
 

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ORIONIS WALCHEREN  

 

Algemeen 

Onder de gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren (hierna te noemen Orionis), wordt verstaan het openbaar lichaam, als  

bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, genaamd Orionis Walcheren. 

 

Artikel 1 Toepasselijkheid  

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Orionis en haar afnemers van zaken en diensten. 

2. Afwijkende voorwaarden gelden slechts indien deze door Orionis schriftelijk zijn aanvaard.  

3. Indien afwijkende voorwaarden zijn aanvaard, blijven deze voorwaarden voor zover mogelijk van toepassing. 

 

Artikel 2 Aanbiedingen  

1. Alle door Orionis gedane aanbiedingen in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk is 

overeengekomen. Het niet gestand doen door Orionis van een aanbod verplicht Orionis nimmer tot vergoeding van 

daardoor door opdrachtgever geleden schade, ook al wordt een order  zonder opgaaf van reden(en) door Orionis 

geweigerd dan wel niet gestand gedaan.  

2. Voor fouten in- en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen, prijslijsten, functiebeschrijvingen, brochures en/of andere 

gegevens van Orionis, is Orionis nimmer aansprakelijk.  

3.  Tenzij anders op de aanbieding staat aangegeven, zijn aanbiedingen  steeds geldig tot één maand na de dagtekening.  

4.  Bestaat een aanbieding uit meer dan één prijsopgave dan is Orionis niet verplicht om slechts één onderdeel tegen de 

aangeboden prijs te leveren. 

5. Alle toezeggingen die tijdens de loop van de overeenkomst mondeling zijn gedaan door personeelsleden van Orionis of 

derden  zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Orionis en gelden slechts voor de betreffende opdracht 

c.q. overeenkomst. 

6. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft kunnen de kosten van calculatie, tekeningen en 

geleverde/vervaardigde monsters in rekening worden gebracht. 

 

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst  

1. Een overeenkomst komt met Orionis slechts tot stand indien Orionis deze schriftelijk heeft bevestigd met een 

opdrachtbevestiging. 

2. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt 

de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. 

3. De afnemer is gebonden aan de overeenkomst  tenzij de overeenkomst afwijkt van de offerte. In dat geval moet de afnemer 

uiterlijk binnen 7 dagen na levering reclames melden.  

 

Artikel 4 Annulering  

1. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de afnemer die betrekking heeft op de levering van 

normale tot het standaardpakket van afnemer behorende artikelen, heeft Orionis het recht een bedrag als vergoeding in 

rekening te brengen tot een totaal van 15% van het totaal van het overeengekomen bedrag.  

2. Speciaal voor de afnemer vervaardigde, bewerkte of verpakte zaken dan wel op maat geleverde zaken worden niet door 

Orionis teruggenomen. De afnemer is gehouden met uitvoering van een dergelijke order gemoeide kosten te betalen. 

 

Artikel 5 Prijzen  

1. Prijsopgave wordt door Orionis gedaan op basis van op het moment van aanbieding geldende prijzen, tarieven, 

voorwaarden, heffingen, etc.. Wijziging in de voor Orionis geldende kostprijs ten gevolge van invoer of wijziging van 

voorschriften en/of maatregelen van overheids- of andere bevoegde instanties, dan wel ten gevolge van 

valutaschommelingen, zullen door Orionis worden doorberekend voor zover deze invoer of wijziging haar ten tijde van het 

sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet bekend kon zijn. Prijsopgave door Orionis geschiedt, tenzij uitdrukkelijk anders 

vermeld: 

a. op basis van levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats; 

b. exclusief btw, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten; 

c. exclusief kosten van in- en uitlading, vervoer en verzekering; 

d. in Nederlandse valuta. 

2. Indien bij de totstandkoming van de overeenkomst geen prijs is bepaald, dan gelden de prijzen op de dag van aflevering. 

3. Orionis is gerechtigd jaarlijks de tarieven op basis van indexering aan te passen. 

 

Artikel 6 Afleveringsvoorwaarden  

1. De door Orionis opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop de overeenkomst  tot stand is gekomen, mits alle 

gegevens die Orionis voor de uitvoering van de order nodig heeft in haar bezit zijn. Levertijden worden verlengd met de tijd 

gedurende welke de afnemer enig verschuldigd geworden bedrag, nadat dit opeisbaar is geworden, onbetaald heeft 

gelaten. 

2. Overschrijding van de opgegeven levertijd zal voor de afnemer geen grond vormen afname van zaken te weigeren en/of zijn 

betalingsverplichtingen op te schorten, terwijl hij evenmin gerechtigd is de overeenkomst te doen ontbinden, of aanspraak te 

maken op een vergoeding van enige schade. 

3. Tenzij vooraf anders is overeengekomen, vindt de aflevering van de producten plaats vanaf de vestiging van Orionis. Alsdan 

gaat het risico van het afgeleverde over op de afnemer.  

a. Verzoekt de afnemer om de levering van producten op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, 

dan kan Orionis de hieraan verbonden kosten aan de afnemer in rekening brengen.  

b.  Ingeval afnemer een bedrijf is en levering "franco huis afnemer" is overeengekomen, worden de producten bij 

afnemer afgeleverd. Steeds zal de goedkoopste wijze van verzending worden gevolgd. Indien afnemer kenbaar 

maakt een andere wijze van verzending te willen dan komen de meerdere kosten daarvan voor rekening van de 

afnemer. Het risico van de te leveren producten gaat over op de afnemer zodra de producten op de plaats waar het 

bedrijf of filiaal van afnemer is gevestigd feitelijk aan afnemer ter beschikking zijn gesteld.  

4. De aflevering van bestelde producten in gedeelten is toegestaan Orionis is gerechtigd reeds geleverde producten 

onmiddellijk aan afnemer te factureren.  

5. De afnemer is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Orionis 

gerechtigd om -zulks te harer keuze- op grond van het bepaalde in artikel 6:60 BW te vorderen dat de bevoegde rechter 

Orionis van haar verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande 

ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.  



6. Eventuele retourzending aan Orionis moet altijd franco, onder opgave van redenen met vermelding van artikelnummer, 

aantal/gewicht en artikelomschrijving op de re-tourbon, geschieden. De producten moeten ongeprijsd en in originele 

verpakking retour worden gezonden. Bij niet inachtneming van deze voorwaarden is Orionis gerechtigd de retourzending te 

weigeren en/of terug te sturen op kosten van de afnemer. Een retourzending geschiedt voor risico en rekening van de 

afnemer.  

7. De termijn binnen welke een prestatie moet worden (op)geleverd kan schriftelijk worden vastgelegd: 

a. hetzij in een aantal werkbare werkdagen; 

b. hetzij in een aantal kalenderdagen, -weken of -maanden; 

c. hetzij door een bepaalde dag/week te noemen. 

Indien een termijn is uitgedrukt in een aantal werkbare werkdagen worden werkdagen, respectievelijk halve werkdagen als 

onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van Orionis gedurende 5 uren, 

respectievelijk tenminste 2 uren, door het grootste deel van Orionis (personeel of machines) niet kon worden gewerkt. In geval 

opneming van een werk/prestatie is overeengekomen, geschiedt de opneming van een werk na schriftelijke mededeling 

aan de wederpartij op welke dag het werk voltooid zal zijn. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk. Nadat het werk is 

opgenomen dient de wederpartij binnen 8 dagen schriftelijk mede te delen of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het 

laatste geval met opgave van de gebreken, die de redenen van de op houding van de goedkeuring zijn. Wordt niet binnen 

8 dagen na de opneming schriftelijk medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd, dan wordt het werk geacht op de 

achtste dag na de opneming te zijn goedgekeurd. Kleine gebreken, ongeacht die gevoeglijk voor een nog volgende 

betalingstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een 

eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. Orionis is gehouden dergelijke gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. 

Een werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig het vorenstaande is of geacht wordt te zijn 

goedgekeurd. De dag waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als 

opgeleverd wordt beschouwd. De wederpartij kan een werk, voordat dit voltooid is, of een al dan niet voltooid onderdeel 

daarvan, in gebruik nemen of doen nemen, na schriftelijke toestemming van Orionis mits de ingebruikneming een voldoende 

voortgang van het werk niet in gevaar brengt. Door bedoelde ingebruikneming wordt het werk, dan wel dat onderdeel als 

opgenomen, goedgekeurd en opgeleverd beschouwd. Zodra een werk of een gedeelte daarvan is opgeleverd, heeft 

Orionis aanspraak op betaling. 

Ingeval opneming van een werk/prestatie niet is overeengekomen, wordt een werk/prestatie geacht te zijn opgeleverd op 

het tijdstip waarop door Orionis dit aan de wederpartij is bericht, dan wel de wederpartij het object/werk/product/prestatie in 

gebruik heeft genomen. 

 

Artikel 7 Zekerheid  

1. Alle door Orionis geleverde producten blijven eigendom van Orionis totdat volledige betaling van alle vorderingen 

voortvloeiende uit de daarop betrekking hebbende overeenkomst heeft plaatsgevonden. 

2. Orionis is gerechtigd van de afnemer te vorderen dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met 

name ook na totstandkoming van de overeenkomst.  

3. Indien de door Orionis verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kan Orionis de uitvoering van haar verplichtingen opschorten 

en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd de rechten zoals die voor Orionis uit het 

gemene recht voortvloeien.  

4. De afnemer heeft niet het recht de niet (geheel) betaalde producten in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te 

vestigen of enig ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.  

5. Het is de afnemer toegestaan de geleverde nog niet betaalde producten te vervreemden, zulks uitsluitend in het kader van 

zijn normale bedrijfsuitoefening, tenzij Orionis afnemer schriftelijk heeft gesommeerd de geleverde producten onmiddellijk aan 

haar ter beschikking te stellen.  

6. Naast het in het eerste lid bedoelde eigendomsvoorbehoud, behoudt Orionis te allen tijde, ook bij voorbaat, het recht voor 

om, tot meerdere zekerheid, een stil pandrecht te vestigen op reeds door Orionis  geleverde, doch niet betaalde goederen. 

  

Artikel 8 Betaling  

1. Betaling dient te geschieden in euro’s, zonder aftrek van enige korting of schuldvergelijking bij (af)levering of door 

overmaking op één door Orionis aangewezen bankrekening, binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij betaling per bank geldt 

de dag van creditering van bankrekening als de dag van betaling.  

2. Indien de afnemer niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere 

ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft Orionis het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet 

nakomen van de afnemer, nakoming van al haar verbintenissen jegens de afnemer op te schorten, onverminderd alle 

andere rechten uit het gemene recht voortvloeiend.  

3. Is de afnemer in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan Orionis, zonder dat nadere aanzegging nodig is, vanaf de 

vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, rente gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente ex artikel 

6:119 BW, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.  

4. Vanaf het moment dat de betalingstermijn in lid 1 is verstreken, zonder dat het verschuldigde voldaan is, is Orionis gerechtigd 

de overeenkomst ontbonden te verklaren zonder dat hiertoe in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst vereist is en is 

Orionis gerechtigd de geleverde zaken terug te (doen) halen overeenkomstig het hiervoor bepaalde onder “zekerheid”. 

5. Alle buitengerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van het door afnemer aan Orionis verschuldigde en 

niet tijdig betaalde zijn voor rekening van afnemer. Deze kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, met een 

minimum van € 50,--, onverminderd het recht om verder redelijke kosten ex artikel 6:96 lid 2 sub c BW in rekening te mogen 

brengen.  

6. Betalingen strekken eerst in mindering op de in lid 4 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en 

tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.  

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid 

1. Orionis is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in het bijzonder gevolg-, bedrijfs- en/of letselschade, geleden door 

opdrachtgever en/of diens werknemers en/of derden als direct of indirect gevolg van gebreken in door haar geleverde 

zaken, verpakkingsmaterialen, vervoermiddelen, instrumenten en dergelijke dan wel gedragingen van haar werknemers of 

door haar ingeschakelde derden, een en ander onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid terzake van gebrekkige 

producten (productaansprakelijkheid). 

2. Ingeval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Orionis is de aansprakelijkheid van 

Orionis voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade hoe ook genaamd, winstderving en stilstandschade 

daaronder begrepen, geleden door opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem te werk gestelden of derden, 

beperkt tot het bedrag van de order die tot schade heeft geleid.  

3. De afnemer is gehouden Orionis te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de 

overeenkomst tegen Orionis mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende 

schade en kosten voor rekening van de afnemer komen.  



4. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen is het risico van opslag van goederen van derden, bewerkt of onbewerkt, voor 

rekening van afnemer.  

 

Artikel 10 Overmacht  

1. Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Orionis die van dien aard is dat 

naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Orionis kan worden gevergd (zgn. niet toerekenbare tekortkoming in 

de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: mobilisatie, oorlogsdreiging, oorlog, oproer, staking, terreurdaden, 

demonstraties, bedrijf- of vervoersstoringen van welke aard ook, epidemieën, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, 

wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties, overstroming en brand, defecten aan 

machinerieën, alles zowel bij Orionis als bij derden van wie Orionis de benodigde materialen of grondstoffen geheel of 

gedeeltelijk betrekt, alsmede tekortkomingen van derden, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen 

beheer, en voorts alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van Orionis.  

2. Ingeval van overmacht zal Orionis daarvan zo spoedig mogelijk melding doen aan afnemer. Gedurende acht dagen na 

deze melding heeft afnemer het recht de overeenkomst te annuleren onder de verplichting van de afnemer om af te nemen 

het wel uitgevoerde deel van de overeenkomst. In afwijking van het gestelde onder artikel 5 zal over deze annulering geen 

vergoeding in rekening worden gebracht.  

3. Na het verstrijken van de in het vorige lid genoemde termijn heeft Orionis, indien zij door overmacht de overeenkomst niet 

tijdig kan nakomen, het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, danwel de overeenkomst als ontbonden te 

beschouwen. 

4. Ingeval van overmacht kan de afnemer Orionis niet tot schadevergoeding aanspreken.  

 

Artikel 11 Reclames  

1. Afnemer is gehouden om onmiddellijk na in ontvangst name van de geleverde zaken deze te inspecteren op kwaliteit en 

kwantiteit. Eventuele gebreken betreffende de kwaliteit of kwantiteit dienen direct te worden gemeld op de afleveringsbon 

en/of op de overige vervoersdocumenten, onder opgave van de aard en omvang van de klachten en het ordernummer 

waaronder de betreffende zaken zijn geleverd. 

2. Klachten van de afnemer die betrekking hebben op een abusievelijke levering of op gebreken aan producten die uiterlijk 

waarneembaar zijn, moeten door de afnemer binnen 24 uur na aflevering telefonisch of schriftelijk aan Orionis ter kennis zijn 

gesteld. 

3. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, moeten door de afnemer  binnen twee weken na 

datum van aflevering aan Orionis ter kennis worden gebracht. Dit gebeurt schriftelijk met een duidelijke en nauwkeurige 

omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, artikelnummer, aantal/gewicht en artikel omschrijving die op 

aflevering van de producten betrekking hebben.  

4. Ieder vorderingsrecht van de afnemer jegens Orionis, betrekking hebbend op gebreken in de door Orionis geleverde 

producten, vervalt indien:  

a. De gebreken die binnen de in lid 2 en 3 gestelde termijnen en/of niet op de aldaar aangegeven wijze aan Orionis ter 

kennis zijn gebracht;  

b. De afnemer Orionis geen of onvoldoende medewerking verleent terzake van een onderzoek naar de gegrondheid 

van de klachten;  

c. De afnemer de producten in strijd met de voorschriften, althans op niet normale wijze heeft gebruikt en/of heeft 

onderhouden.  

5. Klachten van de afnemer die betrekking hebben op een abusievelijke levering of op gebreken aan producten die uiterlijk 

waarneembaar zijn zijn slechts geldig indien Orionis in staat wordt gesteld de geleverde producten in originele staat en in de 

originele verpakking en voorzien van originele factuur te controleren.  

6. Voor zover Orionis vaststelt dat er terecht gereclameerd, dan is de aansprakelijkheid van Orionis beperkt tot de in artikel 10 lid 

2 genoemde schade, Orionis heeft ook het recht om te kiezen voor:  

a. (kosteloos) herstel van de gebreken of;  

b. Levering van vervangende producten c.q. onderdelen, na ontvangst van de gebrekkige producten c.q. onderdelen 

of;  

c. Terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de afnemer gezonden factuur, met ontbinding 

zonder rechterlijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zoveel de koopsom, de factuur en de 

overeenkomst op de geleverde producten betrekking hebben;  

d. In een overleg met de afnemer te bepalen schadeloosstelling één en ander als hiervoor bedoeld.  

 

Artikel 12 Productiemiddelen  

1. Indien voor het uitvoeren van een opdracht speciale stempels, matrijzen modellen en/of gereedschappen moeten worden 

vervaardigd, blijven deze eigendom van Orionis tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

2. De aan de vervaardiging van speciale produktiemiddelen verbonden kosten, zullen worden verrekend ter keuze van Orionis, 

hetzij in een bedrag ineens, hetzij in de af te leveren producten en worden vooraf uitdrukkelijk overeengekomen.  

 

Artikel 13 Auteursrecht, Industriële Eigendomsrecht en Reproductierecht  

1. Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel 

eigendomsrecht beschermde objecten verklaart afnemer dat geen inbreuk op het auteursrecht en/of andere rechten van 

derden wordt gemaakt en vrijwaart afnemer Orionis in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit 

de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.  

2. Het auteursrecht van de door de afnemer ontworpen c.q. tot stand gebrachte stempels, matrijzen, modellen en dergelijke 

blijven bij Orionis berusten, ook wanneer afnemer er een order op heeft geplaatst.  

 

Artikel 14 Toepasselijk Recht  

Op de door Orionis gedane aanbiedingen en op alle door Orionis aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht 

van toepassing.  

 

Artikel 15 Geschillenbeslechting  

Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit door Orionis aangegane overeenkomsten en 

door Orionis verrichte leveringen zullen worden voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in het arrondissement Zeeland-West-

Brabant. 

 

Artikel 16 In werkingtreding 

Deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden worden van kracht met ingang van 1 mei 2015.  Hiermee vervallen alle 

voorafgaande verkoop- en leveringsvoorwaarden. 


