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Algemene voorwaarden 

 
 
 

CurTec  
 
 

I. Definities & toepasselijkheid 
 
Artikel 1 
 
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis 
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 
 
“CurTec” CurTec Nederland B.V., en alle aan haar gelieerde 

vennootschappen binnen of buiten Nederland 
“Opdrachtgever” De wederpartij van CurTec 
“Producten” Alle (verpakkings)producten en diensten, een en ander in de 

ruimste zin des woords, die door CurTec aan Opdrachtgever 
worden verkocht en geleverd, dan wel om niet ter beschikking 
worden gesteld voor promotionele doeleinden; 

“Tekeningen en modellen” Dit begrip omvat tevens schema’s, monsters, studies voor 
klanten, geschriften, onderzoeksrapporten en certificaten, 
handleidingen, schetsen, projecten en alle andere zaken, zoals 
vooral database bestanden, auditrapporten en certificaten 
door CurTec voor Opdrachtgever vervaardigd 

“Matrijs” Dit begrip omvat tevens vorm, mal, hulpgereedschap 
 

II. Offertes & prijzen  
 
Artikel 2 
 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, aanvaarde 
orders, opdrachten, regelingen en/of andere overeenkomsten, evenals op alle 
onderhandelingen, al dan niet via tussenkomst van een gemachtigde.  
 

2. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever 
wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen. Indien en voor zover CurTec in afwijking van 
het voorgaande zich voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst schriftelijk akkoord 
heeft verklaard met (algemene) (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever, geldt die 
instemming enkel en uitsluitend voor die betreffende overeenkomst.  
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3. Indien Opdrachtgever eenmaal onder de gelding van de onderhavige voorwaarden heeft 

gekocht, wordt geacht bij eventueel daarna geplaatste orders stilzwijgend met 
toepasselijkheid van CurTec’s voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige 
order schriftelijk is bevestigd. 
 
Artikel 3 
 

1. Aanbiedingen, ongeacht de vorm, zijn vrijblijvend, totdat de daaruit voortvloeiende opdracht 
op de wijze als omschreven in artikel 6 van deze algemene voorwaarden bindend is geworden. 
 

2. Alle door CurTec gedane uitingen en/of uitgebrachte offertes worden gedurende één (1) 
kalendermaand gestand gedaan, tenzij een uiting of offerte anders vermeldt. Kennelijke 
vergissingen, druk- en/of zetfouten binden in aanbiedingen en andere uitingen van CurTec 
binden haar niet. 
 
Artikel 4 
 

1. De door CurTec gehanteerde prijzen en kortingen zijn de prijzen en kortingen die van kracht 
zijn op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst tussen CurTec en Opdrachtgever, 
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  
 

2. De door CurTec gehanteerde prijzen zijn in de euro valuta, inclusief standaardverpakking, doch 
exclusief omzetbelasting (BTW), accijnzen en eventuele andere heffingen die van 
overheidswege worden opgelegd, tenzij door CurTec expliciet anders wordt aangegeven.  
 

3. CurTec heeft het recht om de overeengekomen prijzen voor levering te verhogen op grond van 
verhogingen van inkoopprijzen en/of vrachttarieven van de Producten en/of de grondstoffen 
die voor de productie van de Producten nodig zijn en/of toeslagen op de heffingen die van 
overheidswege worden opgelegd. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een 
door CurTec kenbaar gemaakte verhoging van prijzen en/of tarieven en deze verhoging meer 
dan 10% bedraagt, is Opdrachtgever gerechtigd binnen vijf (5) werkdagen na bedoelde 
kennisgeving van CurTec ter zake de prijswijziging de overeenkomst schriftelijk op te zeggen 
dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving genoemde datum.  
 

4. CurTec is vrij in de keuze van een doelmatige verpakking en verzending. Indien met betrekking 
tot de overeenkomst verschuldigde kosten, zoals vrachtkosten, in- en uitvoerrechten, stations-
, opslag-, bewakings-, in- en uitklaringskosten, belasting of andere heffingen, na het sluiten van 
de overeenkomst worden ingevoerd of verhoogd, komen deze ten laste van Opdrachtgever, 
evenals de gevolgen van gewijzigde wisselkoersen, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen. 
 

5. Voor Producten, die CurTec op termijn of op afroep moet leveren en voor Producten, die 
CurTec bij ontvangst van de opdracht niet of slechts ten dele in voorraad heeft en die CurTec 
voor zo spoedig mogelijke levering noteert, behoudt CurTec haar het recht voor, zonder nader 
bericht, de ten tijde der levering geldende prijzen en kosten te berekenen, ongeacht 
voorafgaande bevestiging. 
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III. Betaling 
 
Artikel 5 
 

1. Alle facturen van CurTec dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum daarvan of zo veel 
eerder of later als door CurTec zal worden aangegeven, te worden voldaan op de door CurTec 
aangegeven wijze zonder enig recht op korting en/of verrekening. CurTec is gerechtigd aan 
Opdrachtgever per deellevering een factuur te sturen. Na het verstrijken van de 
betalingstermijn is Opdrachtgever automatisch en zonder dat ingebrekestelling vereist zal zijn 
van rechtswege in verzuim. 
 

2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is CurTec gerechtigd een vertragingsrente van 1,5% 
per kalendermaand over het openstaande bedrag in rekening te brengen, tenzij de wettelijke 
(handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De rente 
over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in 
verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 

3. Alle kosten verbandhoudende met de betaling, waaronder tevens begrepen het eventueel 
verschaffen van zekerheid, komen voor rekening van Opdrachtgever. 
 

4. CurTec heeft het recht haar werkzaamheden voor Opdrachtgever op te schorten, zodra 
Opdrachtgever in haar betalingsverplichtingen in verzuim is. Indien Opdrachtgever in verzuim 
is onder haar (betalings)verplichting(en), is CurTec gerechtigd alle werkzaamheden die zijn 
verricht en die nog niet in rekening zijn gebracht direct te factureren en een betalingstermijn 
van één (1) werkdag te hanteren en alsdan zekerheid of een voorschot te vragen voor 
eventuele verdere werkzaamheden die worden verricht.  
 

5. Indien Opdrachtgever nalatig blijft de vordering te voldoen, is CurTec gerechtigd de vordering 
uit handen te geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden is tot vergoeding van 
buitengerechtelijke- en gerechtelijke (incasso)kosten, waaronder alle kosten berekend door 
externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verbandhoudende met de inning 
van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins. De buitenrechtelijke incassokosten die 
CurTec moet maken ingeval van niet tijdige betaling door Opdrachtgever worden berekend 
conform het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten of een daarop volgend 
besluit. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen te allen tijde nooit minder dan € 40,00 
(zegge: veertig euro). 
 

6. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd (pretense) vordering(en) op CurTec te verrekenen met 
schulden aan CurTec. 
 

7. Indien Opdrachtgever het bedrag van de factuur betwist, dient hij zijn bezwaren binnen drie 
(3) werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan CurTec mee te delen, bij gebreke waarvan dit 
recht komt te vervallen. 
 

8. Ingeval Opdrachtgever een rechtspersoon is en met andere rechtspersonen verbonden is in 
een groep in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek, dan is zij jegens CurTec hoofdelijk 
aansprakelijk voor de betaling van alle huidige en toekomstige vorderingen van CurTec op de 
andere rechtspersonen met wie zij in een groep verbonden is. 
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IV. Totstandkoming & uitvoering overeenkomst 
 
Artikel 6 
 

1. Een overeenkomst tussen CurTec en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat CurTec 
een door Opdrachtgever gegeven opdracht aanvaardt, al dan niet door feitelijke uitvoering van 
de geplaatste opdracht door CurTec. De door CurTec aan Opdrachtgever verzonden 
opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij 
door Opdrachtgever binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging aan 
CurTec uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt bericht. Het vorenstaande geldt evenzeer voor 
het tot stand komen van nadere overeenkomsten en voor het wijzigen van bestaande 
overeenkomsten. 
 
Artikel 7 
 

1. Na aanvaarding van de door Opdrachtgever gegeven opdracht worden wijzigingen, opgegeven 
door Opdrachtgever, pas door CurTec doorgevoerd indien zij schriftelijk door haar zullen zijn 
bevestigd. Indien CurTec, om moverende redenen harerzijds, besluit de opgegeven wijzigingen 
niet door te voeren, zal de Opdrachtgever nimmer gerechtigd zijn de overeenkomst 
gedeeltelijk of geheel door ontbinding, dan wel opzegging te beëindigen en heeft 
Opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding. 
 
Artikel 8 
 

1. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van CurTec voldoende zekerheid, waaronder begrepen 
maar niet beperkt tot het betalen van een voorschot of het afgeven van een bankgarantie 
conform het NVB-model Beslaggarantie 1999 of diens opvolger, te stellen voor de volledige 
nakoming van al zijn (betalings)verplichtingen jegens CurTec. De kosten voor het stellen van 
voornoemde zekerheid ten behoeve van CurTec zijn voor rekening van Opdrachtgever.  
 

2. CurTec is gerechtigd de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten tot het moment 
dat de gevraagde zekerheden door Opdrachtgever zijn verstrekt. Indien Opdrachtgever niet 
uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na het verzoek om zekerheid te stellen heeft voldaan, 
verkeert Opdrachtgever zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is van rechtswege in 
verzuim. 
 
Artikel 9 
 

1. Het staat CurTec steeds vrij voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen. 
Bij het inschakelen van derden zal CurTec steeds zorgvuldig te werk gaan. CurTec is echter niet 
aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden.  
 

2. Opdrachtgever aan CurTec ter beschikking te stellen onderdelen of andere zaken die op, in of 
aan de door CurTec ten behoeve van Opdrachtgever te vervaardigen Producten moeten 
worden aangebracht of verwerkt, moeten in de benodigde hoeveelheid met een opslag van 
10% binnen een door CurTec te stellen termijn en op een door CurTec te bepalen adres 
worden afgeleverd.  
 

3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de aldus aan CurTec ter beschikking gestelde onderdelen 
of andere zaken en voor de goede toepasbaarheid daarvan. CurTec gaat er zonder enig 
onderzoek van uit, dat deze onderdelen of andere zaken zonder meer in, op of aan de te 
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vervaardigen, opgedragen Producten toepasbaar, te monteren of te verwerken zijn, 
behoudens andersluidende, schriftelijk overeengekomen bepalingen. Indien bedoelde 
onderdelen te laat worden geleverd, dan wel door CurTec niet te verwerken zijn en dit 
productiestilstand tot gevolg heeft, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle door CurTec als 
gevolg van deze stilstand geleden en nog te lijden schade. 
 
Artikel 11 
 

1. Indien Opdrachtgever aan CurTec de ontwikkeling en vervaardiging van de Matrijs opdraagt of 
Opdrachtgever een door hem zelf ontwikkelde Matrijs voor de productie van Producten aan 
CurTec levert, zullen partijen daarvoor aanvullende voorwaarden in een separate 
overeenkomst vastleggen. 
 

V. Levering & leveringstermijnen 
 
Artikel 12 
 

1. CurTec wordt geacht aan haar verplichtingen ten aanzien van de te leveren hoeveelheid aan 
Producten te hebben voldaan, wanneer CurTec 95% van de bestelde hoeveelheid aflevert. 
 
Artikel 13 
 

1. De Producten worden (af)geleverd op de tussen partijen overeengekomen plaats ex Incoterm 
(2020) Ex Works, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien Opdrachtgever, dan wel 
een derde die bevoegd is de Producten namens Opdrachtgever in ontvangst te nemen, weigert 
de Producten aldaar in ontvangst te nemen, dan komen de daardoor ontstane kosten voor 
rekening van Opdrachtgever en gaat desalniettemin het risico op dat moment over op 
Opdrachtgever.  
 

2. De Producten worden getransporteerd voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij 
anders schriftelijk is overeengekomen. 
 

3. Alle door CurTec genoemde en/of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten 
vastgesteld, doch zijn nimmer bindend en/of fataal. De enkele overschrijding van een 
genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt CurTec niet in verzuim. Bij 
overschrijding van enige termijn zal CurTec de Producten zo spoedig mogelijk alsnog aan 
Opdrachtgever leveren. 
 

4. CurTec is gerechtigd een bestelling in zijn geheel dan wel achtereenvolgens in gedeelten af te 
leveren. In het laatste geval is CurTec gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan 
Opdrachtgever te factureren en daarvoor betaling te verlangen. 
 

5. Indien en zolang een deelzending door Opdrachtgever niet wordt betaald en/of Opdrachtgever 
aan andere verplichtingen voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst of (een) 
vroegere overeenkomst(-en) niet voldoet, is CurTec niet tot het leveren van een volgende 
deelzending verplicht. 
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VI. Recht van reclame & conformiteit  
 
Artikel 14 
 

1. Opdrachtgever is verplicht terstond na aflevering van de Producten te controleren of de 
afgeleverde Producten geen uitwendige gebreken vertonen en overeenstemmen met de 
omschrijving op de pakbon. Indien Opdrachtgever niet binnen tien (10) werkdagen melding 
heeft gemaakt van discrepantie tussen de afgeleverde Producten en de omschrijving op de 
pakbon en/of uitwendige gebreken, worden de omschrijving op de pakbon en de afgeleverde 
Producten geacht met elkaar overeen te stemmen naar aard en aantal en de afgeleverde 
Producten door Opdrachtgever onvoorwaardelijk te zijn aanvaard.  
 

2. Indien Opdrachtgever van mening is dat een Product niet de eigenschappen bezit die hij op 
grond van de overeenkomst mocht verwachten, dient Opdrachtgever dit direct nadat hij de 
eventuele discrepantie heeft vastgesteld of redelijkerwijs had kunnen vaststellen, aan CurTec 
schriftelijk mede te delen, doch uiterlijk binnen drie (3) kalendermaanden na het moment 
waarop de Producten overeenkomstig artikel 13 lid 1 van deze algemene voorwaarden aan 
Opdrachtgever afgeleverd zijn. 
 

3. Indien Opdrachtgever (tijdig) melding maakt van een eventuele discrepantie tussen de 
geleverde Producten enerzijds en hetgeen Opdrachtgever redelijkerwijs op grond van de 
overeenkomst mocht verwachten anderzijds, zal CurTec deze melding schriftelijk bevestigen 
aan Opdrachtgever. CurTec zal ter zake zo spoedig mogelijk in overleg treden met 
Opdrachtgever en het nodige onderzoek verrichten, waarbij Opdrachtgever verplicht is CurTec 
binnen tien (10) werkdagen nadat de melding bij CurTec bekend is geworden in de gelegenheid 
te stellen de eventuele discrepantie vast te (laten) stellen.  
 

4. Reclames of klachten geven aan Opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichting(en) op 
te schorten, dan wel te verrekenen. 
 

5. Indien CurTec een klacht gegrond bevindt, zal CurTec te harer keuze hetzij een 
schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde exclusief BTW van de betrokken 
Producten vergoeden, dan wel overgaan tot herstel(werkzaamheden), op voorwaarde dat 
Opdrachtgever het betreffende Product aan CurTec retour zendt.  
 

6. Indien Opdrachtgever de Producten geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt, verwerkt en/of heeft 
doorgeleverd, alsmede na het verstrijken van een periode van zestig (60) kalendermaanden na 
aflevering van de Producten, vervalt het recht op reclame en/of schadevergoeding met 
onmiddellijke ingang. 
 
Artikel 15 
 

1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CurTec is zij niet verplicht retourzendingen 
van Opdrachtgever te accepteren.  
 

2. Retourzendingen waarvoor CurTec haar toestemming heeft verleend, zijn voor rekening en 
risico van CurTec nadat de retourzending bij CurTec over de drempel is afgeleverd. Het in 
ontvangst nemen van retourzendingen betekent in geen geval erkenning door CurTec van de 
door Opdrachtgever opgegeven grond voor retourzending.  
 

3. Indien CurTec een retourzending van Opdrachtgever accepteert zal CurTec eerst na haar 
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akkoordbevinding Opdrachtgever crediteren voor deze retourzending. 
 

VII. Eigendomsvoorbehoud  
 
Artikel 16 
 

1. Alle aan Opdrachtgever geleverde Producten blijven eigendom van CurTec totdat alle 
bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is voor de geleverde Producten volledig aan CurTec 
zijn voldaan. De eigendom van de aan Opdrachtgever geleverde en te leveren Producten wordt 
tevens door CurTec voorbehouden voor alle eventueel toekomstige vorderingen op 
Opdrachtgever uit hoofde van verkoop en levering van Producten. 
 

2. Zolang Opdrachtgever Producten onder zich heeft waarvoor CurTec het 
eigendomsvoorbehoud kan uitoefenen, is Opdrachtgever op eerste verzoek van CurTec 
gehouden, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, de Producten aan CurTec af te 
geven. Opdrachtgever is tevens verplicht te administreren welke door CurTec geleverde 
Producten vallen onder het eigendomsvoorbehoud van CurTec.  
 

3. De Producten, als vallende onder het eigendomsvoorbehoud van CurTec, mogen nimmer 
worden verpand of anderszins aan derden tot zekerheid worden overgedragen, huurkoop 
en/of huurverkoop hieronder begrepen, en evenmin mogen zij op enigerlei wijze worden 
verkocht dan wel vervreemd, behoudens voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de 
normale uitoefening van het bedrijf van Opdrachtgever, dan wel bezwaard dan wel verplaatst 
naar een andere locatie dan overeengekomen. De kosten van het uitoefenen van het 
eigendomsvoorbehoud zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever. 
 

4. Opdrachtgever is gehouden ervoor zorg te dragen dat de Producten die onder het 
eigendomsvoorbehoud van CurTec vallen, verzekerd zijn tegen risico’s waartegen verzekering 
gebruikelijk is (brand, diefstal, water- en stormschade, hier nadrukkelijk onder begrepen) of 
door CurTec wenselijk wordt geoordeeld. Opdrachtgever is verplicht CurTec terstond op de 
hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op Producten waarop krachtens 
dit artikel eigendomsvoorbehoud rust. 
 

VIII. Wijze van verhandeling 
 
Artikel 17 
 

1. Indien Opdrachtgever als wederverkoper optreedt, is hij verplicht de Producten uitsluitend in 
originele, onveranderde en ongeschonden staat te verhandelen, tenzij tussen CurTec en 
Opdrachtgever voorafgaand anders is overeengekomen. Het is Opdrachtgever evenwel 
toegestaan om de Producten die in een grootverpakking zijn aangeleverd individueel te 
verhandelen mits de individuele producten in originele en in de van CurTec afkomstige 
verpakking, in onveranderde en ongeschonden staat worden verhandeld. 
 

IX. Aansprakelijkheid & vrijwaring 
 
Artikel 18 
 

1. De totale aansprakelijkheid van CurTec voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, 
schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Opdrachtgever, schade wegens 
overschrijding van een termijn of zaakschade bestaande uit vernietiging, beschadiging of 
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verlies van zaken die door Opdrachtgever worden gebruikt in de normale uitoefening van een 
beroep of bedrijf is uitgesloten. Meer in het bijzonder is CurTec niet aansprakelijk voor enig 
verlies of schade, ontstaan uit hoofde van, door of in verband met de verkoop en/of levering 
van Producten aan Opdrachtgever, behoudens opzet en grove schuld aan de zijde van CurTec. 
 

2. CurTec is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat CurTec bij de 
uitvoering van de overeenkomst is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onderdelen 
of andere zaken, onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid 
voor haar kenbaar was of behoorde te zijn. 
 

3. Aansprakelijkheid van CurTec wegens wezenlijke en toerekenbare tekortkoming in de 
nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever CurTec binnen tien 
(10) werkdagen nadat zij op de hoogte van de tekortkoming is gekomen, deugdelijk schriftelijk 
in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en 
CurTec ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen toerekenbaar tekort blijft 
schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de 
tekortkoming te bevatten. 
 

4. De totale aansprakelijkheid van CurTec is beperkt tot het bedrag dat de 
aansprakelijkheidsverzekering van CurTec in het betreffende geval aan haar uitkeert en indien 
geen uitkering plaatsvindt beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal de totale 
factuurwaarde exclusief BTW van de overeenkomst tot levering van de betreffende Producten, 
met een maximum van € 25.000,00 (zegge: vijfentwintigduizend  euro). 
 

5. Opdrachtgever vrijwaart CurTec en haar personeelsleden van alle aanspraken van derden, 
waaronder begrepen de redelijke kosten van juridische bijstand, die op enigerlei wijze 
samenhangen met of voortvloeien uit verkoop en levering van Producten door CurTec, 
behoudens opzet en grove schuld aan de zijde van CurTec. 
 

6. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan CurTec zich 
ter uitvoering van de overeenkomst bedient. 
 

X. Overmacht 
 
Artikel 19 
 

1. Indien CurTec door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar 
verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor 
de duur van de toestand van overmacht. 
 

2. Onder overmacht van CurTec wordt verstaan elke van de wil van CurTec onafhankelijke 
omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen 
jegens Opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of economisch onmogelijk wordt gemaakt 
waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van CurTec kan worden 
verlangd. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers 
CurTec of door haar ingeschakelde derden.  
 

3. Wanneer een overmachtssituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, hebben partijen 
het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds 
ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt alsdan naar verhouding afgerekend, zonder 
dat partijen elkaar iets verschuldigd zullen zijn. 
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XI. Beëindiging 
 
Artikel 20 
 

1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe 
indien de andere partij, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling 
waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar 
te kort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. 
 

2. CurTec kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst 
door schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Opdrachtgever al dan 
niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever 
faillissement wordt aangevraagd, indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is en hij wordt 
toegelaten tot de WSNP of een verzoek daartoe is ingediend of indien zijn onderneming wordt 
geliquideerd of beëindigd. CurTec zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige 
schadevergoeding zijn gehouden. De op grond van de overeenkomst door Opdrachtgever 
verschuldigde bedragen worden daarbij terstond opeisbaar. 
 

3. Indien Opdrachtgever op het moment van ontbinding respectievelijk beëindiging van de 
overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen 
deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting niet ongedaan worden 
gemaakt, tenzij CurTec ten aanzien van die prestaties wezenlijk in verzuim is. Bedragen die 
CurTec voor de ontbinding respectievelijk beëindiging heeft gefactureerd in verband met 
hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven 
onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging en/of ontbinding 
direct opeisbaar. 
 

XII. Intellectuele eigendomsrechten 
 
Artikel 21 
 

1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door CurTec te leveren en 
geleverde Producten (blijven) berusten bij CurTec, dan wel haar licentiegevers, tenzij expliciet 
schriftelijk anders is overeengekomen. 
 

2. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de 
overeenkomst tot verkoop en levering van en rustende op de Producten te gebruiken voor het 
doel van de overeenkomst, tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen. 
 

3. Opdrachtgever vrijwaart CurTec voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het 
gebruik van, door of namens Opdrachtgever verstrekte tekeningen en/of modellen. 
 

XIII. Verwerking persoonsgegevens 
 
Artikel 22 
 

1. Voor zover CurTec in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens 
(persoonlijke informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) 
verwerkt, gebeurt dit op behoorlijke en zorgvuldige wijze en overeenkomstig de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. In de privacyverklaring van CurTec die op de 
overeenkomst van toepassing is, staat het privacy beleid van CurTec nader beschreven. 
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2. CurTec treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te 
beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking van 
persoonsgegevens. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand der 
techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de 
risico’s van de verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen 
persoonsgegevens. 
 

XIV. Toepasselijk recht & geschillen 
 
Artikel 23 
 

1. De overeenkomsten tussen CurTec en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. 
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op deze algemene voorwaarden en de 
rechtsbetrekking tussen CurTec en Opdrachtgever. 
 

2. Alle geschillen welke tussen CurTec en Opdrachtgever mochten ontstaan voortvloeiende uit of 
in verband met (de uitvoering van) een tussen CurTec en Opdrachtgever gesloten 
overeenkomst, alsmede in verband met deze algemene voorwaarden zullen worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda. 
 

XV. Slotbepalingen 
 
Artikel 24 
 

1. CurTec is bevoegd tot wijziging van deze Algemene Voorwaarden. De wijzigingen treden direct 
in werking, in dier voege dat voor lopende en reeds schriftelijk bevestigde opdrachten hieraan 
terugwerkende kracht toekomt, indien en voor zover de Opdrachtgever hierdoor niet wordt 
benadeeld. 
 

2. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CurTec is het Opdrachtgever niet 
toegestaan haar rechten uit hoofde van haar rechtsbetrekking met CurTec of één of meer 
daaruit voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, dan 
wel feitelijk door derden te doen uitvoeren. 
 

3. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst nietig 
zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden 
en/of de overeenkomst onaangetast. Voor zover dat mogelijk is, zullen Partijen in dat geval de 
nietige of vernietigde bepaling(en) vervangen door (een) geldige bepaling(en) waarbij zoveel 
mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de oorspronkelijke bedoeling van CurTec. 
 
Artikel 25 
 
CurTec Nederland B.V. 
Spoorlaan Noord 92 
5121 WX Rijen 
Nederland 
 
+31 88 808 2000 
curtec@curtec.com 
 
curtec.com 

mailto:curtec@curtec.com
http://www.curtec.com/
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KvK-nummer: 18029664 
 
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn geldig met 
ingang van maart 2020. 

 


