Algemene voorwaarden van VE-TEC B.V, gevestigd te Raalte, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 71829423
I. ALGEMEEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst
tussen VE-TEC B.V. en Opdrachtgever, Koper en/of Huurder (hierna aan te duiden met
“Opdrachtgever”) waarop VE-TEC B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,
voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Schriftelijke aanvullingen en/of afwijkingen gelden alleen voor de betreffende overeenkomst.
Algemene voorwaarden gehanteerd door Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk
schriftelijk door de VE-TEC B.V. zijn aanvaard. Wanneer tussen partijen een
duurovereenkomst is ontstaan zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de
duurovereenkomst als ook op de eventueel daaruit voortvloeiende overeenkomsten.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met VETEC B.V., voor de uitvoering waarvan door VE-TEC B.V. derden dienen te worden
betrokken.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in
deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. VE-TEC B.V. en
Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging
van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het
doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze
bepalingen.
5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden
geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze
algemene voorwaarden.
6. Indien VE-TEC B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent
dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat VE-TEC B.V. in enigerlei
mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van
deze voorwaarden te verlangen.
7. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen VE-TEC B.V. en Opdrachtgever
kunnen door Opdrachtgever niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke
toestemming van VE-TEC B.V.
8. De bepalingen van afdeling 1 titel 7 van boek 7 BW (opdracht), met uitzondering van
artikel 412, zijn op de onderhavige rechtsverhouding niet van toepassing, tenzij in de
overeenkomst of in deze voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.
II. AANBIEDINGEN
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door VETEC B.V. desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht.
III. OVEREENKOMSTEN
1. Een overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat VE-TEC B.V.
de order c.q. opdracht schriftelijk heeft goedgekeurd en bevestigd dan wel met de uitvoering
van de order c.q. opdracht is begonnen. In dat laatste geval wordt Opdrachtgever geacht
opdracht te hebben gegeven conform de offerte.
2. VE-TEC B.V. sluit uitsluitend met niet-consumenten online overeenkomsten via haar
webshop. Aan hen komt het wettelijke herroepingsrecht niet toe.
IV. PRIJZEN
1. Alle prijsopgaven en de prijzen die VE-TEC B.V. in rekening brengt, zijn de op het moment
van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen,

exclusief BTW evenals andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen,
tarieven en transportkosten.
2. Indien zich na het uitbrengen van de aanbieding een wijziging in één van de
prijsbepalende factoren voordoet, is VE-TEC B.V. gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig
aan te passen, zelfs indien de overeenkomst inmiddels tot stand is gekomen.
3. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven de Opdrachtgever het recht om de
overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de
desbetreffende mededeling tot prijswijziging gebeurt. Een ontbinding als vermeld geeft de
Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enigerlei schade.
V. BETALING
1. VE-TEC B.V. hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. VE-TEC B.V.
is gerechtigd om voorschotten in rekening te brengen of volledig betaling vooraf (payment in
advance) te verlangen. VE-TEC B.V. zal in dat laatste geval de betreffende zaken niet eerder
leveren respectievelijk de betreffende werkzaamheden niet eerder verrichten, dan na
volledige betaling van de factuur/facturen.
2. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim,
zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval worden alle vorderingen van
VE-TEC B.V. terstond opeisbaar.
3. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige
betalingsverplichting is een rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 1,5% per
maand, met als minimum in ieder geval de op dat moment geldende wettelijke rente. Alle
gemaakte kosten om voldoening van de declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
4. Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient
Opdrachtgever de door VE-TEC B.V. gemaakte werkelijke gerechtelijke kosten en kosten
voor rechtsbijstand te vergoeden.
5. VE-TEC B.V. heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken
in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen
rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
6. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan VE-TEC B.V.
verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting
niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en
met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere
reden op te schorten.
7. In geval van (voorgenomen) liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of
faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden
is opgeheven - ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere
omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan
beschikken, is Opdrachtgever verplicht zulks terstond schriftelijk aan VE-TEC B.V. mede te
delen. Ditzelfde geldt indien Opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of
aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van vestiging en/of zijn woonplaats naar het
buitenland verplaatst. Het staat VE-TEC B.V. vrij om in genoemde gevallen de overeenkomst
terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren,
zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling. De vorderingen van VE-TEC B.V. op Opdrachtgever zijn in dat geval
onmiddellijk en integraal opeisbaar.
VI. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO
1. De in de aanbieding en/of opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen
leveringstermijn geldt niet als fatale termijn, ook niet indien deze door Opdrachtgever
uitdrukkelijk is aanvaard.
2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet
uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de aanvoer en/of verzending en/of van enige andere de

uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit VE-TEC B.V. kan worden
toegerekend;
– Opdrachtgever in één of meer verplichtingen jegens VE-TEC B.V. tekortschiet of er
gegronde vrees bestaat dat hij daarin tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor
gegrond zijn of niet;
– Opdrachtgever VE-TEC B.V. niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze
situatie doet zich onder meer voor indien Opdrachtgever in gebreke blijft de plaats van
aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter
beschikking te stellen.
3. Een transportverzekering wordt door VE-TEC B.V. slechts afgesloten op uitdrukkelijk
verzoek van Opdrachtgever. Alle daarmee samenhangende kosten zijn voor diens rekening.
4. Aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de zaken bij VETEC B.V. ter beschikking van Opdrachtgever zijn gesteld. Indien Opdrachtgever de zaken
niet afneemt, worden zij opgeslagen voor zijn rekening en risico, of door VE-TEC B.V.
verkocht. VE-TEC B.V. is gerechtigd haar vordering op de opbrengst te verhalen.
5. Levering binnen Nederland en binnen de Europese Unie geschiedt Ex Works (EXW)
Incoterms 2020, tenzij schriftelijk een andere Incoterm van de International Chamber of
Commerce (ICC) is overeengekomen. Levering buiten de Europese Unie geschiedt Free
Carrier (FCA), Incoterms 2020.
6. Deelleveringen zijn toegestaan.
VII. GARANTIE, KEURING, RECLAME
1. De door VE-TEC B.V. te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die
daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij
normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van
toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten
Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren aan welke eisen en normen de zaak
dient te voldoen. Gebruik buiten Nederland is volledig voor rekening en risico van
Opdrachtgever. VE-TEC B.V. kan andere garantie- en/of andere (algemene) voorwaarden
stellen ter zake van de te leveren zaken die buiten Nederland zullen worden gebruikt en/of in
het buitenland uit te voeren werkzaamheden.
2. Er wordt, behoudens het bepaalde in lid 1,geen garantie verleend, tenzij partijen schriftelijk
anders zijn overeengekomen.
3. Garantie, anders dan bedoeld in lid 1, kan alleen aan de orde zijn bij de verkoop van
fabrieksnieuwe machines en is gelijk aan de fabrieksgarantie.
4. Bij onjuist gebruik van de geleverde machine of gebruik in strijd met de van toepassing
zijnde gebruiksvoorschriften vervalt iedere garantie en/of aanspraak op herstel, vervanging
en/of schadevergoeding en/of anderszins. Ook in geval de installatie van de machine en/of
het onderhoud van de machine wordt gedaan door een derde, waarmee VE-TEC B.V. niet
schriftelijk heeft ingestemd, vervalt iedere aanspraak voornoemd. Opdrachtgever komt
evenmin aanspraak op garantie toe indien een gebrek is ontstaan door of het gevolg is van
omstandigheden waar VE-TEC B.V. geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen
weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of
temperaturen) et cetera.
5. Opdrachtgever heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren
op dag, tijdstip en locatie door VE-TEC B.V. te bepalen. Indien Opdrachtgever van deze
mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient zij dit uiterlijk twee dagen na de mededeling van
VE-TEC B.V. van de te verwachten dag van levering schriftelijk bij VE-TEC B.V. kenbaar te
maken.
6. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het
moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende
werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of
kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen
en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele
zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan VE-TEC B.V. te

worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval
uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan VE-TEC B.V. te
worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het
gebrek te bevatten, zodat VE-TEC B.V. in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever
dient VE-TEC B.V. in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
7. Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens
bestelde zaken en hetgeen waartoe hij VE-TEC B.V. opdracht gegeven heeft.
8. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Opdrachtgever geen recht
meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
9. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan
zal VE-TEC B.V. de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan
dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake
van het gebrek door Opdrachtgever, ter keuze van VE-TEC B.V., vervangen of zorgdragen
voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever
voldoen. In geval van vervanging is Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan
VE-TEC B.V. te retourneren en de eigendom aan VE-TEC B.V. te verschaffen, tenzij VETEC B.V. anders aangeeft.
10. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor
ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van VE-TEC B.V. integraal
voor rekening van Opdrachtgever.
11. Na afloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief
administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
12. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle
vorderingen en verweren jegens VE-TEC B.V. en de door VE-TEC B.V. bij de uitvoering van
een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
VIII. NIET-NAKOMING, ONTBINDING, OPSCHORTING
1. VE-TEC B.V. is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke
tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks
onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of
schadevergoeding), indien:
- Opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
- in de gevallen als genoemd in art. V.7 van deze algemene voorwaarden.
In deze gevallen is iedere vordering op Opdrachtgever terstond opeisbaar, zonder dat VETEC B.V. tot schadevergoeding of garantie gehouden is.
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien
Opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het
oordeel van VE-TEC B.V. passende zekerheid heeft gesteld.
3. Indien Opdrachtgever gedurende meer dan veertien dagen in gebreke blijft met afname
conform de overeenkomst is VE-TEC B.V. zonder nadere aankondiging gerechtigd de
verkochte zaken weer te verkopen, te verhuren en/of anderszins te gebruiken, in welk geval
de gedane aanbetaling(en) aan VE-TEC B.V. vervalt als (gedeeltelijke) vergoeding voor de
door haar geleden schade, behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs, dat deze
schade minder is.
IX. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. De door VE-TEC B.V. geleverde zaken blijven eigendom van VE-TEC B.V. totdat
Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met VE-TEC B.V. gesloten
overeenkomsten is nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de (koop)overeenkomst(en) door VE-TEC
B.V. verrichte of te verrichten diensten;
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door Opdrachtgever van een
overeenkomst(en).

2. Tot aan het tijdstip van volledige voldoening is Opdrachtgever niet bevoegd de goederen
aan derden te verpanden of te vervreemden. Indien derden enig recht op de geleverde
zaken willen vestigen, is Opdrachtgever verplicht om VE-TEC B.V. zo snel als mogelijk op de
hoogte te stellen. Opdrachtgever is gehouden de goederen waarop eigendomsvoorbehoud
rust identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van elkaar en van de overige zich bij
Opdrachtgever bevindende goederen af te zonderen.
3. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat
dat hij zulks niet zal doen, is VE-TEC B.V. gerechtigd de geleverde zaken bij Opdrachtgever
of bij derden die de zaak voor Opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen.
Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van
10% van het totaal door hem verschuldigde voor iedere dag dat hij hiermee in gebreke blijft.
X. AANSPRAKELIJKHEID
1. VE-TEC B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als
gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen)
jegens Opdrachtgever. De nakoming van de verplichtingen
uit de overeenkomst en de eventuele garantie zoals omschreven in artikel VII geldt als enige
en algehele schadevergoeding.
2. VE-TEC B.V. is nimmer aansprakelijk schade, van welke aard ook, als gevolg van door of
namens haar verstrekte adviezen.
3. VE-TEC B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij
is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens.
4. Voor zover VE-TEC B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is zij uitsluitend aansprakelijk voor
directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter
vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten
gemaakt om de gebrekkige prestatie van VE-TEC B.V. aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zoveel deze aan VE-TEC B.V. toegerekend kunnen worden en redelijke
kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in
deze algemene voorwaarden. VE-TEC B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, materiële en
immateriële letselschade en schade door bedrijfsstagnatie.
5. Mogelijke aansprakelijkheid van VE-TEC B.V. is altijd beperkt tot maximaal de
factuurwaarde van de order of opdracht, althans tot dat gedeelte van de order of opdracht
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6. De aansprakelijkheid van VE-TEC B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der
uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VE-TEC B.V. of haar leidinggevende
ondergeschikten.
XI. OVERMACHT
1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst
blijvend of tijdelijk verhindert en die niet aan VE-TEC B.V. kan worden toegerekend, zoals
stakingen in bedrijven waarmee VE-TEC B.V. overeenkomsten heeft gesloten, een
algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare vertraging bij
toeleveranciers, vorstverlet, pandemieën, epidemieën, alsmede het geval dat de
verantwoordelijke voor de uitvoering van de overeenkomst binnen VE-TEC B.V. geestelijk of
lichamelijk verhinderd is, dan wel door ernstige familieomstandigheden verhinderd is, en
adequate vervanging door een personeelslid van VE-TEC B.V. niet mogelijk is, waardoor de
opdracht naar behoren kan worden vervuld.

2. VE-TEC B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid
die overmacht veroorzaakt eerst pas intreedt nadat VE-TEC B.V. haar verbintenis had
moeten nakomen.
3. In geval van overmacht heeft VE-TEC B.V. het recht om haar verplichting op te schorten.
Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand
voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de
partijen schadeplichtig is.
4. Indien VE-TEC B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan haar verplichtingen kan voldoen, is VETEC B.V. gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is Opdrachtgever gehouden deze
declaratie te voldoen.
XII. VRIJWARING
Opdrachtgever vrijwaart VE-TEC B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband
met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen
dan aan VE-TEC B.V. toerekenbaar is. Indien VE-TEC B.V. uit dien hoofde door derden
mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden VE-TEC B.V. zowel buiten
als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht
mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate
maatregelen, dan is VE-TEC B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te
gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van VE-TEC B.V. en derden daardoor ontstaan,
komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.
XIII. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
1. De vestigingsplaats van VE-TEC B.V. is de plaats waar Opdrachtgever aan zijn
verplichtingen jegens VE-TEC B.V. moet voldoen.
2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij VE-TEC B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland
uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar
woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
3. De rechter in de vestigingsplaats van VE-TEC B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen
kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft VE-TEC B.V.
het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
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