
 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN 
VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID UUDEN 
RAIL PRODUCTS B.V  
  
Artikel 1 - Definities 
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 

URP: Uuden Rail Products B.V., alsmede haar 
rechtsopvolgers respectievelijk andere 
ondernemingen die aan deze vennootschappen 
zijn gelieerd;  

de afnemer:   de natuurlijke of rechtspersoon, die de order voor 
levering van het product verstrekt, dan wel daartoe 
een offerte vraagt; 

de overeenkomst:  de tussen URP en de afnemer tot stand gekomen 
overeenkomst tot koop en levering van producten 
en diensten; 

het product: al hetgeen door URP wordt geproduceerd c.q. 
geleverd; 

diensten: alle door of namens URP of leverancier te geven 
adviezen en/of te verrichten werkzaamheden en 
het ter beschikking stellen van speciale 
hulpmiddelen, verband houdende met de levering 
van producten;  

hulpmiddelen: al het materieel dat URP gebruikt en/of aan de 
afnemer ter beschikking stelt bij de levering van 
producten en/of diensten en alles wat door URP 
als een hulpmiddel wordt aangeduid.  

   
Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden  
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door URP 

uitgebrachte offertes en door haar gesloten overeenkomsten.  
 
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen daarop 

gelden slechts voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. 
 

Artikel 3 - Offerte 
3.1 Offertes van URP zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is 

aangegeven.  
 
Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst 
4.1 De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke of mondelinge 

opdracht tot levering van het product. 



 

4.2 Indien URP voorafgaande aan de opdracht tot levering een offerte heeft 
verzonden, wordt deze offerte geacht de inhoud van de volgens artikel 
4.1 tot stand gekomen overeenkomst juist weer te geven. 

4.3 Indien URP geen offerte heeft verstrekt, wordt de inhoud van de volgens 
artikel 4.1 tot stand gekomen overeenkomst, geacht juist te worden 
weergegeven door de schriftelijke orderbevestiging van URP en bij 
gebreke daarvan door de factuur van URP. 
 

Artikel 5 - Prijzen 
5.1 De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief 

omzetbelasting en andere overheidsheffingen. 
 
5.2 De in de orderbevestiging genoemde prijzen binden partijen, behoudens 

de hierna in artikel 5.3 opgenomen risicoregeling.  
 
5.3 URP is gerechtigd de prijzen, ook indien deze reeds schriftelijk zijn 

bevestigd of overeengekomen, te wijzigen indien sprake is van extra 
kosten als gevolg van marktontwikkelingen, onvoorziene 
omstandigheden of overmacht. Daaronder begrepen (maar niet beperkt 
tot): oliecrisis, prijsstijgingen op de wereldmarkt, stijgingen van de prijzen 
van grondstoffen en brandstoffen, stakingen, weersinvloeden en 
natuurrampen.  

 
Artikel 6 - Levering 
6.1 Levering geschiedt “Ex Works” (overeenkomstig het bepaalde in de 

INCOTERMS 2000) tenzij anders overeengekomen. In dat geval zijn de 
kosten van transport voor rekening van de afnemer en zullen aan deze 
separaat worden doorberekend. Levering door URP vindt plaats 
overeenkomstig de datum dan wel de leveringstermijn zoals tussen 
partijen is overeengekomen, met inachtneming van bet bepaalde in de 
overige leden van dit artikel.  

 
6.2 De levering geschiedt binnen de reguliere werktijden van URP, van 

maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot en met 17.00 uur. Voor 
leveringen buiten genoemde werktijden en voor leveringen op zaterdag, 
zon- en feestdagen geldt dat afnemer dient bij te betalen, waarover door 
URP met de afnemer vooraf overleg wordt gevoerd.  
 

6.3 De afnemer wijst de losplaats aan en staat er onder alle omstandigheden 
voor in dat het vervoermiddel van URP de losplaats vanaf de openbare 
weg goed en veilig kan bereiken en evenzo weer op de openbare weg 
kan terugkeren. Tevens dient de afnemer ervoor te zorgen dat er 
voldoende ruimte voor de aflevering beschikbaar is. Indien gedurende de 



 

rit van het vervoermiddel van URP van de openbare weg naar de 
losplaats, tijdens de lossing of tijdens de terugkeer van de plaats van 
lossing naar de openbare weg, schade aan het vervoermiddel wordt 
geleden, dan wel door het vervoermiddel schade aan URP of derden 
respectievelijk aan hun toebehorende goederen of personen in hun 
dienst, wordt toegebracht, is de afnemer voor deze schade 
aansprakelijk, tenzij hij kan aantonen dat de schade veroorzaakt is ten 
gevolge van opzet of grove schuld van de bestuurder van het 
vervoermiddel. Indien URP wordt aangesproken tot vergoeding van 
schade als hiervoor bedoeld, is de afnemer verplicht URP ter zake te 
vrijwaren en hem op diens eerste verzoek eventuele (proces-)kosten te 
vergoeden. Door de afnemer respectievelijk door diens personeel 
geleden schade is voor rekening van de afnemer. Tenzij anders 
overeengekomen bepaalt URP welk vervoermiddel de levering uitvoert.  
 

6.4 Het oprijden, lossen en afrijden van de losplaats dient zo snel mogelijk 
en zonder vertraging te kunnen geschieden. Indien een en ander meer 
tijd vergt dan overeengekomen, respectievelijk bij gebreke van een 
desbetreffende afspraak, meer tijd vergt dan redelijk is, zijn de daaruit 
voortvloeiende kosten en schade voor rekening van de afnemer.  

 
6.5 Als moment van levering geldt het door of namens URP aanbieden van 

het product op de overeengekomen (los)plaats en tijd, ook indien de 
afnemer het product niet in ontvangst neemt. Op dit tijdstip gaat de 
termijn in als bedoeld in artikel 7.1. Van levering van het product door de 
URP is tevens sprake indien de door de afnemer ingeschakelde 
vervoerder blijkens de vervoersdocumenten het product in ontvangst 
heeft genomen.  
 

6.6 Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze eerst aan op 
de datum waarop aan alle navolgende voorwaarden is voldaan: 

a. URP de order heeft bevestigd; 
b. wanneer over alle technische details overeenstemming is 

verkregen; 
c. wanneer alle voor de levering noodzakelijke gegevens, 

tekeningen, enzovoort in het bezit zijn van URP en, voor zover 
van toepassing, deze de overeengekomen (deel)betaling heeft 
ontvangen. 

Indien de aanvang van de leveringstermijn anderszins is 
overeengekomen, geeft het niet vervuld zijn van één of meerdere van 
bovengenoemde omstandigheden URP recht op termijnverlenging.  

 



 

6.7 Een overeengekomen levertijd of leveringstermijn is geen fatale termijn. 
Vindt levering door URP niet binnen de overeengekomen termijn plaats, 
dan is URP eerst in verzuim nadat de afnemer haar heeft aangemaand 
om alsnog binnen een redelijke termijn te leveren en die levering is 
uitgebleven.  
 

Artikel 7 - Tekortkomingen 
7.1 De afnemer is gehouden om het geleverde product voor de verwerking 

ervan, onmiddellijk bij aankomst op de losplaats te controleren op 
gebreken waaronder begrepen transportschade, hoeveelheid en 
hoedanigheid. Eventuele gebreken dienen op straffe van verval van 
recht tot het claimen van deze schade binnen 24 uur na aankomst op de 
losplaats schriftelijk aan URP gemeld te worden. Bovenstaande geldt 
ook voor uitgevoerde diensten en/of werkzaamheden met dien verstande 
dat afnemer na gereed melding door URP dient te controleren op 
gebreken en binnen 24 uur evt. gebreken aan URP te melden. 
 

7.2 Afnemer is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van alle door hem 
verschafte (technische) gegevens. Eventuele fouten in tekeningen 
(productietekeningen daaronder begrepen), berekeningen en wat dies 
meer zij, die gebaseerd zijn op de door of vanwege afnemer verschafte 
gegevens zijn geheel voor rekening van afnemer. 
 

7.3 Betrekkelijk geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te 
vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit respectievelijk 
eigenschappen van het product (zoals maar niet beperkt tot geringe 
afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte, structuur, eventuele kalkuitslag 
en andere geconstateerde kleine 
gebreken) kunnen geen grond opleveren voor een beroep op 
tekortkoming als bedoeld in dit artikel. 
 

7.5 Door URP verstrekte adviezen zijn slechts van algemene aard en 
vrijblijvend, zodat URP daarvoor niet aansprakelijk is tenzij de adviesrol 
van URP uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is. 

 
Artikel 8 - Aansprakelijkheid 
8.1 Behoudens de tekortkomingen die afnemer met in achtneming van het 

bepaalde in artikel 7 heeft gemeld, is URP na levering of gereed melding 
niet meer aansprakelijk.  
 

8.2 Indien URP met in achtneming van het bepaalde in artikel 7 en het lid 1 
bepaalde aansprakelijk is, dan is URP uitsluitend aansprakelijk voor het 
leveren van alsnog een deugdelijk product. 



 

 
8.3 Aansprakelijkheid voor andere schade dan bedoeld in het voorgaande lid 

is uitgesloten, zodat URP o.a. (maar niet beperkt tot) niet aansprakelijk is 
voor: 

a. directe en/of indirecte gevolgschade, daaronder begrepen 
schade als gevolg van bedrijfsstagnatie (afnemer dient zich 
daartegen te verzekeren); 

b. schade als gevolg van de hoedanigheid van het product indien de 
afnemer daaraan zelf stoffen heeft toegevoegd; 

c. voor schade ten gevolge van de wijze waarop het product na 
levering door de afnemer wordt verwerkt/gebruikt; 

d. schade voortvloeiend uit adviezen met betrekking tot nog te 
leveren of geleverde producten, indien die (verwerkings) 
adviezen niet schriftelijk zijn gegeven.  

 
8.4 Indien URP, met inachtneming van het in de wet, in de overeenkomst en 

in deze algemene voorwaarden bepaalde jegens de afnemer 
aansprakelijk mocht zijn, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag 
van de factuur die betrekking heeft op levering van het gebrekkige 
product met een maximum van EURO 100.000,00, met dien verstande 
dat de aansprakelijkheid nooit meer zal bedragen dan het bedrag  
waarop de door URP afgesloten AVB-polis in het voorkomende geval 
aanspraak geeft. 

 
Artikel 9 - Vervalbeding 
9.1  De rechtsvordering uit hoofde van een  gebrek is niet ontvankelijk, indien 

deze wordt ingesteld na verloop van één jaar na de dag van levering. 
 
9.2 Alle vorderingen van de afnemer uit hoofde van overeenkomsten tot 

levering van producten vervallen indien niet binnen een jaar nadat de 
feiten waarop de vordering is gebaseerd bij de afnemer bekend waren of 
redelijkerwijs bekend konden zijn geweest, die vordering bij de bevoegde 
rechter aanhangig is gemaakt. 

 
Artikel 10 - Betaling 
10.1 Tenzij anders is overeengekomen en onverminderd het recht om 

vooruitbetaling of betaling bij aflevering te verlangen indien URP daartoe 
aanleiding ziet, vindt betaling plaats binnen 30 dagen na datum van de 
aan de afnemer toegezonden factuur. De betaling is onmiddellijk 
opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen prijs (of 
gedeelten daarvan), wanneer de afnemer in staat van faillissement of 
daarmee gelijk te stellen omstandigheden geraakt, surseance van 



 

betaling aanvraagt, wanneer enig beslag op de goederen of vorderingen 
van de afnemer wordt gelegd of de overeenkomst wordt ontbonden. 

 
10.2 Reclames ten aanzien van de kwaliteit, eigenschappen of hoeveelheid 

van het  
 geleverde product geven de afnemer niet het recht de betaling op te 
schorten.  

 
10.3 Bij niet-tijdige betaling is de afnemer, zonder dat een ingebrekestelling of 

aanmaning nodig is, in verzuim en is over het achterstallige bedrag een 
direct opeisbare rente van 1,25% per maand verschuldigd, waarbij een 
gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Ingeval de afnemer 
per vervaldatum van een factuur nog niet betaald heeft, is URP bevoegd 
(voor alle met afnemer gesloten overeenkomsten): 
a. Alle uitstaande leveringsverplichting op te schorten totdat die 

betaling, vermeerderd met de vervallen rente is geschied, en/of 
b. voor hetgeen nog te leveren is contante betaling of vooruitbetaling, 

dan wel genoegzame zekerheidstelling, te verlangen. 
 

10.4 Alle kosten, die voor URP verbonden zijn aan de inning van hetgeen de 
afnemer aan URP verschuldigd is (zowel gerechtelijk als 
buitengerechtelijk), zijn voor rekening van de afnemer. De 
buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de verschuldigde 
hoofdsom, met een minimum van € 500,00. 

 
10.5 De afnemer verleent op eerste verzoek aan URP (al dan niet  

aanvullende) zekerheid voor de betaling. 
 
Artikel 11 - Retourzending 
11.1 Door de afnemer bestelde, maar niet afgenomen producten worden aan 

de  
afnemer in rekening gebracht. Alle uit niet-afname  respectievelijk 
retourzending(en) voortvloeiende schade voor URP dient door de 
afnemer te worden betaald, tenzij deze bewijst dat het geleverde niet 
voldoet aan de overeenkomst. Ingeval van een niet tijdige afname door 
de afnemer is URP gerechtigd om de bewaarkosten bij afnemer in 
rekening te brengen.  
 

Artikel 12  - Overgang risico en eigendom 
12.1 Het product is na levering voor risico van de afnemer.  
 
12.2 Het door URP geleverde product blijft eigendom van URP totdat de 

afnemer heeft voldaan aan alle uit de tussen URP en de afnemer 



 

bestaande overeenkomsten tot het leveren van producten of het 
verrichten van werkzaamheden voortvloeiende vorderingen, daaronder 
begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van die 
overeenkomsten. 
 

12.3 URP behoudt zich het stil pandrecht voor op de door URP geleverde 
goederen zodra URP om welke reden dan ook daarvan de eigendom 
verliest, zulks tot zekerheid van de betaling van alle bestaande en 
toekomstige vorderingen van URP op de afnemer, die ter zake van rente 
en buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen. 
 

12.4 Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde 
producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, 
ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van 
deze verzekering op eerste verzoek van URP ter inzage te geven. 

 
12.5 Zolang URP als eigenaar dient te worden aangemerkt, verplicht de  

afnemer zich jegens haar om het geleverde product zorgvuldig te 
behandelen en dit: 

a. niet te verpanden; 
b. niet te verwerken; 
c. niet over te dragen of af te geven, anders dan in het kader van de 

normale bedrijfsvoering. 
 

Artikel 13 - Einde overeenkomst 
13.1 URP kan de overeenkomst met de afnemer zonder ingebrekestelling 

ontbinden: 
a. in geval afnemer failliet wordt verklaard, dan wel hem surseance 

van betaling wordt verleend. 
b. in geval een aanvraag voor kredietverzekering door de 

desbetreffende maatschappij niet of niet in voldoende mate wordt 
gehonoreerd. 

c. in het geval de afnemer niet voldoet aan een verzoek van URP 
om zekerheid te verschaffen overeenkomstig artikel 10. 

 
13.2  In het geval URP de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, 

zal al hetgeen URP uit welke hoofde dan ook van de afnemer te 
vorderen heeft terstond opeisbaar zijn. URP is in dat geval nimmer 
schadeplichtig. 

 
Artikel 14 - Intellectuele eigendomsrechten  
14.1  De intellectuele eigendomsrechten op de door URP in het kader van de 

overeenkomst ontwikkelde en geleverde producten en/of diensten blijven 



 

uitsluitend berusten bij URP of bij de derde van wie URP het 
gebruiksrecht heeft verkregen. Voor zover noodzakelijk voor gebruik 
door de afnemer van de door URP geleverde producten en/of dienst, 
verleent URP, uitsluitend na verkregen toestemming van de derde, aan 
afnemer schriftelijk een beperkt, niet exclusief, niet overdraagbaar en - 
behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst – een niet sub-
licentieerbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op 
die producten en/of diensten.  

 
14.2  Indien URP bereid is zich te verbinden tot overdracht van intellectuele 

eigendom, kan een zodanige verbintenis en overdracht slechts 
schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk 
overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van 
specifiek (voor de afnemer ontwikkelde) producten, apparatuur of andere 
zaken, over zal gaan op de afnemer ontstaat een afgesplitst recht van 
intellectuele eigendom, wat betekent dat het recht of de mogelijkheid van 
URP niet wordt aangetast om de aan die ontwikkeling ten grondslag 
liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, 
algoritme, documentatie, documenten, werken, programmeertalen, 
protocollen, standaarden en dergelijk, zonder enige beperking voor 
andere doeleinden te blijven gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor 
zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast deze afsplitsing van een recht 
van intellectuele eigendom het recht van URP aan om ten behoeve van 
zichzelf of een derden ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend 
zijn aan die welke ten behoeve van de afnemer zijn of worden gedaan.  

 
14.3  URP is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te 

(laten) vermelden of te verwijderen. Indien URP op de door haar 
geleverde producten en/of diensten aanduidingen heeft aangebracht 
waaruit blijkt dat zij de intellectuele eigendomsrechten daarop bezit, 
mogen deze door de afnemer niet worden verwijderd dan wel gewijzigd.  

 
Artikel 15 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging  
15.1  Indien URP voor de afnemer persoonsgegevens verwerkt, zullen partijen 

indien de wet dit verlangt met elkaar een verwerkersovereenkomst 
sluiten.  

 
15.2  Indien URP dit van belang acht voor de uitvoering van de 

overeenkomst, zal de afnemer URP desgevraagd of onverwijld 
schriftelijk informeren over de wijze waarop de afnemer uitvoering geeft 
aan haar wettelijke verplichting op het gebied van de bescherming van 
persoonsgegevens.  

 



 

15.3  De afnemer vrijwaart URP voor aanspraak van personen van wie 
persoonsgegevens zijn verwerkt of worden verwerkt in het kader van de 
verwerking die door URP wordt gedaan of waarvoor de afnemer op 
grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de afnemer 
bewijst dat de feiten, die aan de aanspraak ten grondslag liggen, 
uitsluitend aan URP toegerekend moeten worden.  

 
15.4  De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van 

een door URP verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij de 
afnemer. De afnemer staat er jegens URP voor in dat de inhoud, het 
gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en 
geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De afnemer vrijwaart 
URP tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, 
in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.  

 
15.5  Indien URP op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien 

van een informatiebeveiliging, dan zal die beveiliging beantwoorden aan 
de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk 
zijn overeengekomen. URP staat er nimmer voor in dat de 
informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien 
een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, 
zal de beveiliging voldoen aan het niveau dat, gelet op de stand van de 
techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de 
beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.  

 
15.6  Indien bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins gebruik wordt 

gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, is URP 
gerechtigd de afnemer toegang- of identificatiecodes toe te wijzen. URP 
is gerechtigd toegewezen toegang- of identificatiecodes te wijzigingen. 
De afnemer behandeld de toegangen identificatiecodes vertrouwelijk en 
met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde medewerkers 
kenbaar. URP is nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten die het 
gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegang- of identificatiecodes 
wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks 
gevolg van een toerekenbare tekortkoming of nalaten van URP. 

 
Artikel 16 – overmacht 
16.1 Indien na totstandkoming van een overeenkomst deze niet kan worden 

nagekomen ten gevolge van omstandigheden buiten de invloedssfeer 
van URP, althans welke URP bij de totstandkoming van de 
overeenkomst niet bekend waren, heeft URP het recht te vorderen dat 
de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de 
uitvoering mogelijk blijft dan wel wordt.  



 

 
16.2 Daarnaast heeft URP het recht nakoming van zijn verplichtingen op te 

schorten en is hij niet in verzuim, indien hij ten gevolge van 
veranderingen in 
omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst 
redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer 
liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.  

 
16.3 Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en 

buiten zijn invloedssfeer liggen, wordt mede verstaan, hinder door de 
afnemer, 
het niet voldoen door leveranciers van URP aan hun verplichtingen, 
brand, stakingen of werkonderbrekingen, het verloren gaan van de te 
verwerken materialen of weersomstandigheden. 
 

16.4 Als URP verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot een 
evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het 
reeds verrichte werk en de gemaakte kosten. 

 
Artikel 17 - Verzekering 
17.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is URP (met inbegrip van 

de ev. door URP voor de uitvoering van de overeenkomst in te 
schakelen onderaannemers en hulppersoneel) medeverzekerd op een 
door afnemer ten behoeve van het werk afgesloten CAR-verzekering.  

 
17.2 De Afnemer zorgt er voor dat URP zo spoedig mogelijk schriftelijk bewijs 

ontvangt van het bestaan en de inhoud van de in lid 1 bedoelde 
verzekering. 

 
Artikel 18 - Overige bepalingen 
18.1 Afnemer kan zijn rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de 

overeenkomst of zijn rechtsverhouding tot URP alleen met voorafgaande 
schriftelijke toestemming van URP overdragen aan een derde.  

 
18.2 URP is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande toestemming 

van Afnemer , derden in te schakelen bij de uitvoering van de 
overeenkomst. 

 
18.3 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig, 

vernietigbaar of niet van toepassing blijkt te zijn, tast dit de geldigheid 
van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden niet aan. 
Partijen zullen alsdan in onderhandeling treden teneinde de betreffende 
bepaling te vervangen door een wel rechtsgeldige bepaling die de aard 



 

en de strekking van de nietige, vernietigbare, of niet van toepassing 
zijnde bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

 
Artikel 19 - Toepasselijk recht en geschillen 
19.1  Op alle overeenkomsten tussen URP en de afnemer is  Nederlands 

recht van toepassing. Op alle overeenkomsten tussen URP en de 
afnemer is het CISG  (Weens Koopverdrag 1980) niet van toepassing.  

 
19.2  Alle geschillen, voortvloeiende uit de tussen URP en de afnemer 

gesloten overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de burgerlijke 
rechter in het arrondissement Gelderland, onverminderd het recht van 
URP zich te wenden tot een andere, op grond van de wet bevoegde 
rechter.  

 
 

 
 


