
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw specialist heeft orthopedische schoenen geadviseerd!  

Maar ja, dat zijn toch van die lelijke en lompe zwarte schoenen? Nou, daar denken wij écht heel anders 

over. Wij weten namelijk niet alleen op orthopedisch vlak het allerbeste te bieden, maar ook - met een 

Italiaans gevoel voor styling en kunst - de juiste balans uit elke schoen te halen. Onze ontwerpen zijn uniek 

en onze materiaalkeuze, fantasie en creativiteit grenzeloos. Orthopedische schoenen van Santulli 

Orthopedie zijn nu eenmaal een begrip! 

Hoezo? Tja, het is de hand van een unieke vakman die niet van delegeren wil weten. Maar Santulli 

Orthopedie is natuurlijk meer. Wij zijn een klein, maar hecht team vol visie, creativiteit, passie en een flinke 

dosis ervaring. Op zowel technisch- als esthetisch vlak. We maken vrijwel alles zelf in eigen werkplaats en 

hebben service en klantvriendelijkheid wel heel hoog in het vaandel staan. Je zou bijna zeggen dat wij niet 

meer van deze tijd zijn. Leest u op onze website maar eens wat onze klanten vinden.   

Echter de primaire doelstelling zullen wij nooit uit het oog verliezen. Dat is immers de reden van uw bezoek 

en de reden van ons bestaan. Want mooie orthopedische schoenen maken die niet doen wat ze moeten 

doen, verdwijnen veelal achter in de kast. De prioriteit van uw schoenen is letterlijk om uw klachten weg 

te nemen en ook daarin zijn wij al jaren ijzersterk. Volgens velen de beste in Amsterdam en omstreken en 

ver daarbuiten. Santulli Orthopedie. Simpelweg het beste voor uw voeten!  



Onze openingstijden zijn:   

Dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 17.00. Woensdag van 9.30 tot 12.30. Wij pauzeren dagelijks 

van 12.30 tot 13.30. Op maandag zijn wij de gehele dag gesloten voor cliënten.  

Adres:  Wakkerstraat 2, 1097 CE, Amsterdam 

Telefoon: 020 665 45 21 

Fax:  020 668 68 49 

E-mail:  info@santulli.nl 

Website:   www.santulli.nl 

 

Onze winkel ligt in de wijk Watergraafsmeer, aan een zijstraat van de Middenweg in Amsterdam-oost. Wij 

zijn goed te bereiken met openbaar vervoer. In de hele Watergraafsmeer is het betaald parkeren, maar er 

zijn meerdere invalidenparkeerplaatsen beschikbaar waar u gratis kunt parkeren. Ons bedrijf is volledig 

rolstoeltoegankelijk. 

• Vanaf de A10 neemt u afslag S113 (Watergraafsmeer). Rij de Middenweg op en blijf deze volgen 

tot na het derde kruispunt. Sla de tweede zijstraat linksaf. U bevindt zich in de Wakkerstraat. 

• Vanuit het centrum volgt u Amsterdam-oost/Watergraafsmeer. Na de brug - bij de Hema op de 

Linnaeusstraat - slaat u de eerste zijstraat rechtsaf de Wakkerstraat in. Tramlijn 19 stop vlak bij 

ons - halte Hogeweg. 

 

Wat kunnen wij voor u doen? 

Wat kunnen wij allemaal voor u betekenen? U zult best veel vragen hebben. Wat is voor u de beste 

oplossing? Wat vergoedt uw zorgverzekeraar en hoe verloopt het hele proces verder? Dat leest u hier. 

 

Advies van de schoenspecialist 

Een schoen dient primair als bescherming van uw voet. Ooit liepen we allemaal op blote voeten, inmiddels 

is bijna niemand dat nog gewend; onze voeten hebben zich aangepast aan het dragen van schoenen. 

Vroeger werd altijd gezegd dat kinderen stevige schoenen dienen te dragen, maar het feit dat de voet juist 

zelf bewegelijkheid nodig heeft om zich goed te ontwikkelen spreekt dat tegen. Heeft u steeds meer pijn 

of moeite met lopen, dan kan een goede schoen wel degelijk het verschil maken. Zelfs bij kinderen kan het 

toch zijn dat een stevige schoen nodig is. Wij weten natuurlijk precies wat een voet nodig heeft en bieden 

een uitgebreid assortiment speciale schoenen en orthopedische sandalen. Daarnaast werken wij samen 

met enkele prima schoenwinkels in de buurt die weten wat wij belangrijk vinden. Wij kunnen u zeker op 

weg helpen met het vinden van de juiste schoen. 

  

  



Correcties aan uw confectieschoenen  

 

Een eerste oplossing om u beter te laten lopen begint vaak met een goed advies en veelal een correctie 

van uw huidige confectieschoenen. Dit zijn aanpassingen die op, onder of in de schoenen worden 

aangebracht. Denk bijvoorbeeld aan:  

• Aanpassingen van beenlengteverschillen.  

• Standscorrectie van uw schoenen.  

• Hakverlagingen of -verhogingen.  

• Afwikkelbalkvoorzieningen.  

• Oprekken van schoenen of laarzen. 

• Aanpassen en vrijleggen van drukpunten.  

• Diversen specifieke aanpassingen. 

 

Orthopedische steunzolen 

 

In de volksmond worden steunzolen in een adem 

genoemd met een korset of steunkous, maar iedereen 

heeft baat bij steunzolen. Lopen op steunzolen zorgt 

ervoor dat u veel langer kunt lopen zonder dat u 

vermoeit raakt of branderige voeten krijgt; of nog veel 

erger, pijnklachten ontwikkelt. U kunt op dinsdag, 

donderdag of vrijdag langskomen. Levertijd is veertien 

werkdagen en de kosten zijn vanaf € 150,-.  

 

De orthopedische verbandschoen 

 

Wij leveren verbandschoenen. Dit is een kant-en-klaar 

product zoals bijvoorbeeld de Pullman pantoffel. Deze 

kunnen, door de ideale klittenbandsluiting en de rits 

achterop, aan alle kanten open en zijn daardoor makkelijk 

aan of uit te trekken. Ze passen dus vrijwel altijd. Ideaal als 

tijdelijke voorziening na een operatieve ingreep. Ze zijn ook 

zeer geschikt wanneer een gewone pantoffel even niet 

meer lukt. De verbandschoenen bieden echter geen steun 

en zijn geen vervanging van uw normale schoenen!   

De kosten bedragen € 135,- per paar en wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed. 

 



De semi-orthopedische schoen (OSB) 

De semi-orthopedische schoen is zoals het woord semi 

al zegt een half-orthopedisch product. Het is een 

fabrieksproduct dat speciaal is ontwikkeld voor diverse 

orthopedische aanpassingen. De schoenen worden 

voorgeschreven wanneer confectieschoenen met 

steunzolen niet meer afdoende zijn. De schoen heeft 

een verstevigd hielpand (contrefort) en is in 

verschillende breedtematen leverbaar. Tevens biedt de 

schoen ruimte voor een steunzool.  

 

Wij hebben een volledige pas-serie op voorraad. Daarnaast hebben wij 

een ruim assortiment comfortschoenen in huis met bijvoorbeeld een 

elastisch voorblad. Ideaal voor gevoelige tenen.  

 

De orthopedische schoen (OSA) 

 

De orthopedische schoen is een vrijwel volledig 

met de hand en speciaal voor uw voet gemaakte 

schoen, waarin alle medische voorzieningen zijn 

verwerkt. Elke aandoening vergt een unieke 

oplossing. U komt in aanmerking wanneer u niet 

adequaat en pijnloos op andere schoenen kunt 

lopen. Orthopedische schoenen werken echter 

ook preventief en kunnen er zelfs voor zorgen dat 

operaties niet meer nodig zijn en uw problemen 

niet verergeren. Ze zijn letterlijk alleen voor uw 

voet gemaakt en passen daardoor perfect.  

 

De aanvraag voor orthopedische schoenen 

Een eerste aanvraag voor semi- of orthopedische schoenen, 

dient altijd door een medisch specialist te worden 

voorgeschreven. Bij voorkeur een orthopedisch chirurg, 

revalidatiearts of reumatoloog. U dient eerst een verwijsbriefje 

aan uw huisarts te vragen. Bij een herhalingspaar of 

reservepaar heeft u geen aanvraag van de arts nodig. 

 

 



Gebruikstermijnen 

U heeft – afhankelijk van de zorgverzekeraar - elke 15 tot 18 maanden recht op nieuwe schoenen.   

 

Reserve- of wisselparen 

Uw heeft recht op twee paar adequate schoenen. Een reserve- of wisselpaar kan drie maanden na het 

laatste paar worden geleverd. Bij de CZ-groep mag eenmalig een reservepaar worden vervaardigd. Andere 

verzekeraars hanteren voor vervanging van het reservepaar achttien maanden of om de drie jaar. 

 

Wat kost het mij? 

Orthopedische schoenen en semi-orthopedische schoenen zijn 

best duur, maar gelukkig worden ze bijna volledig vergoed vanuit 

de basisverzekering. De prijzen worden jaarlijks bepaalt door de 

zorgverzekeraars. Elke verzekeraar hanteert haar eigen prijslijst. 

Zo kan het zijn dat uw schoen bij een andere zorgverzekeraar 

verschilt van prijs. Maar wat kost het u? 

De wettelijke eigen bijdrage  

Semi- en orthopedische schoenen hebben een eigen bijdrage. Men stelt dat als u geen voetproblemen 

heeft, u ook gewoon schoenen moet kopen. Deze wordt jaarlijks door de overheid bepaald. U betaalt dat 

voor semi- en orthopedische schoenen. De eigen bijdrage bedraagt €126,00. Bij jongeren onder de zestien 

jaar bedraagt deze €63,-. Bent u verzekerd bij Zilveren Kruis-groep, Caresq-groep, VGZ-groep of CZ-groep, 

dan worden alle kosten direct bij u in rekening gebracht. U betaalt ons dan niks. Bij overige verzekeraars 

moet u het ons betalen. De kosten blijven uiteraard wel hetzelfde. 

Het verplichte eigen risico 

Momenteel bedraagt het eigen risico € 385,-. Het openstaand eigen risico wordt altijd door de 

zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht.  

 

Aan de slag 

Bij een aanmeetafspraak voor orthopedische schoenen gaan 

wij uitgebreid uw voetproblemen onderzoeken. Daarna 

worden alle maten en afdrukken genomen. Vervolgens kiezen 

we samen een model, de leersoorten en het type onderwerk. 

Tot slot informeren wij u over hoe het verder zal verlopen en 

wanneer u een telefoontje voor het passen kunt verwachten. 

Omdat dit aanmeten enige tijd vergt hebben wij hiervoor 

speciaal de woensdag en donderdag gereserveerd.  



Onze levertijd  

Onze levertijd variëreert van acht weken tot twaalf weken, 

afhankelijk van de drukte en de bewerkelijkheid van de 

schoen. Bij bijzondere wensen wordt de levertijd in overleg 

met u worden bepaalt. 

 

Huisbezoek 

Is het voor u heel lastig om ons te bezoeken, dan kunnen wij bij u langskomen. Wij zijn echter een klein 

bedrijf en kunnen niet altijd op korte termijn langskomen. Bent u in staat om ons te bezoeken, dan kunnen 

wij u efficiënter helpen. De juiste schoen kiezen of uw probleem oplossen kan soms best een kleine puzzel 

zijn. Heeft u een probleem, dan kunt u uw schoenen ook aan een kennis of familielid meegeven, wij kunnen 

het vaak al oplossen zonder dat u daar zelf bij bent. 

 

Klachten 

Heeft u een klacht, laat het ons weten? Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. 

Mocht u onverhoopt geen overeenstemming vinden over de oplossing voor uw klacht, dien dan een 

officiële klacht in.  

Hoe dien ik een klacht in?  

U kunt een klacht indienen door middel ons online klachtenformulier in te vullen, een e-mail te sturen 

naar caroline@santulli.nl of via een formulier dat op locatie verkrijgbaar is. U krijgt een 

ontvangstbevestiging zodra we uw klachtenformulier ontvangen hebben.  

Wanneer krijg ik antwoord op mijn ingediende klacht?  

Zodra uw klacht binnenkomt, gaan we direct aan de slag om het op te lossen. We nemen binnen vier 

werkdagen contact met u op. Ons streven is om uiterlijk binnen zes weken met een oplossing te komen.  

Wat als ik niet tevreden ben met de geboden oplossing? 

Wanneer blijkt dat wij samen niet tot overeenstemming over een oplossing 

kunnen komen, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van NVOS-

Orthobanda. Deze klachtencommissie is onafhankelijk en wordt (binnenkort) 

erkend door de SEHM. De commissie beoordeeld klachten op basis van hoor- 

en wederhoor. Een klachtenformulier en de voorwaarden kunt u downloaden 

of opvragen via klachten@nvos-orthobanda.nl of per post aan: 

Klachtencommissie orthopedische en medische hulpmiddelen 

Postbus 120, 3760 AC in Soest.  

Tel: (035) 603 79 64 

http://www.nvos-orthobanda.nl/klachtenregeling 



Waarnemersregeling  

Tijdens zomer- en feestdagen is ons bedrijf gesloten. Heeft u met spoed hulp nodig, dan kunt u terecht bij:  

 

Schiedon Orthopedie Schoentechniek  

Bovenkerkerweg 43, 1185 XA in Amstelveen.  

Tel: (020) 641 53 08  

Eemland Schoentechniek  

Nijverheidsweg Noord 86 a, 3812 PN in Amersfoort. 

Tel: (033) 720 07 60 

Uiteraard zijn onze collega's niet op de hoogte van uw problematiek en kunnen alleen in extreme gevallen 

hulp bieden. Wij hebben geen inzicht in de geboden hulp.  

 

Patiëntenbelangen  

https://patientenvereniging.startpagina.nl/ 

https://www.patientenfederatie.nl/ 

https://www.clientenbelangamsterdam.nl/ 

Nederlandse Patienten Consumenten Federatie 

Kortmaarkrachtig 

Erkenningsregeling 

Sinds 1995 is het in Nederland mogelijk de betere leverancier van medische hulpmiddelen te herkennen. 

Leveranciers die hoogwaardig kwaliteitswerk leveren zijn namelijk erkend door de SEMH, de Stichting 

Erkenningsregeling leveranciers Medische Hulpmiddelen en als zodanig herkenbaar aan het hieronder 

afgebeelde logo. De door de SEMH erkende leverancier is de professional die door opleiding en jarenlange 

ervaring precies weet hoe te handelen. Vanaf het opnemen van de maatvoering, de vervaardiging van het 

product tot aan de ‘finishing touch’ bij het passen bent u bij de erkende leverancier in goede handen. De 

erkenning door de SEMH heeft meerwaarde voor alle partijen: de consument, de leverancier en de 

zorgverzekeraar. De leverancier wordt regelmatig getoetst of het werk dat wordt geleverd constant van 

hoge kwaliteit is en daarmee voldoet aan de eisen; de consument heeft een waarborg 

voor kwaliteit, kennis en begrip en de zorgverzekeraar weet dat het geld goed wordt 

besteed. Wanneer een leverancier van medische hulpmiddelen erkend wil worden, 

gaat daar een heel traject aan vooraf. Allereerst worden de eisen opgesteld waaraan 

een erkende leverancier moet voldoen. Onder verantwoordelijkheid van het SEMH-

bestuur worden deze eisen opgesteld in overleg met de belanghebbenden zoals 

brancheorganisaties van de leveranciers, patiënten-belangenorganisaties, 

voorschrijvers en zorgverzekeraars.  

https://www.clientenbelangamsterdam.nl/
http://www.npcf.nl/
http://kortermaarkrachtig.com/


Algemene Leveringsvoorwaarden aan Consumenten 

Artikel 1. Algemeen 

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Santulli Orthopedie BV, hierna te noemen: 

“Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door 

partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker 

derden dienen te worden betrokken. 

3.Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.  

4.De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

5.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. Gebruiker en de Wederpartij 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. 

6.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. 

7.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. 

8.Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, 

of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te 

verlangen.  

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen 1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding 

is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer 

beschikbaar is. 2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de 

offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, eenkennelijke vergissing of verschrijving bevat. 3 De in een offerte of aanbieding vermelde 

prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder 

begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.  4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte 

punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan 

niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft. 5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker 

niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes 

geldenniet automatisch voor toekomstige orders.  

Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging   

1.De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders 

voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijkanders overeenkomen.  

2.Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit 

nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker 

dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 

3.Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

4.Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 

5.Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten 

totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

6.Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan 

nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. 

7.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan 

te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de 

overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst 

daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk 

overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als 

mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden 



gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van 

uitvoering. 

8.Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven 

nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering 

opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het 

niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Wederpartij geen 

grond om de overeenkomst op te zeggen. 

9.Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of 

kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst   

1.Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: 

- de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; - na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter 

kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; - de Wederpartij bij het 

sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de  overkomst en deze zekerheid 

uitblijft of onvoldoende is; - Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de 

overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is 

Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. - indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de 

overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd. 

2.Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, 

daardoor direct en indirect ontstaan.  

3.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de 

nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.  

4.Indien Gebruiker op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden 

tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, 

wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.  

5.Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht 

van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan 

Gebruiker is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Gebruiker zal de Wederpartij zoveel als 

mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Gebruiker 

genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.  

6.In geval van 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 de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de  wederpartij niet langer 

vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de 

order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De 

vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.  

7.Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, 

vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, 

integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.  

Artikel 5 Overmacht 

1.Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt 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 zijn 

rekening komt. 

2.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle 

van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is 

zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die  (verdere) nakoming 

van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen. 

3.Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer 

duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan 

de andere partij.  



4.Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze 

zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het 

reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er 

sprake van een afzonderlijke overeenkomst.  

Artikel 6 Betaling en incassokosten  

1.Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is 

gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.  

2.Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is 

alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij 

een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het 

opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig 

verschuldigde bedrag.  

3.Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij 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.  

4.Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de 

toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen 

en lopende rente en incassokosten worden voldaan.  

5.Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

6.Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging 

van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat 

moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter 

hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. 

De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de 

verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud 

1.Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen 

uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. 

2.Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. Onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen 

nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of 

op enige andere wijze te bezwaren. 

3.De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig 

te stellen.  

4.Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is 

de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

5.De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, 

ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een 

eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens 

Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.  

6.Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en 

niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van 

Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.  

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames 

1.De door Gebruiker 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 Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt 

is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en 

overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden. 



2.De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van ……… na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit 

of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan 

is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de 

garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening 

gebracht worden.  

3.Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik 

daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder 

schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te 

brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een 

andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is 

van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet 

uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.  

4.De Wederpartij 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 Wederpartij 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 

gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke 

omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te 

stellen een klacht te (doen) onderzoeken.  

5.Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname 

en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.  

6.Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, 

tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit. 

7.Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn 

na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de 

Wederpartij, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij 

voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan 

Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.  

8.Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan 

de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij. 

Artikel 9 Aansprakelijkheid 

1.Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

2.Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij 

verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 

3.Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade  

4.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 Gebruiker aan de overeenkomst te laten 

beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, 

voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze 

5.Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door 

bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 

7:24 lid 2 BW. 

6.Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal driemaal de 

factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  

7.De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 

Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.  

 



Artikel 10 Verjaringstermijn 

1.In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door 

Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.  

2.Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat 

de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat 

de Wederpartij Gebruiker van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.  

Artikel 11 Risico-overgang 

1.Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de 

Wederpartij worden gebracht. 

Artikel 12 Vrijwaring 

1.De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden 

en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. 

2.Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte 

bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen 

van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van 

Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.  

Artikel 13 Intellectuele eigendom 

1.Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en 

regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden 

te gebruiken, voorover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht. 

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen  

1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker 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.  

2.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te 

beslechten.  


