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Artikel 1 Definities; toepassingsgebied
1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
Leverancier: het BMWT-lid dat trainingen aanbiedt, verkoopt en levert;
Afnemer: de wederpartij van Leverancier.
1.2 Deze Voorwaarden gelden exclusief in die zin, dat specifieke bedingen en algemene
voorwaarden van de zijde van Afnemer niet gelden, behoudens indien en voorzover zij
schriftelijk en nadrukkelijk door Leverancier zijn aanvaard. Een afwijkend(e) beding
(voorwaarde) geldt overigens uitsluitend voor het geval de afwijking is overeengekomen.
Artikel 2 Aanbiedingen;
2.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen van Leverancier, in welke
vorm ook gedaan, vrijblijvend in die zin, dat ook na aanvaarding door Afnemer van een
aanbieding van Leverancier, de Leverancier bevoegd is de aanbieding binnen drie volle
kalenderweken na de aanvaarding te herroepen.
Artikel 3 Levering; afnameplicht; tijd en plaats van levering;
3.1 Afnemer is verplicht om diensten, waarvan levering door Leverancier is overeengekomen,
af te nemen en wel op het tijdstip dat en de plaats die tussen partijen uit hoofde van de
betreffende overeenkomst en/of deze Voorwaarden geldt. Afnemer is bij annulering van de
opdracht een vergoeding verschuldigd gelijk aan 50% van de overeengekomen opdrachtsom.
3.2 De termijn voor levering of uitvoering vangt aan met het tot stand komen van de
overeenkomst of, indien betaling aan Leverancier van een bedrag vóór of bij het begin van de
uitvoering van de overeenkomst is overeengekomen, op het moment dat volledige betaling
van dit bedrag is ontvangen.
Indien Leverancier voor de uitvoering van de overeenkomst mede afhankelijk is van de
medewerking van Afnemer en Afnemer in die medewerking om welke reden dan ook tekort
schiet, wordt de termijn voor uitvoering verlengd met zoveel tijd als Leverancier
redelijkerwijs nodig heeft om de door het tekortschieten van Afnemer veroorzaakte vertraging
ongedaan te maken. Hetzelfde geldt, indien vertragingen in de uitvoering ontstaan als gevolg
van verzoeken van of vanwege Afnemer of een overheidsinstantie tot wijziging, aanpassing of
aanvulling van hetgeen is overeengekomen. Bovendien komen de extra-kosten, die voor

Leverancier in verband met een vertraging als hiervoor genoemd ontstaan, voor rekening van
Afnemer. Leverancier geraakt pas wegens termijnoverschrijding in verzuim, indien Afnemer
na het verstrijken van de overeengekomen termijn schriftelijk een redelijke nadere termijn
stelt — (welke termijn echter niet korter mag zijn dan veertien kalenderdagen gerekend vanaf
de dag van ontvangst van de aanzegging) — en Leverancier ook binnen die nadere termijn om
hem toe te rekenen redenen niet aan zijn leveringsverplichting voldoet.
3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vindt de training plaats in de fabriek of het
magazijn van Afnemer.
Artikel 4 Prijs; aanpassing van prijs
4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, omvat een opgegeven of overeengekomen prijs
niet de BTW of enige andere in verband met de overeenkomst verschuldigde
overheidsheffing.
4.2 Indien voor Leverancier de kosten voor het uitvoeren van de overeenkomst hoger worden
doordat voor de prijs van belang zijnde kostenfactoren als lonen, premies van sociale en
andere verzekeringen, materialen, waarde van vreemde valuta e.d. na het moment van de
laatste (prijs)aanbieding van Leverancier zijn gestegen, is Leverancier gerechtigd die hogere
kosten door prijsaanpassing aanvullend in rekening te brengen.
Artikel 5 Betaling en nakoming door Afnemer
5.1 Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de overeengekomen prijs
zonder enige korting en verrekening binnen drie weken na de op de desbetreffende factuur
vermelde factuurdatum geheel te worden voldaan door bijschrijving op de door Leverancier
daarvoor opgegeven bankrekening.
5.2 Tenzij Leverancier schriftelijk vooraf met uitstel van betaling heeft ingestemd, is
Afnemer niet gerechtigd de betaling van de prijs op te schorten om de reden dat het door
Leverancier geleverde of gepresteerde naar zijn mening ondeugdelijk is.
5.3 Vindt nakoming door Afnemer van zijn verplichtingen niet of niet tijdig plaats dan is
Leverancier, onverminderd zijn overige rechten uit de wet of overeenkomst en zonder dat
enige ingebrekestelling nodig is, gerechtigd tot:
a. opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, ten aanzien waarvan Afnemer in
gebreke is, alsmede van eventuele andere overeenkomsten met Afnemer;
b. vergoeding van alle schade als gevolg van de niet nakoming. Voor zover de niet nakoming
bestaat uit het achterwege blijven van betaling of niet tijdige betaling, zal genoemde
vergoeding in ieder geval bestaan uit de wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a
BW en 6:120 lid 2 BW). De rente wordt verbeurd vanaf het moment, waarop Afnemer in
gebreke is met betaling, tot het moment, waarop Afnemer geheel heeft voldaan wat hij aan
Leverancier verschuldigd is. Telkens na afloop van een jaar wordt de in de vorige zin
bedoelde rente ook verschuldigd over de reeds verbeurde maar nog niet voldane rente;
c. vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke laatste kosten
geacht worden minimaal te bestaan uit 15% van hetgeen Afnemer niet tijdig heeft betaald en
Leverancier opvordert.

Artikel 6 Overmacht
6.1 Voor Leverancier gelden als overmacht omstandigheden van feitelijke, juridische of
andere aard, die - al dan niet voorzienbaar - buiten zijn schuld de tijdige nakoming van de
overeenkomst verhinderen of bijzonder bezwaarlijk doen zijn. Als zodanige omstandigheden
gelden onder meer: stakingen; bedrijfsbezettingen; productieonderbrekingen als gevolg van
machinebreuk, storingen in toevoer van energie en water of brand e.d.; import-, export- en
productieverboden en andere overheidsmaatregelen; transportbelemmeringen; tekort schieten
van toeleveranciers en hulppersonen.
6.2 Doet zich aan de zijde van Leverancier een omstandigheid van overmacht voor, dan zal
hij Afnemer hiervan met bekwame spoed in kennis stellen. Tenzij buiten twijfel is dat de
overmachttoestand dertig volle werkdagen of langer gaat duren, worden de verplichtingen,
waarvan de nakoming door overmacht wordt verhinderd of voor Leverancier bijzonder
bezwaarlijk wordt, en de daar tegenoverstaande, nog niet nagekomen verplichtingen
opgeschort, zonder dat enig recht op schadevergoeding ontstaat. Zodra buiten iedere twijfel is
dat de overmachttoestand langer dan dertig volle werkdagen zal duren, of zodra de
overmachttoestand langer dan dertig volle werkdagen heeft geduurd, is ieder der partijen
bevoegd de overeenkomst, door middel van een tot de andere partij te richten schriftelijke
verklaring te ontbinden zonder dat enig recht op schadevergoeding ontstaat.
Artikel 7 Aansprakelijkheid voor schade
7.1 Voor de aansprakelijkheid van Leverancier jegens Afnemer voor schade, die Afnemer
lijdt als gevolg van een tekortkoming in de nakoming of onrechtmatige daad van Leverancier,
gelden de volgende bepalingen:
a. Voor schade bestaande uit letsel of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten
gevolge hebbend, en daaruit voortvloeiende schade heeft Afnemer recht op een vergoeding
voor zover Leverancier ter zake een uitkering onder een aansprakelijkheidsverzekering kan
verkrijgen, met dien verstande dat per schadegeval een maximum van Euro 1.125.000,- geldt.
b. Voor schade bestaande uit beschadiging of geheel of gedeeltelijk verlies van een zaak en
daaruit voortvloeiende schade heeft Afnemer recht op een vergoeding voor zover Leverancier
terzake een uitkering onder een aansprakelijkheidsverzekering kan verkrijgen, met dien
verstande dat hiervoor per schadegeval of reeks met elkaar samenhangende schadegevallen
een maximum van Euro 45.450,- geldt.
c. Voor andere schade dan hiervoor onder a. en b. genoemd heeft Afnemer geen recht op een
vergoeding, tenzij deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van enkel het
leidinggevend personeel van Leverancier.

