Leverings-en Verkoopvoorwaarden van Peter van Aubel Gas- en Lastechniek
te Weert gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond
onder nummer 13036266
Artikel 1: Toepasselijkheid.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
op alle overeenkomsten van huur, koop en verkoop van opdracht
en tot uitvoering van werk door van Aubel Gas- en Lastechniek
te Weert gedaan respectievelijk aangegaan, behoudens indien en
voor zover bij schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk van
bepaalde voorwaarden wordt afgeweken.
Afwijkingen van deze verkoopvoorwaarden, in het bijzonder
inkoopvoorwaarden van de wederpartij gelden slechts indien en
voor zover deze door van Aubel Gas- en Lastechniek te Weert
uitdrukkelijk schriftelijk worden erkend, ook indien in deze
inkoopvoorwaarden anders is bepaald.
In deze voorwaarden wordt van Aubel Gas- en Lastechniek te
Weert, gebruiker van deze voorwaarden, verder aangeduid als "
opdrachtnemer " dan wel bij bepalingen die in het bijzonder van
toepassing zijn op overeenkomsten van koop en verkoop als "
verkoper ". Wederpartijen worden aangeduid als " huurder,
opdrachtgever of koper ".

Artikel 2: Aanbieding en overeenkomst.
Alle door opdrachtnemer geoffreerde prijzen zijn vrijblijvend.
Opdrachtnemer is gerechtigd om veranderingen in uitvoering
welke niet substantieel afdoen aan de te leveren prestatie, zonder
voorafgaande kennisgeving door te voeren.
Prijswijzigingen als gevolg van overheidsmaatregelen en/of
valutawijzigingen kunnen te allen tijde worden doorberekend.
Schriftelijk uitgebrachte aanbiedingen van opdrachtnemer zijn
bindend voor een termijn welke in de offerte is vermeld. Indien
geen termijnen is vermeld geldt de aanbieding gedurende 14
dagen na het uitbrengen van de offerte. Tegenover opdrachtgever
of koper strekt een door opdrachtnemer getekende uittreksel uit
zijn administratie tot volledig bewijs van de totstandkoming en
de inhoud van overeenkomsten, behoudens door opdrachtgever
of koper geleverd tegenbewijs.

Artikel 3: Nakoming en opschorting.
Door opdrachtnemer opgegeven termijnen voor nakoming zijn
louter indicatief en streefdata en zijn nimmer als een fatale
termijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen tussen partijen. Verzuim van opdrachtnemer
treedt niet in door overschrijding van opgegeven termijnen.
Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade
als gevolg van niet of niet-tijdige leveren van de
overeengekomen prestatie.
Opdrachtnemer is steeds bevoegd de aan opdrachtgever of koper
verschuldigde prestatie geheel of gedeeltelijk op te schorten,
indien na het sluiten van de overeenkomst te harer kennis
gekomen omstandigheden haar goede grond geven te vrezen dat
opdrachtgever de verplichting tot betaling voor die prestatie niet
zal nakomen. Als zodanige omstandigheden gelden in elk geval,
doch niet uitsluitend, de in artikel 8 van deze voorwaarden
genoemde gevallen waarin de vordering tot betaling
onmiddellijk opeisbaar wordt.

Artikel 4: Levering en risico.
Alle leveringen geschieden af Weert te Nederland. Orders vanaf
€ 500 worden franco verzonden.
Weg en wijze van verzending worden door de verkoper bepaald,
waarbij, indien mogelijk en tegen vergoeding van de mogelijk

hieruit voortvloeiende meerkosten, rekening zal worden
gehouden met de wensen van koper.
De kosten van het transport zijn voor rekening van koper.
Opdrachtgever of koper is verplicht de te leveren prestatie in
ontvangst te nemen. Opdrachtgever of koper is niet bevoegd
levering in gedeelten te weigeren. Verkoper zal te allen tijde het
recht hebben zonder voorafgaande mededeling zaken aan
opdrachtgever of koper onder rembours te leveren en iedere
andere wijze van levering te weigeren. Alle leveringen
geschieden onder de ontbindende voorwaarde dat opdrachtgever
of koper de verschuldigde factuurprijs binnen de opgegeven
betalingstermijn volledig aan verkoper voldoet, alsmede onder
het eigendomsvoorbehoud omschreven in artikel 14 van de
voorwaarden.
Het risico voor af te leveren zaken gaat over op opdrachtgever of
koper bij aflevering, vanaf het moment waarop de opdrachtgever
of koper in verzuim is aan aflevering mede te werken of zodra de
zaken ten behoeve van opdrachtgever of koper zijn
geïndividualiseerd en daarvan mededeling is gedaan aan
opdrachtgever of koper. Als individualisering ten behoeve van
opdrachtgever of koper geldt in elk geval het aanbieden ter
verzending door verkoper. Indien opdrachtgever of koper
ontbinding van de overeenkomst inroept dan wel zaken retour
zendt, blijven de zaken voor risico van de opdrachtgever of
koper.

Artikel 5: Retourzendingen .
De beoordeling of de koopprijs voor zaken die door koper
werden geretourneerd voor creditering in aanmerking komt
berust bij de verkoper.
Bij retourzendingen van door koper gekochte goederen zal door
de koper aan verkoper een bedrag verschuldigd zijn ad. 20% van
de overeengekomen koopprijs exclusief omzet-belasting, tenzij
koper bewijst dat de geleverde goederen niet voldoen aan
hetgeen is overeengekomen en dat verkoper niet meer in staat is
om alsnog correct te leveren.
In geen geval zal meer gecrediteerd worden dan de voor de
geretourneerde zaken betaalde koopprijs onder aftrek van 5% .
Artikel 6: Prijzen.
De factuurprijs van verkochte en of verhuurde zaken is als volgt
samengesteld: de overeengekomen koopprijs, wanneer van
toepassing de verschuldigde huur, wanneer van toepassing
kosten van aflevering, van vervoer / verzending belast met een
percentage kredietbeperking, te vermeerderen met de over deze
bedragen verschuldigde Omzetbelasting.
Normale kartonverpakking is in de prijs begrepen, speciale, aan
de wens van koper aangepaste, verpakking zal tegen kostprijs
worden doorberekend en zal ook bij retourzending nimmer
worden gecrediteerd.
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Artikel 7: Betaling.
Betalingen geschieden steeds effectief in de valuta waarin is
gefactureerd, ten kantore van opdrachtnemer dan wel door
bijschrijving op een door opdrachtnemer in Nederland
aangehouden giro- of bankrekening.
Betaling van het volledige factuurbedrag dient door
opdrachtnemer te zijn ontvangen binnen de op de factuur
aangegeven betalingstermijn, of bij gebreke daarvan binnen
dertig dagen, zonder dat de opdrachtgever enig recht op korting
of verrekening toekomt. Als tijdstip van (girale) betaling geldt de
valutadatum van creditering.
Opdrachtnemer is steeds bevoegd bij nieuwe overeenkomsten
een kortere betalingstermijn te stellen of levering " onder
rembours" of " a contant " te bedingen.
Het eventueel op de factuur vermelde bedrag ter beperking van
de krediettermijn mag slechts dan op het factuurbedrag in
mindering worden gebracht indien volledige betaling binnen de
gestelde termijn, en bij gebreke daarvan binnen dertig dagen,
plaatsvindt.
Voor orders vanaf € 10.000 netto per stuk en bij een
leveringstermijn van meer dan twee maanden gelden in beginsel,
behoudens andersluidende afspraken, de navolgende
betalingsvoorwaarden:
30% van de overeengekomen koopprijs incl.
Omzetbelasting: Bij verlening van de opdracht.
30% van de overeengekomen koopprijs incl.
Omzetbelasting: Voorafgaand aan de verzending van
de order.
Restant van de overeengekomen koopprijs binnen
dertig dagen na aflevering.
Bij leveringstermijnen van meer dan zes maanden behouden wij
ons het recht voor om meerdere betalingstermijnen overeen te
komen.
Opdrachtgever is niet bevoegd eigen beslag te leggen op enige
vordering van opdrachtnemer op hem.

Artikel 8: Opeisbaarheid en verzuim.
Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd voor nakomen van
opeisbare en niet opeisbare betalingsverplichtingen
zekerheidstelling of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.
Indien enige betalingstermijn door opdrachtgever of koper is
overschreden is het in totaal openstaande factuurbedrag, alsmede
zijn ook de overige openstaande facturen, zonder
ingebrekestelling terstond opeisbaar. Dit is tevens het geval
indien er sprake is van surséance van betaling, faillissement of
curatele.
Door opdrachtgever of koper gedane betalingen strekken
respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en
vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.
Indien betaling niet volledig binnen de gestelde termijn heeft
plaatsgehad, is opdrachtgever of koper terstond van rechtswege
in verzuim en is vanaf de vervaldatum de wettelijke rente
vermeerderd met 2% verschuldigd over het openstaande bedrag.
Voorts komen dan alle kosten, zowel de buitenrechtelijke als de
gemaakte gerechtelijke, ten laste van opdrachtgever of koper,
onverminderd dient verplichting tot vergoeding van
verdergaande schade.
De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op een
percentage van 15% en worden berekend over de openstaande
hoofdsom, zulks met een minimum van € 75,00 tenzij enige
wettelijke bepaling zich daartegen verzet.
Opdrachtnemer is gerechtigd de nakoming van haar
verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever of koper aan
al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
Opdrachtnemer is gerechtigd alle vorderingen op opdrachtgever
of koper te verrekenen met iedere schuld die opdrachtnemer aan
opdrachtgever of koper mocht hebben.

Artikel 9: Ontbinding, schadevergoeding en
verval.
Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst geheel dan wel
gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding
van kosten, schade en rente, indien; opdrachtgever of koper een
van de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet
behoorlijk nakomt; opdrachtgever of koper surséance van
betaling aanvraagt; een aanvraag tot faillissement tegen of door
opdrachtgever of koper wordt ingediend; conservatoir of
executoriaal beslag wordt gelegd ten laste van opdrachtgever of
koper; opdrachtgever of koper een rechtspersoon is en de
rechtspersoon wordt ontbonden, dan wel, indien opdrachtgever
of koper een natuurlijk persoon is, de opdrachtgever of koper
overlijdt of niet meer bij machte is zijn bedrijf uit te voeren; zich
overige omstandigheden voordoen welke de
verhaalmogelijkheden van opdrachtnemer in gevaar brengen.
Een en ander geldt zonder dat op opdrachtnemer enige
verplichting tot schadevergoeding rust.
In het geval van ontbinding heeft opdrachtnemer het recht alle
door haar geleverde zaken te verwijderen en terug te nemen.
opdrachtgever of koper is verplicht opdrachtnemer daartoe alle
medewerking te verlenen, met name door haar c.q. door haar
aangewezen personen toegang tot het bedrijf of andere door hem
gebruikte ruimten te ( doen ) verlenen.
Opdrachtgever of koper geeft hiervoor reeds nu voor alsdan
toestemming.

Artikel 10: Wijzigingen of annulering.
Wijziging of annulering van de overeenkomst door
opdrachtgever of koper behoeft de uitdrukkelijke en schriftelijke
instemming van opdrachtnemer. Indien de opdrachtgever of
koper de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te
annuleren dan is hij gehouden de daaruit voor opdrachtnemer
voortvloeiende vermogensschade aan haar te vergoeden.

Artikel 11: Garantie.
Opdrachtnemer staat in voor de deugdelijkheid van door haar
verrichte werkzaamheden en door haar geleverde producten en
of gassen, met dien verstande dat opdrachtnemer als gevolg van
niet deugdelijk verrichte werkzaamheden of niet deugdelijke
geleverde producten en gassen gedurende drie maanden na
voltooiing van het werk de overeengekomen werkzaamheden
opnieuw zal uitvoeren en de niet deugdelijke geleverde
producten en gassen, ter keuze van opdrachtnemer, zal
vervangen of herstellen. Een en ander geldt slechts voor zover
haar aansprakelijkheid voor de schade niet is uitgesloten en het
gebrek tijdig aan de opdrachtnemer is gemeld.
Gebreken ontstaan door normale slijtage blijven buiten de
garantie.
Ingeval van onoordeelkundige of onjuiste ingebruikstelling of
behandeling, onoordeelkundig of onjuist gebruik c.q. onderhoud
alsook ingeval door opdrachtgever of koper zelf of door derden,
zonder toestemming van opdrachtnemer, wijziging of reparatie
aan het geleverde wordt aangebracht, vervalt de garantie.
De garantie geldt slechts indien opdrachtgever of koper aan al
zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer ( zowel financieel als
anderszins ) tijdig en volledig heeft voldaan.
Opdrachtgever of koper dient er voor zijn rekening en risico
voor te zorgen dat opdrachtnemer zonder bijkomende
werkzaamheden de oorspronkelijk overeengekomen
werkzaamheden opnieuw kan uitvoeren.
De door opdrachtnemer gegeven garanties hebben nimmer een
grotere omvang dan de betreffende fabrieksgarantie. Indien
opdrachtnemer tot herstel of vervanging is overgegaan zullen op
dit herstel of vervanging alle bepalingen van deze voorwaarden
van toepassing zijn.
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Artikel 12: Aansprakelijkheid.

Artikel 15: Verhuurde goederen.

Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door
opdrachtgever of koper geleden schade, behoudens indien en
voor zover opdrachtgever of koper aantoont dat de schade het
gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van haar verbintenissen of een onrechtmatige daad en zich geen
van de beperkingen van aansprakelijkheid voordoen.
De aansprakelijkheid van verkoper of opdrachtnemer is beperkt
tot materiaal-, fabrieks- en constructiefouten, in welk geval
verkoper of opdrachtnemer zich uitsluitend verplicht tot reparatie
dan wel vervanging als vermeld in artikel 11 indien tijdige
melding van het gebrek heeft plaatsgevonden overeenkomstig
het bepaalde is artikel 17.
Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor
gevolgschade, bedrijfsschade of overige indirecte schade
(waaronder bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), door
welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever of koper dient zich
zonodig tegen deze schade te verzekeren.
Door opdrachtnemer in afbeeldingen, catalogi, tekeningen of op
andere wijze verstrekte opgaven omtrent, maten, gewichten en
toepassingen, alsmede alle andere specificaties voorkomende in
prijscouranten, aanbiedingen en/of orderbevestigingen en
reclamemateriaal worden geacht bij benadering en vrijblijvend te
zijn gegeven. Voor eventuele onjuistheden aanvaardt
opdrachtnemer op generlei wijze enige aansprakelijkheid.
In geval opdrachtnemer aansprakelijk is, is de omvang van de
schadevergoeding steeds beperkt tot ten hoogste € 100.000
(éénhonderdduizend euro) inclusief Omzetbelasting of ten
hoogste tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht c.q.
aankoop, indien dat hoger is.
Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
veroorzaakt ten gevolg van levering van gassen of andere
producten aan koper of opdrachtgever welke niet door
opdrachtnemer rechtstreeks zijn of worden geleverd en
gefactureerd.

Opdrachtnemer levert gassoorten in drukhouders ( cilindersflessen ) alsmede apparatuur, welke aan huurder, opdrachtgever
of koper tegen een overeengekomen huurtarief in huur worden
gegeven.
De huurder, opdrachtgever of koper is verplicht voor
zorgvuldige behandeling zorg te dragen en heeft niet het recht
deze drukhouders en/of apparatuur aan derden af te staan of in
onderpand te geven, te belenen of uit eigen bedrijf te verwijderen
of te doen verwijderen zonder schriftelijke toestemming van
opdrachtnemer.
Huurder opdrachtgever of koper is, zolang deze van
opdrachtnemer drukhouders en/of apparatuur in zijn bezit heeft,
volledig aansprakelijk tot het moment van inlevering van de
betreffende drukhouder(s) en/of apparatuur.
Bij verloren gaan van verhuurde drukhouder(s) of overige
emballage en/of bij het verloren gaan van verhuurde apparatuur
zal aan opdrachtnemer een schadevergoeding ter grootte van de
actuele vervangingswaarde hiervan worden betaald.
Wanneer door vermissing en / of diefstal de gehuurde
drukhouder(s) en/of apparatuur niet aan opdrachtnemer kan
worden teruggegeven blijft huurder tot het moment van betaling
van de verschuldigde schadeloosstelling de overeengekomen
huur verschuldigd.

Artikel 13: Vrijwaring.
Opdrachtgever of koper vrijwaart opdrachtnemer tegen alle
aanspraken van derden terzake van door dezen, in verband met
de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en / of
(af)geleverde producten en gassen, geleden of te lijden schade.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud .
Zolang de opdrachtnemer of verkoper geen volledige betaling
van de overeengekomen vergoeding, inclusief omzetbelasting en
inclusief eventueel verschuldigde kosten en interesten, heeft
ontvangen, blijven de zaken, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt,
eigendom van opdrachtnemer.
De opdrachtgever of koper is verplicht voor zorgvuldige
behandeling zorg te dragen en heeft niet het recht deze goederen
aan derde af te staan of in onderpand te geven, te belenen, of uit
eigen bedrijf te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de
gehele koopsom, eventueel verhoogd met kosten en
omzetbelasting, volledig is betaald.
Wanneer de opdrachtgever of koper enige verplichtingen uit de
overeenkomst, in het bijzonder de betaling niet nakomt, is
opdrachtnemer gerechtigd de zaken, na de opdrachtgever of
koper in gebreke te hebben gesteld, onverschillig of deze zaken
al dan niet zijn verwerkt, terug te nemen. Opdrachtgever of
koper verleent reeds nu voor alsdan machtiging aan de
opdrachtnemer of verkoper om hiertoe al die ruimten te betreden
noodzakelijk voor het terugnemen van de betreffende zaken.
Ook in dat geval zal de overeenkomst zonder gerechtelijke
tussenkomst zijn ontbonden, onverminderd het recht van
opdrachtnemer tot het vorderen van kosten, schade en rente.

Artikel 16: Overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan
opdrachtnemer kan worden toegerekend. Daaronder wordt in
ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen een tekortkoming als
gevolg van deconfitures van en/of ernstige verstoring van het
productieproces bij toeleveranciers van opdrachtnemer,
werkstaking, brand, bijzondere weersomstandigheden,
blokkades, rellen, hapering in de energievoorziening, rijverbod,
bedrijfsongevallen, oorlog, ordeverstoring, natuurrampen,
overstroming en overheidsmaatregelen.
In geval van overmacht heeft opdrachtnemer eenzijdig de keuze
hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de
overmachtsituatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de
overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te
hebben gekozen, geheel of ten dele te ontbinden indien een
dergelijke opschorting drie maanden heeft geduurd.
Opdrachtgever of koper heeft nimmer recht op enige
schadevergoeding en/of om de overeenkomst te ontbinden.
Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al
gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts
gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij
gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is de
opdrachtgever of koper gehouden deze factuur te voldoen als
betrof het een afzonderlijk contract.
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Artikel 17: Reclame.
Opdrachtgever of koper is verplicht het werk en het geleverde
onmiddellijk na voltooiing van het werk of na levering op
zichtbare gebreken te controleren. Bij zichtbare gebreken dient
opdrachtgever of koper binnen een termijn van 8 dagen na
voltooiing van het werk of na levering, schriftelijk en
gemotiveerd daarvan aan opdrachtnemer mededeling te doen, bij
gebreke waarvan het werk of geleverde zaken geacht wordt c.q.
worden te zijn aanvaardt.
Andere gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking dan wel
onmiddellijk nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, doch in
elk geval binnen 30 dagen na voltooiing van het werk of na
levering schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtnemer worden
gemeld, bij gebreke waarvan het werk of de geleverde zaken
geacht wordt c.q. worden te zijn aanvaard.
Reclame geeft opdrachtgever of koper geen recht betaling te
weigeren of op te schorten.
In het geval opdrachtnemer van oordeel is dat een reclame
terecht is ingediend, heeft opdrachtnemer het recht om na
overleg met opdrachtgever of koper de factuur te crediteren voor
een evenredig deel ervan of de overeenkomst opnieuw na te
komen met instandhouding van de bestaande overeenkomst,
zulks onder verplichting van de opdrachtgever of koper aan
opdrachtnemer op haar verzoek het niet deugdelijk geleverde
franco te retourneren.
Op opdrachtnemer rust geen enkele verplichting met betrekking
tot een ingediende reclame indien opdrachtgever of koper niet
aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer ( zowel
financieel als anderszins ) tijdig en volledig heeft voldaan. Een
reclame betreffende geleverde zaken kan geen invloed hebben
op eerder geleverde of op alsnog te leveren zaken, ook niet
indien die zaken zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering
van dezelfde overeenkomst.
Geen reclame kan worden behandeld indien geleverde zaken niet
meer in elk opzicht in exact dezelfde staat verkeren als ten tijde
van de levering.
Opdrachtnemer heeft het recht retourzendingen te weigeren,
tenzij de mogelijkheid van retournering uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 18: Toepasselijk recht /bevoegde
rechter.
Alle geschillen met betrekking tot het in de koopovereenkomst
bepaalde en/of uitleg van de algemene voorwaarden worden
onderworpen aan de bevoegde rechter, binnen wiens
rechtsgebied opdrachtnemer is gevestigd, alsmede via
forumkeuze volgens de wet.
Op geschillen welke uit deze overeenkomst voortvloeien is
Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19: Reparatieclausule / nietigheden
Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de
onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig
en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten
gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan
wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de
geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene
voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de
onderliggende Opdracht/Overeenkomst niet geldig mocht zijn
om een reden als hiervoren bedoeld, maar wel geldig zou zijn
indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan
zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest
verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking
waarmee of waarin zij wel geldig is.
Onverminderd het hiervoor bepaalde kunnen partijen desgewenst
in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van
de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij
zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de
strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

Artikel 20: Vindplaats en wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Roermond onder het nummer 13036266.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de
versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de
rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds
bepalend voor de uitleg daarvan.

Weert, 31.01.2013
Peter van Aubel Gas & Lastechniek
Graafschaphornelaan 150
6004 HT Weert

