het werk of de 
levering van materialen, dienen om ontvankelijk te zijn uiterlijk binnen 14 dagen na 
factuurdatum schriftelijk te zijn ontvangen. Overige klachten betreffende de uitvoering van 
het werk of de levering van materialen dienen om ontvankelijk te zijn uiterlijk 60 dagen na 
oplevering van werk respectievelijk de laatste dag van uitvoering van werkzaamheden of 
levering van materialen schriftelijk te zijn ontvangen. 
2. De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van klachten 
niet opgeschort. 
3. Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van de zaken zijn niet 
ontvankelijk indien de opdrachtgever niet de normale zorg die van hem mag worden 
verwacht na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van materialen in acht 
heeft genomen. 

 
 
 
 
ARTIKEL 19 – TERMIJNEN 
1. Termijnen waarbinnen het werk dient te zijn afgerond,  zijn voor STV slechts bindend, 
indien in de overeenkomst uitdrukkelijk een bepaalde datum is overeengekomen. 
Prognoses en toezeggingen binden STV niet.  
2. Indien een uitdrukkelijk tijdstip als bedoeld in lid 1 van dit artikel is overeengekomen, 
dan wordt steeds termijnverlenging verleend indien stagnatie optreedt welke STV niet kan 
worden aangerekend wegens overmacht, zoals elders in deze voorwaarden omschreven.  
 
ARTIKEL 20 - AANSPRAKELIJKHEID 
1. STV is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan 
als direct of indirect gevolg van: 
a. overmacht, zoals verder in deze voorwaarden omschreven; 
b. daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere 
personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld; 
c. nalatigheden van de opdrachtgever als bedoeld in artikel 7 van deze voorwaarden; 
d. rellen, relletjes of opstootjes, vandalisme, sabotage, actie van wettelijk ingestelde 
autoriteiten met betrekking tot deze gebeurtenissen. 
e. enig andere van buitenaf komende oorzaak; 
f. gebreken en onvolkomenheden – het niet voldoen aan wetten en beoordelingsrichtlijnen 
daaronder begrepen – aan zaken toebehorend aan de opdrachtgever die niet uitdrukkelijk 
in de overeenkomst als onderwerp van beoordeling zijn aangewezen. 
2. De aansprakelijkheid van STV voor fouten, voor zover ontstaan door schuld van STV of 
van hen, die door STV te werk zijn gesteld op de aan STV opgedragen werkzaamheden, is 
beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar in het voorkomende geval 
recht op uitkering geeft, dan wel tot de factuurwaarde met een maximum van 50.000 Euro. 
3. STV is niet gehouden door de opdrachtgever geleden bedrijf- en/of gevolgschade te 
vergoeden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. 
4. Opdrachtgever blijft geheel verantwoordelijk voor de deugdelijkheid en veiligheid van de 
door haar geëxploiteerde speeltoestellen en/of speelterreinen. De inachtneming van de 
onderzoeks-/inspectieresultaten van STV – het gevolg geven van de daarin vermelde 
aanwijzingen daaronder begrepen – behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van de 
opdrachtgever. De consequenties van de door de opdrachtgever genomen beslissingen ter 
zake komen geheel en al voor zijn rekening en risico. 
5. Opdrachtgever vrijwaart STV tegen aanspraken van derden tot vergoeding van geleden 
schade als gevolg van de ondeugdelijkheid en/of onveiligheid van de speeltoestellen en/of 
het terrein waarop de opdracht aan STV betrekking heeft.  
 
ARTIKEL 21 - OVERMACHT 
1. In geval na het tot stand komen van een overeenkomst blijkt dat de uitvoering ten 
gevolge van overmacht voor STV bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is STV gerechtigd de 
opdrachten, voor zover deze nog uitvoering behoeven, naar keuze van STV te ontbinden 
dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, in welke gevallen de opdrachtgever, gelet 
op de omstandigheden van het geval, zo spoedig mogelijk bericht zal worden. 
2. Onder overmacht wordt verstaan:  iedere situatie waarin STV haar verplichtingen of een 
deel daarvan niet kan nakomen, als gevolg van omstandigheden buiten haar invloedssfeer 
en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, of de verkeersopvattingen aan 
haar kunnen worden toegerekend. 
3. In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden, doch niet limitatief, als 
overmacht: 
-  onwerkbaar weer, 
-  natuurrampen, 
-  ziekten van epidemisch karakter, 
-  oorlogen, 
-  internationale of nationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe, 
-  maatregelen van binnenlandse- of buitenlandse overheden,  
-  stakingen bij toeleveranciers dan wel onderaannemers,  
-  het wegvallen van energievoorzieningen zoals elektriciteit, gas en water. 
 
ARTIKEL 22 - DUUROVEREENKOMST, BEËINDIGING 
1. Voor zover STV met de opdrachtgever een duurovereenkomst aangaat wordt deze 
geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 
2. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd. 
Overeenkomsten voor onbepaalde tijd worden opgezegd met inachtneming van een 
opzegtermijn van drie maanden. 
3. Overeenkomsten voor bepaalde tijd worden geacht stilzwijgend steeds met een jaar te 
zijn verlengd, tenzij uiterlijk drie maanden voor het einde van de looptijd de overeenkomst 
werd opgezegd. 
4. De opzegging dient schriftelijk per aangetekende post te geschieden. 
5. Voor zover de overeenkomst niet anders bepaalt, is STV bevoegd de door haar 
gehanteerde tarieven periodiek aan te passen. 
 
ARTIKEL 23 - GESCHILLEN 
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig 
beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop 
deze voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende deze voorwaarden zelf en haar uitleg 
en uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de 
bevoegde rechter van de vestigingsplaats van STV. Naar keuze van STV kan zij hiervan 
afwijken door het geschil te laten beslechten door de bevoegde rechter van de 
vestigingsplaats van de opdrachtgever. 
 
ARTIKEL 24 - TOEPASSELIJK RECHT 
1. Op alle overeenkomsten tussen STV en de opdrachtgever gesloten, is Nederlands recht 
van toepassing. 
 
ARTIKEL 25 – SLOTBEPALING 
1. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor Rivierenland te Tiel onder nummer 02325330. Deze algemene voorwaarden treden in 
werking per 1 juni 2006. 


