
ARTIKEL I TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Falco BV schrifte-
lijk en mondeling te sluiten overeenkomsten.
1.1 Falco BV wordt in deze voorwaarden verder aangeduid als 

Falco. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
1.2 Falco wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van (algemene) 

voorwaarden, die van deze algemene verkoop- en leverings-
voorwaarden afwijken van de hand. Tenzij deze uitdrukkelijk 
schriftelijk door Falco zijn aanvaard. Indien de opdrachtgever 
bij zijn acceptatie verwijst naar eigen voorwaarden en deze 
voorwaarden dientengevolge van toepassing zouden zijn, is 
Falco niet gebonden.

1.3 Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtge-
ver en Falco gesloten overeenkomst/opdrachtbevestiging en 
deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst/
opdrachtbevestiging voor.

ARTIKEL II AANBIEDINGEN
2.1 Alle aanbiedingen van Falco zijn vrijblijvend tenzij in de aanbie-

ding zelf anders is vermeld.
2.2 Falco kan de aanbieding kosteloos en zonder opgaaf van rede-

nen tot 5 werkdagen na aanvaarding door de opdrachtgever 
intrekken. Alsdan zijn geen van beide partijen gebonden.

2.3 Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeen-
komst/opdrachtbevestiging door Falco onder normale omstan-
digheden en tijdens Falco’s  reguliere werkuren.

2.4 Wanneer de opdrachtgever aan Falco gegevens, tekeningen 
en dergelijke verstrekt, mag Falco uitgaan van de juistheid en 
volledigheid hiervan en zal het de aanbieding hierop baseren. 
Mogelijke afwijkingen worden in de aanbieding vermeld.

2.5 Als opdrachtgever de aanbieding van Falco niet aanvaardt, 
heeft Falco het recht alle kosten die het heeft gemaakt om de 
aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen, 
mits opdrachtgever hierover vooraf is geïnformeerd.

2.6 In catalogussen, brochures, leaflets, websites, tekeningen, 
afbeeldingen , maat- en gewichtsopgaves vermelde gegevens 
zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn 
opgenomen in de aanbieding van Falco aan opdrachtgever.

ARTIKEL III RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM
3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Falco 

de auteursrechten en alle rechten van industrieel eigendom op 
de door Falco gedane aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, 
tekeningen, proefmodellen, monsters en dergelijke. Ook indien 
daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

3.2  De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens 
blijven eigendom van Falco ongeacht of aan opdrachtgever 
voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. 

3.3 De opdrachtgever staat ervoor in dat genoemde informatie, 
behalve voor uitvoering van de overeenkomst en/of opdracht-
bevestiging, niet anders dan met schriftelijke toestemming van 
Falco wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt 
of gebruikt. Opdrachtgever is aan Falco per overtreding van 
deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van € 
5.000,=.

3.4  Opdrachtgever vrijwaart Falco voor elke aanspraak van derden 
met betrekking tot gebruik van, door of namens opdrachtgever

 verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, 
materialen, monsters, modellen, octrooien, licenties en derge-
lijke.

ARTIKEL IV OVEREENKOMSTEN/OPDRACHTBEVESTIGINGEN
4.1 Overeenkomsten gelden als gesloten na rechtsgeldige en 

gedateerde ondertekening door beide partijen van een daar-
toe opgemaakte overeenkomst/opdrachtbevestiging. Dan wel 
na ontvangst en akkoordverklaring van de door Falco aan 
opdrachtgever uitgebrachte aanbieding/offerte zonder enige 
beperking.

4.2  Indien de aanvaarding van de aanbieding door opdrachtgever 
afwijkt van de originele, door Falco uitgebrachte aanbieding, is 
Falco hieraan niet gebonden. Tenzij Falco anders aangeeft.

4.3  Mondelinge toezeggingen door, en afspraken met medewer-
kers van Falco, binden Falco slechts voor zover zij door hen 
schriftelijk zijn bevestigd.

ARTIKEL V LEVERING EN UITVOERING
5.1 Levering is franco vaste wal vanaf een netto orderbedrag van 
 € 1.000,= exclusief BTW.
5.2  De leverweek wordt door Falco in overleg met de opdrachtge-

ver bij benadering vastgesteld.
5.3  Bij de vaststelling van de leverweek gaat Falco ervanuit dat 

zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden zoals 
opgenomen in de overeenkomst/opdrachtbevestiging en/of de 
montage checklijst (zie ook ARTIKEL VI). En tevens alle com-
merciële en technische details, die nodig zijn voor een goede 
uitvoering van de werkzaamheden, bij Falco aanwezig, bekend 
en goedgekeurd zijn. 

5.4  Overschrijding van de overeengekomen levertermijn kan niet 
leiden tot schadeplichtigheid aan de zijde van Falco. Noch 
geeft het ruimte aan de opdrachtgever haar verplichtingen op 
te schorten of de overeenkomst/opdrachtbevestiging te ontbin-
den.

5.5  Levering/montage geschiedt op een door opdrachtgever opge-
geven adres in Nederland (vaste wal). De opdrachtgever beoor-
deelt en is verantwoordelijk voor goede bereikbaarheid van de 
locatie voor de vrachtwagen en/of montagewagen. 

5.6  Indien het onverhoopt niet mogelijk blijkt de producten aan 
opdrachtgever te leveren of te monteren op de afgesproken 
datum is Falco bereidt de producten voor de maximale termijn 
van 3 maanden kosteloos, maar voor risico van de opdrachtge-
ver, op te slaan in een magazijn van Falco. Na deze 3 maanden 
heeft Falco het recht de producten conform de overeenkomst/
opdrachtbevestiging te factureren. Tevens, indien de producten 
ook dan niet worden afgenomen, brengt Falco vanaf dan 2% 
per maand aan opslagkosten in rekening over de som van alle 
producten zoals genoemd in de overeenkomst/opdrachtbeves-
tiging.

5.7  In geval een met de opdrachtgever overeengekomen levering/
montage door Falco tevergeefs plaats vindt buiten schuld van 
Falco is Falco gerechtigd de gemaakte transportkosten en/of de 
verloren montagekosten direct aan opdrachtgever in rekening 
te brengen. Dit ontslaat opdrachtgever niet van het conform de 
overeenkomst/opdrachtbevestiging afnemen van de produc-
ten. 
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ARTIKEL VI TOEPASSELIJKHEID
6.1 Vóór start van de montage zal er een startdatum voor de werk-

zaamheden overeengekomen worden tussen opdrachtgever en 
Falco. Deze afspraak wordt door Falco per e-mail bevestigd.

6.2  Onlosmakelijk onderdeel van deze afspraak is het doornemen 
van de montagechecklist zoals in opdrachtstadium tussen 
opdrachtgever en Falco gezamenlijk is ingevuld. Aan de hand 
hiervan kan Falco besluiten dat de bedoelde startdatum niet 
mogelijk is omdat de locatie niet aan de overeengekomen 
afspraken voldoet.

6.3  De montageafspraak kan door opdrachtgever uiterlijk 2 werk-
dagen voor de afgesproken startdatum  geannuleerd worden 
zonder kosten. 

6.4  Indien de annulering onverhoopt later dan 2 werkdagen voor de 
afgesproken startdatum plaatsvindt is Falco gerechtigd de kos-
ten van een verloren montage dag tegen 90% bij opdrachtgever 
in rekening te brengen.

6.5  Bij aanvang van de montage op locatie dient een bevoegd ver-
tegenwoordiger van de opdrachtgever aanwezig te zijn. Deze 
bepaalt in overleg met onze montageploegleider de precieze 
locatie van montage en de situatie ter plekke op basis van de 
laatste versie van de montage checklist. Indien de bevoegd ver-
tegenwoordiger van de opdrachtgever niet aanwezig is dan zal 
gestart worden met de montage voor risico van de opdracht-
gever. De opdrachtgever zorgt er tevens voor dat Falco onge-
stoord de overeengekomen werkzaamheden kan uitvoeren.

6.6  In het geval de situatie op locatie afwijkt van de afspraken 
zoals weergegeven in de montage checklist kan dit betekenen 
dat de montage niet plaats kan vinden. Hierover dient direct, 
om wachttijden te voorkomen, contact plaats te vinden tussen 
opdrachtgever en de montage chef van Falco.

6.7  Opdrachtgever vrijwaart Falco voor aanspraken tot enige ver-
goeding van schade toegebracht aan kabels en/of leidingen. 
Tenzij de locaties hiervan duidelijk en in overleg met Falco door 
opdrachtgever bepaald en gemerkt zijn.

6.8  Overkappingen worden te allen tijde waterpas gemonteerd. 
Afschot dient voor rekening van de opdrachtgever geëgaliseerd 
te worden dan wel accepteert de opdrachtgever openingen aan 
de onderzijde van de overkapping die kunnen ontstaan door het 
aanwezige afschot.

6.9  Kosten van aansluiting op riolering, aansluiting op het elektrici-
teitsnet zijn niet inbegrepen, evenmin als de bekabeling.

6.10  Het aanhelen van bestrating in welke vorm ook is niet in de 
prijs inbegrepen tenzij anders vermeld in de overeenkomst/
opdrachtbevestiging van Falco en/of montage checklist.

6.11  Het afvoeren van afkomende grond is niet in de prijs ingegeven 
en kan niet door Falco verzorgd worden in verband met moge-
lijke vervuilde grond.

6.12  Montage van fietsparkeersystemen in welke vorm is niet inbe-
grepen in de werkzaamheden. Tenzij anders vermeld in de 
overeenkomst/opdrachtbevestiging van Falco.

6.13  Montagevertragingen door onwerkbare uren/dagen, door vei-
ligheidsvoorschriften en/of door situatieveranderingen kunnen 
door Falco achteraf in rekening gebracht worden.

6.14  Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die redelij-
kerwijs van hem kan worden verwacht om samen met de mon-
tageploegleider de uitgevoerde werkzaamheden te controleren, 
beoordelen en op te leveren.

6.15  Indien opdrachtgever niet aanwezig is bij de oplevering wor-
den de uitgevoerde werkzaamheden door Falco als opgeleverd 
beschouwt.

6.16  Indien de opdrachtgever niet akkoord is met de uitgevoerde 
werkzaamheden dient opdrachtgever Falco hierover te informe-
ren conform artikel XI.

6.17  De opdrachtgever is verantwoordelijk voor veilige werkom-
standigheden en voorzieningen. Falco werkt conform de laatste 
veiligheidseisen conform VCA*.

ARTIKEL VII WIJZIGINGEN IN HET WERK
7.1 Alle wijzigingen in de werkzaamheden zoals overeengekomen 

in de overeenkomst/opdrachtbevestiging en in overleg tussen 
opdrachtgever en Falco tot stand zijn gekomen zullen, wanneer 
daaruit meerdere kosten ontstaan, als meerwerk beschouwd 
worden. 

7.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende 
factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt

 verricht. Dit meerwerk zal separaat en herkenbaar op de factuur 
aan opdrachtgever genoemd worden.

7.3  Opdrachtgever is gehouden de ontstane kosten voor meerwerk 
zoals bedoeld in lid 7.1 te voldoen tegelijk met de betaling van 
de factuur voorkomend uit de overeenkomst/opdrachtbevesti-
ging.

ARTIKEL VIII OVERMACHT
8.1 Falco heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te 

schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd de con-
tractuele verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen.

8.2  Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstan-
digheid waarmee Falco bij het aangaan van de werkzaam-
heden conform de overeenkomst/opdrachtbevestiging geen 
rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale 
uitvoering van de levering/werkzaamheden redelijkerwijs niet 
door opdrachtgever kan worden verlangd. Zoals stakingen of 
werkonderbrekingen, weersomstandigheden, overstromingen, 
aardbevingen, brand, stroomstoring, verlies, diefstal, wegblok-
kades, handelsbeperkingen, oorlog, epidemieën, pandemieën 
en overheidsmaatregelen.

8.3.  Opdrachtgever en Falco hebben geen recht op vergoeding van 
de als gevolg van de ontstane opschorting geleden of te lijden 
schade.

ARTIKEL IX GARANTIE
9.1 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat Falco 

zowel voor de deugdelijkheid en kwaliteit van het door hem 
geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor 
gebruikte materiaal. 

9.2  Opdrachtgever kan alleen een beroep op garantie doen nadat 
hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Falco heeft vol-
daan.

9.3  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat Falco voor 
een periode zoals beschreven in lid 9.4 – 9.7 voor de goede uit-
voering van de overeengekomen en bevestigde prestatie. Ook 
als een afwijkende garantietermijn is overeengekomen zijn de 
overige leden van dit artikel van toepassing.

9.4  Aanspraak op productie- en materiaalfouten: in het geval de 
geleverde prestatie kennelijke productie -en/of materiaalfouten 
vertoont binnen een periode van 5 jaar na dag van levering 
heeft opdrachtgever recht op garantie zoals beschreven in dit 
Artikel.

9.5  Aanspraak op gebreken in de verduurzaming thermisch verzin-
ken: in het geval de uitgevoerde verduurzaming via thermisch 
verzinken conform EN1461 kennelijke gebreken vertoont bin-
nen een periode van 5 jaar na dag van levering heeft opdracht-
gever recht op garantie zoals beschreven in dit Artikel. Maar 
nimmer meer dan Falco’s toeleverancier verleent. Op verzoek 
kan deze garantieperiode uitgebreid worden tot 10 jaar mits 
opdrachtgever hier vooraf om verzoekt en dit door Falco aan 
opdrachtgever wordt bevestigd.

9.6  Aanspraak in de kwaliteit van de poedercoating: in het geval de 
poedercoating kennelijke gebreken vertoont binnen een perio-
de van 5 jaar na dag van levering heeft opdrachtgever recht op 
garantie zoals beschreven in dit Artikel. De duur van 5 jaar kent 
een afbouwende tabel  als volgt:

  0 - 1 jaar: 100% 1 - 2 jaar: 80% 2 - 3 jaar: 60%

  3 - 4 jaar: 40% 4 - 5 jaar: 20% > 5 jaar: 0%

 Gebreken van de coating welke minder dan 3% van de totale 
oppervlakte van het geleverde bedragen en met het onge-
wapende oog niet zichtbaar zijn van een afstand van 5 meter 
worden beschouwd als normale slijtage en worden derhalve 
uitgesloten van bovenomschreven garantie.

 UITZONDERING: In geval van plaatsing van de producten in 
klimaatgebied C5 (industrieel gebied met hoge vochtigheid of 
kustgebieden met hoog zoutgehalte) kan geen garantie gege-
ven worden op de poedercoating. 

9.7  Aanspraak op de kwaliteit van het geleverde FSC hardhout: 
in het geval de geleverde prestatie kennelijke productie -en/
of materiaalfouten vertoont dient dit direct bij levering en/of 
oplevering gemeld te worden. Hout is een levend product met 
eigenschappen (“werken”) waar Falco geen verantwoording
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 voor kan nemen nog kan beïnvloeden. Leidraad bij de beoorde-
ling is de geldende EN5493+C1:2011. Eventuele vervanging van 
houten delen door Falco aan opdrachtgever zal slecht plaatsvin-
den uit coulance en bindt Falco nimmer.

9.8  Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest, zal 
Falco de keuze maken om de prestatie alsnog deugdelijk uit te 
voeren of opdrachtgever een voorstel te doen voor creditering 
van een evenredig deel van de factuur. Kiest Falco voor het 
alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de 
wijze en het tijdstip van uitvoering. Voldoening aan de garantie 
geldt als enige en volledige schadevergoeding. Ten aanzien van 
de vervangen onderdelen is er sprake van een nieuwe garantie-
termijn conform de van toepassing zijnde leden van dit Artikel.

9.9  Opdrachtgever moet Falco in alle gevallen de gelegenheid bie-
den een eventueel gebrek of verduurzaming te herstellen.

9.10 Tot de kosten van herstel door Falco behoren niet de kosten 
voor demontage, de kosten van hulpmiddelen zoals kraan of 
heftruck, eventuele onderzoekskosten gemaakt door derden, 
montage kosten van het herstelde product en gevolgschades in 
de ruimste zin. 

9.11  Tot de kosten van herstel door Falco horen wel de transportkos-
ten indien van toepassing tot maximaal Nederland vaste wal en 
reparatie dan wel vervanging van het betreffende product.

9.12  Falco geeft geen garantie als de gebreken het gevolg zijn van 
normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitge-
voerd onderhoud, niet-inachtneming van bedieningsvoorschrif-
ten, de- en montage door derden en extreme weersomstandig-
heden. Opdrachtgever vrijwaart Falco tegen iedere aanspraak 
van derden terzake van vergoedingen van schade.

ARTIKEL X AANSPRAKELIJKHEID / EN-1090-1
10.1 Falco is alleen aansprakelijk voor directe schade als gevolg van 

een tekortkoming welke Falco met inachtneming van normale 
vakkennis en zorgvuldigheid redelijkerwijs had behoren te 
voorkomen. 

10.2  Indien Falco aansprakelijk is voor schade, is die aansprakelijk-
heid beperkt tot die schade waartegen Falco uit hoofde van een 
door of ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, 
maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval 
door deze verzekering wordt uitbetaald.

10.3  Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade zijnde 
onder meer stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst , 
transportkosten, en reis- en verblijfkosten. 

10.4  Falco is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het over-
schrijden van levertermijnen. Falco accepteert geen boeteclau-
sules.

10.5  Falco is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies, of vernie-
tiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, 
door of namens opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

10.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor het verzorgen van alle 
vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die nood-
zakelijk zijn om het werk uit te voeren. Opdrachtgever stelt een 
afschrift hiervan op eerste verzoek ter beschikking aan Falco.

10.7  In het geval Falco de statische berekening heeft verzorgd con-
form de EN-1090-1 zijn hierop de DNR2011 Voorwaarden Artikel 
6, Aansprakelijkheid van de adviseur, van toepassing. Voor het 
overige gelden de Falco voorwaarden.

ARTIKEL XX RECLAME
11.1 De opdrachtgever draagt de verplichting direct na levering/

uitvoering van de producten/werkzaamheden tot controle over 
te gaan. 

11.2  In het geval van zichtbare gebreken moet de opdrachtgever ter-
stond, maar in ieder geval uiterlijk binnen 10 werkdagen nadat 
Falco de door haar verrichte verplichtingen conform de over-
eenkomst/opdrachtbevestiging heeft uitgevoerd, schriftelijk of 
per e-mail inhoudelijk reageren.

11.3  In het geval van onzichtbare gebreken moet de opdrachtgever 
terstond, maar in ieder geval uiterlijk binnen 10 werkdagen nadat 
de gebreken zijn vastgesteld schriftelijk of per e-mail reageren.

11.4  Indien de zaken na aflevering van aard of samenstelling zijn 
veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt, beschadigd of 
verplaats, vervalt elk recht op reclame.

11.5  Reclames over facturen, voor zover deze geen betrekking heb-
ben op de in punt 11.2 en 11.3 genoemde gebreken, moeten 
binnen 5 werkdagen na de dag van verzending van de facturen

 schriftelijk of per e-mail worden ingediend.
11.6  Na verloop van voormelde termijnen is Falco niet verplicht de 

klacht in behandeling te nemen en heeft de opdrachtgever zijn 
rechten ter zake verwerkt.

11.7  De overeengekomen betalingstermijn wordt ten gevolge van 
een reclame niet opgeschort.

11.8  Falco dient in staat gesteld te worden de reclame te onder-
zoeken. In geval van een terechte reclame zal de afhandeling 
plaatsvinden zoals beschreven in ARTIKEL IX.

ARTIKEL XII BETALING
12.1 Betaling dient zonder enige aftrek of verrekening en onvermin-

derd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden conform 
de overeengekomen betalingstermijn, doch in ieder geval bin-
nen 30 dagen vanaf factuurdatum.

12.2  De opdrachtgever is niet gerechtigd tot enigerlei verrekening 
en/of opschorting van de betaling.

12.3  In geval betaling in termijnen is overeengekomen behoudt 
Falco zich het recht voor de werkzaamheden ten behoeve van 
het uitvoeren van de overeenkomst/opdrachtbevestiging op te 
schorten tot de termijnbetaling(en) ontvangen is(zijn).

12.4 Wanneer de betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de 
overeengekomen betalingstermijn, is de opdrachtgever direct 
rente aan Falco verschuldigd zonder dat daartoe enige inge-
brekestelling is vereist. Deze rente is 2 punten boven de dan in 
Nederland geldende wettelijke rente per jaar. Bij de rentebere-
kening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle 
maand. Tevens komen overige buitengerechtelijke kosten voor 
rekening van de opdrachtgever.

12.5  In het geval van een gerechtelijke procedure waarin Falco in het 
gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met 
deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtge-
ver.

ARTIKEL XIII ZEKERHEDEN
13.1 Op verzoek van Falco is opdrachtgever verplicht  een naar diens 

oordeel voldoende zekerheid van betaling te verstrekken.
13.2  Indien Falco in financieel of ander zakelijk opzicht ongunstige 

berichten ontvangt over opdrachtgever is Falco gerechtigd, 
ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), vooruitbe-
taling of contante betaling  te verlangen. 

13.3  Ingeval opdrachtgever niet voldoet aan het gestelde in lid 13.1 
en/of 13.2 heeft Falco in dat geval het recht de overeenkomst/
opdrachtbevestiging te ontbinden en zijn schade op opdracht-
gever te verhalen.

13.4  Zo lang opdrachtgever niet aan alle verplichtingen jegens Falco 
heeft voldaan is er sprake van eigendomsvoorbehoud van de 
geleverde producten. Zolang mag opdrachtgever deze buiten 
zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.

13.5 Nadat Falco zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag 
hij de geleverde producten terughalen. Opdrachtgever zal daar-
toe alle medewerking verlenen.

13.6  Zodra opdrachtgever aan zijn verplichtingen, voortkomend uit 
de overeenkomst/opdrachtbevestiging, richting Falco  heeft 
voldaan gaan de producten over in eigendom.

ARTIKEL XIV BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
14.1 Als opdrachtgever onverhoopt de overeenkomst/opdracht wil 

annuleren zonder dat er sprake is van enige tekortkoming aan 
de zijde van Falco en Falco hiermee instemt, wordt de overeen-
komst/opdracht met wederzijds goedvinden beëindigd. Falco 
heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensscha-
de zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

ARTIKEL XV TOEPASSELIJK RECHT
15.1 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomst/

opdrachtbevestigingen is uitsluitend Nederlands recht van toe-
passing

15.2  Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het 
gebruik van deze voorwaarden en de daarop gebaseerde over-
eenkomst/opdrachtbevestigingen zullen worden berecht door 
de bevoegde Rechter in het arrondissement waar Falco geves-
tigd is. Falco komt de bevoegdheid toe een zaak aanhangig te 
maken voor de bevoegde Rechter in het arrondissement waar 
de opdrachtgever is gevestigd.

15.3  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.


