
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H. CILLEKENS & Zn. B.V., gevestigd en 
kantoorhoudende te 6045 JB Roermond, Metaalweg nr. 4, gedeponeerd ter griffie van de 
Arrondissementsrechtbank te Roermond op 19 april 1993 onder nummer 930148 en bij de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken te Roermond op 19 april 1993 onder nummer 13022569. 

Artikel 1: Definities 

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 
- “Cillekens” de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cillekens & Zn. B.V., gevestigd 

en kantoorhoudende te 6045 JB Roermond, Metaalweg nr. 4 dan wel indien sprake is van 
bemiddeling in de zin van artikel 2.4.: de fabrikant; 

- “Opdrachtgever”: degene die aan Cillekens een opdracht verstrekt c.q. die bij Cillekens een bestelling 
plaatst c.q. degene met wie Cillekens een overeenkomst sluit. 

2. Artikel 2: Toepasselijkheid 

2.1. Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met Cillekens tot het leveren van zaken en/of 
het verrichten van diensten zijn uitsluitend van toepassing de onderhavige algemene verkoop- en 
leveringsvoorwaarden van Cillekens, hierna te noemen: “de voorwaarden”. 

2.2. Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, van welke aard dan ook en al dan niet vervat in de 
door de opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze 
voorwaarden door Cillekens uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. 

2.3. Vermelding of verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop, aanbestedings, of andere 
(aIgemene) voorwaarden wordt door Cillekens niet aanvaard en doet deze inkoop/aanbestedings- of 
andere (algemene) voorwaarden niet van toepassing zijn op de onderhavige overeenkomst. 

2.4. Voor het geval Cillekens slechts optreedt als bemiddelaar en de overeenkomst wordt gesloten tussen 
opdrachtgever enerzijds en de fabrikant anderzijds, zijn de onderhavige algemene voorwaarden bij 
wijze van derdenbeding ten gunste van de fabrikant van toepassing op de overeenkomst tussen 
opdrachtgever en de fabrikant. 

Artikel 3: Offertes 

3.1 Elke van Cillekens uitgegane offerte is vrijblijvend. 
3.2 Indien een offerte niet leidt tot het sluiten van een overeenkomst tussen Cillekens en de 

opdrachtgever, is Cillekens gerechtigd de opdrachtgever de kosten van het vervaardigen van de 
offerte in rekening te brengen, gefixeerd op 15% van het offertebedrag. 

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst 

4.1 Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van ondertekening van het contract door 
Cillekens, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door 
Cillekens respectievelijk de dag waarop Cillekens een door opdrachtgever bij hem geplaatste 
opdracht feitelijk heeft uitgevoerd. 
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Artikel 5: Wijzigingen 

5.1 Wijzigingen in de overeenkomst, alsmede in deze algemene voorwaarden, zijn slechts van kracht 
indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen, onverminderd het vermelde in artikel 6. 

Artikel 6: Prijs 

6.1 De door Cillekens opgegeven prijzen luiden in euro’s, af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van 
Cillekens, exclusief verpakkings-, vervoerskosten en omzetbelasting. 

6.2 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren verhoging 
ondergaan of een verhoging optreedt van uitvoerrechten, rechten c.q. kosten ingevolge het 
intracommunautaire goederensysteem, of andere rechten of belastingen of een verhoging van de 
wisselkoers van de euro ten opzichte van de buitenlandse valuta waarin Cillekens de zaken heeft 
gekocht, - ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden - is Cillekens gerechtigd de 
overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. 

6.3 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, zijn uit- en invoerrechten, zegel-, station- en 
inklaringskosten, belastingen, kosten van in- en uitlading; vrachtkosten, verzekeringskosten etc. voor 
rekening van opdrachtgever. 

6.4 In afwijking van het vermelde in artikel 6.1. kunnen prijzen die af fabriek worden verstrekt aan de 
opdrachtnemer in rekening worden gebracht in gelijke valuta als door de fabrikant opgegeven. 

Artikel 7: Verpakking/verzending 

7.1 Cillekens bepaalt de wijze van verzending en verpakking, tenzij opdrachtgever Cillekens terzake 
schriftelijk anders instrueert. 

7.2  De verpakkingskosten worden opdrachtgever separaat in rekening gebracht. 
7.3  Verpakking wordt door Cillekens niet terug genomen. 
7.4 Bij verzending van zaken met een netto-factuur-waarde per zending van minder dan € 200,- worden 

de verzendkosten opdrachtgever separaat in rekening gebracht; zaken met een netto-factuur-waarde 
per zending van meer dan € 200,- worden door Cillekens franco thuis afgeleverd. 

Artikel 8: Beschrijvingen, modellen, hulpmiddelen en adviezen 

8.1 In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts 
bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend 
contract of een door Cillekens ondertekende opdrachtbevestiging, onverminderd het vermelde in 
artikel 8.5. 

8.2 Door Cillekens uitgebrachte offertes, alsmede door Cillekens vervaardigde of verstrekte tekeningen, 
berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen, stempels, software, e.d., blijft eigendom 
van Cillekens ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. 

8.3 De informatie, die in een en ander ligt besloten c.q. ten grondslag ligt aan de fabricage- en 
constructiemethoden, produkten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan Cillekens, ook al zijn daarvoor 
aan opdrachtgever kosten in rekening gebracht. 

8.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat de in artikel 8.2. en 8.3. vermelde informatie, behoudens ter 
uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van Cillekens wordt 
gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of aan derden ter beschikking gesteld in welke 
vorm dan ook. 
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8.5 Alle door Cillekens verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen en opgaven omtrent 
capaciteiten, resultaten van door Cillekens te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden, zijn 
geheel vrijblijvend en worden door Cillekens verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. 

8.6 Geringe afwijkingen van de gebruikelijke toleranties en/of van de tussen partijen uitdrukkelijk 
overeengekomen maten, capaciteiten en/of resultaten van de door Cillekens te vervaardigen/te 
leveren zaken, leveren voor opdrachtgever geen grond op tot ontbinding van de overeenkomst en/of 
schadevergoeding. 

Artikel 9: Levertijd 

9.1 De levertijd gaat in op, het laatste der navolgende tijdstippen: 
a.  de dag van totstandkoming van de overeenkomst; 
b.  de dag van ontvangst door Cillekens van de voor de nakoming van de overeenkomst 

noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.; 
c.  de dag van de vervulling van de voor het aanvangen der werkzaamheden noodzakelijke 

formaliteiten; 
d.  de dag van ontvangst door Cillekens van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen 

der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. 
9.2 De opgave van levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
9.3 Overschrijding van de levertijd verplicht Cillekens niet tot enige vergoeding en geeft de opdrachtgever 

niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende 
verplichtingen op te schorten. 

9.4 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende 
werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door 
Cillekens bestelde materialen. Indien buiten de schuld van Cillekens vertraging ontstaat ten gevolge 
van wijziging van bedoelde werkomstandigheden en/of doordat voor de uitvoering van de 
overeenkomst bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig 
verlengd. 

9.5 De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd vanaf het moment van feitelijke ter 
beschikking stelling van de zaken aan een door Cillekens aan te wijzen transporteur. 

9.6 Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd 
bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Cillekens 
ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst 
voortvloeiende verplichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van 
de overeenkomst. 

9.7 Cillekens is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deel-leveranties, tenzij 
uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen 
verzet. Bij deelleveranties geldt elke afzonderlijke partij zaken als op zichzelf geleverd en is Cillekens 
gerechtigd terzake deze deel-leverantie te factureren. 

9.8 Indien de opdrachtnemer een bestelling op afroep plaatst, moet deze bestelling uiterlijk op de laatste 
dag van de afroeptermijn door de opdrachtnemer worden afgeroepen en afgenomen. 
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Artikel 10: Risico en eigendomsovergang 

10.1 Nadat de betreffende zaken het fabrieksterrein, c.q. het magazijn of opslagterrein van Cillekens, 
hebben verlaten, alswel dadelijk nadat de zaak geldt als geleverd in de zin van artikel 9.5., draagt 
de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door deze zaak mocht 
staan, behoudens voor zover aan opzet of grove schuld van Cillekens. te wijten. 

10.2 Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van de zaken, is 
Cillekens gerechtigd de zaken voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan. 

10.3 Schade aan de zaken, veroorzaakt door vernieling van de verpakking is voor rekening en risico van 
opdrachtgever. 

10.4 Indien opdrachtgever Cillekens zaken ter bewerking, reparatie, inspectie of anderszins, ter 
beschikking stelt, berusten deze zaken onder Cillekens voor rekening en risico van opdrachtgever. 
Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering van deze zaken. 

10.5 Ten aanzien van de in artikel 10.4 vermeIde zaken aanvaardt Cillekens geen enkele 
aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld zijdens Cillekens. 

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud 

11.1 De eigendom van de zaken gaat eerst op opdrachtgever over wanneer al het door opdrachtgever 
aan Cillekens uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente 
en kosten, volledig aan Cillekens is voldaan. 

11.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd vóór het in artikel 11.1. vermelde tijdstip de zaken anders dan in 
het kader van de normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen in eigendom over te dragen 
en/of anderszins ter beschikking te stellen. 

11.3 Cillekens is in voorkomend geval gerechtigd tot ongehinderde toegang tot de ruimten waarin het 
product zich bevindt. Opdrachtgever zal Cillekens alle medewerking verlenen teneinde het in de 
vorige alinea vermelde eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de zaken. 

Artikel 12: Betaling 

12.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs ter keuze van 
Cillekens contant bij levering of binnen dertig dagen na levering. 

12.2 Cillekens is steeds gerechtigd voor de nakoming van betalingsverplichtingen zekerheidsstelling te 
verlangen en/of uitsluitend onder rembours te verzenden, alsmede de nakoming van de 
overeenkomst op te schorten totdat aan voormelde zekerheidsstelling naar genoegen van 
Cillekens is voldaan. 

12.3 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening zijdens opdrachtgever te geschieden 
ten kantore van Cillekens of op een door Cillekens aan te, wijzen rekening. 

12.4 Indien opdrachtgever niet binnen de dertig dagen termijn, vermeld in artikel 12.1. betaalt, is hij van 
rechtswege in verzuim en is hij vanaf de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een 
gedeelte van een maand als een volle maand wordt aangemerkt, alsmede alle op de inning van 
de vordering vallende gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten 
worden gefixeerd op het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde incassotarief, 
doch met een minimum van € 115,-. 

12.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde 
rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt 
de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
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12.6 Zodra zich ten opzichte van opdrachtgever een situatie voordoet als vermeld in artikel 18.2. 
worden taille vorderingen van Cillekens op opdrachtgever, ook voor zover deze vorderingen 
voortspruiten uit andere tussen partijen gesloten overeenkomsten, onmiddellijk opeisbaar. 

12.7 Onder opdrachtgever in de zin van artikel 12.8. wordt mede verstaan enige tot 
opdrachtgeversconcern behorende moeder/ dochtervennootschap of zustervennootschap of enig 
anderszins met opdrachtgever gelieerde onderneming, ongeacht de rechtsvorm, daarvan. 

Artikel 13: Garantie 

13.1 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat Cillekens in zowel voor de deugdelijkheid van 
de door hem geleverde zaak als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde 
materiaal, gedurende een periode van 1 maanden na factuurdatum. 

13.2 De onder de in de vorige alinea vermelde garantie vallende gebreken zullen door Cillekens 
worden weggenomen door vervanging van de gebrekkige zaken, al dan niet in het bedrijf van 
Cillekens, of door toezending van vervangende zaken, een en ander steeds ter vrije keuze van 
Cillekens.

13.3 Alle kosten, die uitgaan boven het vermelde in artikel 13.2., zoals, zijnde van een limitatieve 
opsomming geen sprake, transportkosten, reis- en verblijfskosten, alsmede kosten van 
demontage en montage, zijn voor rekening van opdrachtgever. 

13.4 Buiten de in artikel 13.1. vermelde garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in, danwel 
geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: 
a. de niet nakoming van door Cillekens aan het gebruik van de geleverde zaken verbonden 
voorschriften,danwel het voorziene normaal gebruik; 
b. normale slijtage; 
c. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste 
materialen; 
d. in overleg met opdrachtgever aangewende materialen respectievelijk zaken; 
e. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voorzover op uitdrukkelijke instructie van 
opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde 
materialen of zaken; 
g. door Cillekens van derden betrokken materialen of onderdelen, Voor zover de derde terzake 
geen garantie aan Cillekens heeft verstrekt. 

13.5 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor 
hem uit de met Cillekens gesloten overeenkomst, of uit een daarmee samenhangende 
overeenkomst, voortvloeit, is Cillekens met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige 
garantie - hoe ook genaamd - gehouden. 

13.6 Het beweerdelijk niet nakomen door Cillekens van zijn garantieverplichtingen ontslaat 
opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met Cillekens 
gesloten overeenkomst. 

Artikel 14: Reclames 

14.1 Reclame terzake van gebreken dient binnen acht dagen na ontvangst van de zaken bij aan 
Cillekens gericht aangetekend schrijven, onder nauwkeurige opgaaf van de aard en grond der 
klachten, te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aansprakelijkheid van Cillekens 
terzake vervalt. 
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14.2 Rechtsvorderingen terzake de gebreken dienen binnen een half jaar na de tijdige reclame op 
straffe van verval aanhangig te worden gemaakt. 

14.3 Gebreken ten aanzien van een deel van de geleverde zaken geven opdrachtgever niet het recht 
tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde zaken. 

14.4 Geringe afwijkingen in afmetingen, kwaliteit, kleur, hardheid, of dikte, geven geen recht tot 
reclame. 

14.5 Retournering aan Cillekens van geleverde zaken is slechts geoorloofd na voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Cillekens en met inachtneming van de terzake door Cillekens 
schriftelijk nader te bepalen voorwaarden. 

Artikel 15: Aansprakelijkheid 

15.1 De aansprakelijkheid van Cillekens is beperkt tot nakoming van de in artikel 13 omschreven 
garantieverplichtingen. 

15.2 Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Cillekens en behoudens het bepaalde in artikel 
13.1. is alle aansprakelijkheid van Cillekens, zoals voor, zijnde van een limitatieve opsomming 
geen sprake, bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, alsmede schade als gevolg van 
aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten, behoudens opzet op grove schuld zijdens Cillekens. 

15.3 Cillekens is derhalve niet aansprakelijk voor: 
* schending van octrooien, licenties en/of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van 
door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens; 
* beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking 
gestelde grondstoffen, half fabricaten, modellen, gereedschappen etc. 

15.4 Opdrachtgever is gehouden Cillekens te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake van alle 
aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Cillekens 
in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen 
aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten/ 
onderaannemers) en artikel 6:185 B.W. (productaansprakelijkheid). 

Artikel 16: Software/programmamateriaal 

16.1 Alle door Cillekens geleverde software/programmamateriaal, in de meest ruime zin des woords en 
derhalve ook in gedrukte vorm, blijft de exclusieve eigendom van Cillekens. 

16.2 Opdrachtgever krijgt ten aanzien van het in artikel 16.1. vermelde software/programmamateriaal 
slechts en strikt persoonlijk gebruiksrecht. 

16.3 Door Cillekens geleverd programmamateriaal in gedrukte vorm mag door opdrachtgever niet 
worden gekopieerd. 

16.4 Het is opdrachtgever verboden om door Cillekens geleverd software/programmamateriaal of 
kopieën van software te verkopen, te vervreemden, te bezwaren of anderszins aan derden, al dan 
niet om niet, onder welke titel en in welke vorm dan ook, in gebruik af te staan en/of het 
software/programmamateriaal, onder welke titel en in welke vorm dan ook, buiten de onderneming 
van opdrachtgever te brengen. 

16.5 Onverminderd het vermelde in artikel 16.4. is het opdrachtgever eveneens verboden het door 
Cillekens geleverde software/programmamateriaal te distribueren, daarvan kopieën te maken of 
anderszins te openbaren, behoudens uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Cillekens.
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16.6 Alle kopieën van door Cillekens geleverd software/programmamateriaal, met inbegrip van 
vertalingen en compilaties en (gedeeltelijke) kopieën, deel uitmakende van de gewijzigde en 
aangepaste programma’s van Cillekens blijven eigendom van Cillekens. 

16.7 Opdrachtgever zal het aantal en de plaats van alle kopieën/originelen van het software/ 
programmamateriaal bijhouden en is verplicht hieromtrent op eerste verzoek van opdrachtgever 
schriftelijk mededeling te doen. 

16.8 Opdrachtgever is verplicht met betrekking tot alle personen, al dan niet werknemer van 
opdrachtgever, die toegang tot de software/programmamaterialen hebben, door middel van 
richtlijnen, overeenkomsten of anderszins daartoe geëigende middelen, maatregelen te nemen 
teneinde te voldoen aan de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen. 

Artikel 17: Overmacht 

17.1 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van Cillekens 
onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de 
overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk 
verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, zijnde van een limitatieve 
opsomming geen sprake, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werklieden 
uitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Cillekens 
of diens leveranciers. 

Artikel 18: Opschorting en ontbinding 

18.1 Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is 
Cillekens gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden 
op te schorten hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dat Cillekens tot enige 
schadevergoeding gehouden zal zijn. 

18.2 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem 
uit de met Cillekens gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomsten 
voortvloeit, danwel indien goede grond bestaat voor de vrees dat opdrachtgever niet in staat is of 
zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Cillekens te voldoen, alsmede inqeval van 
faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijk overdracht van (de 
onderneming van) opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van 
zijn vorderingen, alsmede indien beslag ten laste van opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag 
niet binnen een redelijk korte termijn is opgeheven of een vonnis tot opheffing is verkregen, is 
Cillekens gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van elk dezer 
overeenkomsten voor ten hoogste zes rnaanden op te schorten hetzij deze (gedeeltelijk) te 
ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van Cillekens tot enige schadevergoeding of garantie en 
onverminderd de Cillekens verder toekomende rechten.  
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Artikel 19: Intentieverklaring 

19.1 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig mochten blijken te zijn, of 
daarvan om welke reden dan ook geen nakoming kan worden gevorderd, blijven de overige 
bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht en zullen partijen omtrent 
de nietig bepaling, danwel de bepaling waarvan geen nakoming kan worden gevorderd, bij 
elkander te raden gaan omtrent de wijze waarop het best uitvoering kan worden gegeven aan de 
strekking van de desbetreffende bepaling. 

Artikel 20: Geschillen/toepasselijk recht 

20.1 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met Cillekens is bij uitsluiting Nederlands 
recht van toepassing. 

20.2 Uitdrukkelijk uitgesloten wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag “Convention on 
the International sale of goods 1980”.  

20.3 Alle geschillen uit of naar aanleiding van de door Cillekens uitgebrachte offertes en/of 
aanbiedingen en/of met Cillekens gesloten overeenkomsten, zullen in eerste instantie uitsluitend 
worden beslist door de Arrondissementsrechtbank te Roermond, behoudens de bevoegdheid in 
Kantongerechtzaken. 

20.4 Het vermelde. in artikel 20.3. strekt uitsluitend ten behoeve van Cillekens, Cillekens is derhalve 
ten alle tijde gerechtigd zich te wenden tot de Rechter die, afgezien van het vermelde in artikel 
20.3, bevoegd is. 
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