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Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
1. Aanbod / Aanbieding: voorstel door Vikingmontage aan Opdrachtgever tot het sluiten van een Overeenkomst,
bijvoorbeeld in een offerte of prijslijst.
2. Consument: de Opdrachtgever die bij het aangaan van een Overeenkomst met Vikingmontage niet handelt in de
uitoefening van beroep of bedrijf.
3. Montagewerkzaamheden: alle werkzaamheden, in welke vorm of hoedanigheid ook, die Vikingmontage in opdracht van
de Opdrachtgever verricht.
4. Opdrachtgever: de natuurlijk of rechtspersoon die Vikingmontage opdracht geeft tot het verrichten van
Montagewerkzaamheden en wederpartij bij de Overeenkomst met Vikingmontage in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
5. Overeenkomst: de afspraak tussen Vikingmontage en Opdrachtgever op basis waarvan Vikingmontage tegen betaling
Montagewerkzaamheden uitvoert in opdracht van de Opdrachtgever.
6. Partijen: Vikingmontage en Opdrachtgever gezamenlijk.
7. Speelplek: de plaats of ruimte waar het Speeltoestel moet worden gemonteerd en verankerd.
8. Speeltoestel: alle zaken, waaronder begrepen het speeltoestel zelf, meegeleverde accessoires, documentatie, tekeningen,
montage- en verankeringsmateriaal, die het onderwerp zijn van de Overeenkomst.
9. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal
(bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
10. Vikingmontage: de wederpartij bij de Overeenkomst met Opdrachtgever en gebruiker van deze algemene voorwaarden in
de zin van artikel 6:231 sub b BW.
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, Overeenkomsten en
Montagewerkzaamheden van Vikingmontage, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen
uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
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Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door
Vikingmontage uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
Wanneer door Vikingmontage gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige
algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze
voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Vikingmontage de onderhavige
voorwaarden toepast.
Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Vikingmontage, voor de uitvoering
waarvan derden worden betrokken. Deze derden kunnen jegens Opdrachtgever een rechtstreeks beroep op de
onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.
Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met
Vikingmontage in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de
betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Vikingmontage vast te stellen
nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Opdrachtgever en Vikingmontage gesloten Overeenkomst en de
onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1. Alle Aanbiedingen van Vikingmontage zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt
aangegeven.
2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Vikingmontage niet tot het verrichten van een deel van de in de Aanbieding
begrepen Montagewerkzaamheden tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
3. De Opdrachtgever is gehouden om in de offerte-aanvraag te vermelden welke toestel de Opdrachtgever gekocht heeft en
door Vikingmontage wenst te laten monteren, inclusief eventuele aanbouwmodules en accessoires. Bij voorkeur door het
toesturen aan Vikingmontage van de bestelbevestiging van de betreffende leverancier van het toestel.
4. De omvang van de Montagewerkzaamheden wordt uitsluitend bepaald door de in de Aanbieding gegeven omschrijving van
de Diensten. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de Aanbieding opgenomen Aanbod is
Vikingmontage daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot
stand, tenzij Vikingmontage anders aangeeft.
5. Indien een Overeenkomst op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs,
de daadwerkelijk door Vikingmontage gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door Vikingmontage gemaakte kosten
zullen worden doorberekend.
6. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het Aanbod van Vikingmontage binden Vikingmontage niet.
Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst
Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Vikingmontage eerst dan tot stand nadat Opdrachtgever
schriftelijk akkoord is gegaan met de door Vikingmontage uitgebrachte offerte. De ondertekende offerte wordt geacht de
Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Vikingmontage slechts, indien deze door
Vikingmontage schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 5. Bedenktijd
Vanaf het moment dat de Overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, heeft de Consument een bedenktijd van 14 dagen.
Gedurende deze bedenktijd heeft de Consument het recht de Overeenkomst door middel van een ondubbelzinnige schriftelijke
kennisgeving per post of e-mail, kosteloos te herroepen. De Consument kan hiervoor gebruikmaken van het online ter
beschikking gestelde modelformulier voor herroeping, maar de Consument is hiertoe niet verplicht. Indien de Consument
Vikingmontage heeft verzocht met de uitvoering van de Overeenkomst aan te vangen voordat de bedenktijd is afgelopen en de
Consument herroept de Overeenkomst binnen de bedenktijd, zal de Consument de in redelijkheid gemaakte kosten in rekening
brengen.
Artikel 6. Prijzen
1. De prijzen in de Aanbiedingen van Vikingmontage zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij
uitdrukkelijk anders aangegeven.
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De montageprijzen worden jaarlijks in de montageprijslijst vastgelegd. Montageprijzen zijn exclusief reiskosten, kosten
voor verankering benodigde beton, val dempende ondergrond, installatie of montage van veiligheidsmatten en afvoer van
overtollige grond en materialen, grondankers en hoekankers. Het is Vikingmontage toegestaan om af te wijken van door
haar verstrekte prijslijsten, indien daartoe redelijke gronden bestaan. Vikingmontage zal de Opdrachtgever hiervan tijdig
op de hoogte brengen.
In de offerte vermelde reiskosten zijn gebaseerd op een afstand van 150 kilometer rondom Gangelt (DL), daarboven geldt
een toeslag van €1,- per kilometer.
Schuren van het geïmpregneerd hout is niet nodig en zit niet bij de prijs inbegrepen. Indien Opdrachtgever uiteinden
geschuurd wenst te hebben is dit (op verzoek van Opdrachtgever) mogelijk tegen een meerprijs van € 75,-.
Het staat Vikingmontage vrij haar prijzen op ieder gewenst moment te wijzigen. Aanbiedingen gelden derhalve niet
automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 7. Verplichtingen van de Opdrachtgever
1. Vikingmontage levert geen Speeltoestellen, maar verricht uitsluitend Montagewerkzaamheden. De levering van het
Speeltoestel inclusief accessoires en ankers wordt verzorgd door een derde partij, waarmee Opdrachtgever een separate
koopovereenkomst sluit. Vikingmontage maakt geen onderdeel van deze koopovereenkomst uit.
2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig bestellen van het juiste Speeltoestel inclusief passende
grondankers, zodat de levering van het Speeltoestel op tijd plaats kan vinden. Opdrachtgever is verplicht om uiterlijk 48 uur
voor aanvang van de Montagewerkzaamheden, Vikingmontage te berichten indien het bestelde Speeltoestel niet geleverd
is. Indien de opdracht binnen 48 uur voor aanvang van de Montagewerkzaamheden geannuleerd wordt, brengt
Vikingmontage 25% van de overeengekomen montagekosten inclusief reiskosten in rekening bij de Opdrachtgever.
3. Opdrachtgever is verplicht de levering van het Speeltoestel direct na ontvangst te controleren op juistheid, volledigheid en
eventuele beschadigingen. Indien bij aanvang van of gedurende de Montagewerkzaamheden blijkt dat het Speeltoestel
onjuist, niet volledig of beschadigd is en de Montagewerkzaamheden daardoor niet kunnen worden uitgevoerd, is
Vikingmontage gerechtigd de gemaakte uren alsmede de volledige reiskosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen,
met een minimum van 25% van de overeengekomen montagekosten. Hetzelfde geldt voor die gevallen waarin
Vikingmontage de Montagewerkzaamheden niet kan uitvoeren of slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, wegens een oorzaak
die aan Opdrachtgever kan worden toegerekend. Bijvoorbeeld in het geval Opdrachtgever niet tijdig aanwezig is op de
afgesproken locatie en Vikingmontage daardoor geen toegang heeft tot de Speelplek waar de Montagewerkzaamheden
moeten worden uitgevoerd.
4. Voorts dient Opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat:
a. de Speelplek voor aanvang van de Montagewerkzaamheden vrijgemaakt is van los oppervlakte materiaal, zoals
schors, parelgrind, speelzand e.d.;
b. het op de Speelplek aanwezige puin, asfalt en beton is verwijderd;
c. de Speelplek goed bereikbaar is voor het transportmiddel van de leverancier;
d. het Speeltoestel geleverd wordt op de Speelplek of in de directe nabijheid daarvan (niet verder dan 10m);
e. de Speelplek alsmede de bodem waarop het Speeltoestel wordt gemonteerd vrij is van kabels en leidingen;
f.
voor aanvang van de Montagewerkzaamheden de Opdrachtgever of een vertegenwoordiger namens de
Opdrachtgever aanwezig is om een juiste plaatsing te coördineren;
g. Opdrachtgever tijdig de voor de Montagewerkzaamheden benodigde grondankers of hoekankers besteld en laat
leveren;
h. een Speeltoestel dat in beton verankerd is, 48 uur uithardt alvorens het in gebruik wordt genomen.
Artikel 8. Uitvoering van de Montagewerkzaamheden
1. Vikingmontage voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
2. Indien Vikingmontage een termijn voor de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een
opgegeven uitvoeringstermijn is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn
dient Opdrachtgever Vikingmontage derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient daarbij een redelijke
termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
3. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Vikingmontage welke geen betrekking hebben op de
verstrekte opdracht. Vikingmontage is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeengekomen opdracht indien
Opdrachtgever alle door Vikingmontage verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door
Vikingmontage gewenst, heeft verstrekt.
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Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Vikingmontage het recht (delen van) het werk door
derden te laten uitvoeren. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Vikingmontage aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover
deze zelf een overeenkomst met Opdrachtgever zijn aangegaan.
Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Vikingmontage de uitvoering van die
onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Elke gedeeltelijke uitvoering, waaronder mede wordt verstaan de uitvoering van onderdelen van een samengestelde
opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die gedeeltelijke uitvoering wordt beschouwd als een op zich staande
transactie waarop de betalingscondities ex artikel 11 van deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Indien door Vikingmontage of door Vikingmontage ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden
worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever
kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Vikingmontage is gerechtigd een afspraak met betrekking tot de Montagewerkzaamheden te verzetten vanwege
onvoorziene omstandigheden, die het voor Vikingmontage onredelijk bezwarend maken om de Montagewerkzaamheden
op de overeengekomen datum en tijdstip uit te voeren, zoals weersomstandigheden als storm of ijzel.

Artikel 9. Inspectie en oplevering
1. Opdrachtgever dient na het afronden van de montagewerkzaamheden aanwezig te zijn om samen met de monteur van
Vikingmontage het Speeltoestel te inspecteren en het inspectieformulier te ondertekenen voor goedkeuring.
2. Opdrachtgever mag zijn goedkeuring aan de Montagewerkzaamheden niet onthouden, indien sprake is van gebreken die
een veilig gebruik van het Speeltoestel niet in de weg staan en waarvan Vikingmontage heeft aangegeven deze binnen 7
dagen te zullen verhelpen.
3. Het geplaatste Speeltoestel mag door Opdrachtgever niet eerder in gebruik worden genomen dan nadat (al dan niet door
Opdrachtgever) een val dempende ondergrond is aangebracht. Deze ondergrond dient te voldoen aan de eisen die zijn
vastgelegd in de NEN-EN 1176, WAS en 1177 normen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Opdrachtgever
verantwoordelijk voor de ondergrond onder en rondom het Speeltoestel. De kosten voor het leveren of plaatsen van de
ondergrond is nimmer inbegrepen bij de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Artikel 10. Wijziging van de opdracht, meerwerk
1. Meerwerk wordt door Vikingmontage aan Opdrachtgever doorberekend op basis van nacalculatie (€ 30,- per persoon per
uur). Er is sprake van meerwerk in geval van:
a. bouwobstakels (belemmeringen die ontstaan als gevolg van het soort terrein en/of andere obstakels op de
Speelplek). Mogelijke bouwobstakels zijn:
i.
Hoogteverschillen van meer dan 10%
ii.
Bomen, takken, wortels, rotsen, stenen, beton, asfalt, etc.
b. Indien het te monteren Speeltoestel door Vikingmontage moet worden verplaatst naar de plek van montage op de
Speelplek.
2. Vikingmontage behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de
opdrachtbevestiging uit te voeren en aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden noodzakelijk
zijn voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de
uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
3. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten
tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door
toedoen van Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal Vikingmontage in overleg met de
Opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende
opdracht aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Vikingmontage is gerechtigd om de extra kosten voor
wijziging van de opdracht aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. In afwijking van lid 2 en 3 van dit artikel zal Vikingmontage geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de
wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Vikingmontage kunnen worden
toegerekend.
5. De door Opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan,
moeten door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Vikingmontage ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of

Versie: 6 maart 2018

Pag. 4 / 6

6.

per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de Opdrachtgever,
tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Vikingmontage zijn bevestigd.
Indien tijdens de uitvoering van een door Vikingmontage aangenomen opdracht blijkt, dat ten gevolge van aan
Vikingmontage onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Vikingmontage het
recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van
een dergelijke wijziging gemaakte meer of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de
Opdrachtgever gehouden is de door Vikingmontage reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te
vergoeden.

Artikel 11. Facturatie en betaling
1. Tenzij anders overeengekomen, dient volledige betaling direct na uitvoering van de Montagewerkzaamheden door middel
van pinbetaling plaats te vinden.
2. Indien is overeengekomen dat betaling geschiedt door middel van factuur, dient de betaling van facturen te geschieden
binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening of korting, op een door Vikingmontage aan te geven wijze in
de valuta waarin is gefactureerd.
3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder
dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
4. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1%
per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle
(buiten)gerechtelijke kosten welke Vikingmontage maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding
verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Voor Consumenten
bedraagt dit ten minste 5% met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door Vikingmontage gemaakte en te maken
kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
5. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de Opdrachtgever of een aanvraag
daartoe zijn de vorderingen van Vikingmontage en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Vikingmontage
onmiddellijk opeisbaar.
6. Indien de Opdrachtgever uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Vikingmontage heeft, dan ziet de
Opdrachtgever af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de
Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Vikingmontage is beperkt tot schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare
tekortkoming in de uitgevoerde Montagewerkzaamheden. Vikingmontage is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van
het geleverde Speeltoestel (incl. hout en ankers) of de levensduur daarvan.
2. Indien Vikingmontage aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade
en tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van Vikingmontage in voorkomend geval wordt uitgekeerd. Indien de
verzekeraar, om wat voor reden ook, niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Vikingmontage beperkt tot
tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst (exclusief BTW) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Onder
directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. 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 algemene voorwaarden.
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Vikingmontage aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, tenzij deze niet aan Vikingmontage kunnen worden toegerekend.
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
3. Vikingmontage is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen, arbeidsloon, materiaalkosten, schade door bedrijfsstagnatie, milieuschade en schade
als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op)levertermijnen.
4. Vikingmontage is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van
door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van
toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Vikingmontage.
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Artikel 13. Verjaringstermijn
In alle gevallen is de termijn waarbinnen Vikingmontage tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12
maanden, gerekend vanaf het moment waarop de schade is geconstateerd en tot maximaal tot 2 jaar na levering uitvoering van
de betreffende Montagewerkzaamheden waarop de schade ziet.
Artikel 14. Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Vikingmontage geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor Vikingmontage niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
3. Vikingmontage heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming
verhindert, intreedt nadat Vikingmontage zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten.
Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zoveel Vikingmontage ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomt, is Vikingmontage gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk Overeenkomst.
Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle door Vikingmontage gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd – welke
ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van
toepassing zijn, of naar aanleiding van andere Overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke
Overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Vikingmontage, tenzij een
dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.
Artikel 16. Wijziging en uitleg van de voorwaarden
1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud
of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de
Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van
de Overeenkomst.
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