
Algemene voorwaarden van Kewi Services  te Heesch Versie1.2 
Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, 

off erte en overeenkomst tussen Kewi Services KVK 17241490, 
hierna te noemen: “Kewi”, en een Opdrachtgever waarop Kewi 
deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover 
van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schrif-
telijk is afgeweken. 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op 
overeenkomsten met Kewi, voor de uitvoering waarvan door 
Kewi derden dienen te worden betrokken. 

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

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voor-
waarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand 
gewezen. 

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voor-
waarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of 
vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze alge-
mene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 

6. 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 voor-
waarden. 

7. Indien Kewi niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden 
verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van 
toepassing zijn, of dat Kewi in enigerlei mate het recht zou ver-
liezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalin-
gen van deze voorwaarden te verlangen. 

Artikel 2 Off ertes en aanbiedingen
1. Alle off ertes en aanbiedingen van Kewi zijn vrijblijvend, tenzij in 

de off erte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen 
aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de off erte of aanbie-
ding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het 
product waarop de off erte of de aanbieding betrekking heeft in 
de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

2. Kewi kan niet aan zijn off ertes of aanbiedingen worden gehou-
den indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat 
de off ertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, 
een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3. De in een off erte of aanbieding vermelde tarieven zijn exclu-
sief BTW en andere heffi  ngen van overheidswege. Tevens zijn 
de vermelde tarieven exclusief eventuele in het kader van de 
overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en 
verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aange-
geven. 

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Kewi niet tot het ver-
richten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeen-
komstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of off ertes 
gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uit-
voering en wijziging overeenkomst; 

1. De overeenkomst tussen Kewi en de Opdrachtgever wordt 
aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de over-
eenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en 
schriftelijk anders overeenkomen. 

2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de 
levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of 
opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrij-
ding van een termijn dient de Opdrachtgever Kewi derhalve 
schriftelijk in gebreke te stellen. Kewi dient daarbij een redelijke 
termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan 
de overeenkomst. 

3. Kewi zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en 
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand 
der wetenschap. 

4. Kewi heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrich-
ten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 
2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

5. Indien door Kewi of door Kewi ingeschakelde derden in het 
kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de 
locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever 
aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg 
voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste facili-
teiten. 

6. Levering geschiedt af bedrijf van Kewi. De Opdrachtgever is 
verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem 
ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever af-
name weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie 
of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Kewi 
gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de 
Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waarde-
vermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment 
waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan. 

7. Kewi is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit 
te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te fac-
tureren. 

8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Kewi de 
uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase beho-
ren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de 
daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waar-
van Kewi aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de 
Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze 
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tij-
dig aan Kewi worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering 
van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Kewi 
zijn verstrekt, heeft Kewi het recht de uitvoering van de over-
eenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voort-
vloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven 
aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoerings-
termijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de 
gegevens aan Kewi ter beschikking heeft gesteld. Kewi is niet 
aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Kewi is 

uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / 
of onvolledige gegevens. 

10. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Kewi een verzoek 
tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwa-
litatief 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. Kewi is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te 
schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, 
niet volledig of niet tijdig nakomt;

- na het sluiten van de overeenkomst Kewi ter kennis gekomen 
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Weder-
partij de verplichtingen niet zal nakomen;

- de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht 
is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplich-
tingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of on-
voldoende is; 

2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen 
van Kewi op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

3. Indien Kewi tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op 
generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten 
daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

4. In geval van liquidatie, surséance van betaling, faillissement, of 
van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen 
drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, 
of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet 
langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het 
Kewi 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 
Kewi op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeis-
baar. 

5. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of ge-
deeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden 
verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, 
vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afl everingskos-
ten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst 
gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in 
rekening worden gebracht. 

Artikel 5 Overmacht
1. Kewi is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting 

jegens de Opdrachtgever 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 ver-
staan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie 
wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of 
niet-voorzien, waarop Kewi geen invloed kan uitoefenen, doch 
waardoor Kewi niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. 
Werkstakingen in het bedrijf van Kewi of van derden daaronder 
begrepen. 

3. Kewi 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 ver-
plichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

Artikel 6 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na fac-

tuurdatum, op een door Kewi aan te geven wijze in de valuta 
waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Kewi aan-
gegeven. Kewi is gerechtigd om periodiek te factureren. 

2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling 
van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in 
verzuim. De Opdrachtgever is alsdan 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 op-
eisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de 
Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening 
van het volledig verschuldigde bedrag. 

3. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van 
het door hem aan Kewi verschuldigde. Bezwaren tegen de 
hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet 
op.  

4. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tij-
dige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle rede-
lijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor 
rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten 
worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse in-
cassopraktijk gebruikelijk is. Indien Kewi echter hogere kosten 
ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, 
komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aan-
merking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekos-
ten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De 
Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten even-
eens rente verschuldigd. 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. Het door in het kader van de overeenkomst Kewi geleverde 

blijft eigendom van Kewi totdat de Opdrachtgever alle verplich-
tingen uit de met Kewi gesloten overeenkomst(en) deugdelijk 
is nagekomen. 

2. Het door Kewi geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigen-
domsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag 
nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever 
is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud val-
lende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 

3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelij-
kerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrech-
ten van Kewi veilig te stellen. 

4. De Opdrachtgever is verplicht om de onder eigendomsvoor-
behoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden 

tegen brand,ontploffi  ngs- en waterschade alsmede tegen dief-
stal. 

5. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbe-
houd geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen 
gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Kewi daarvan 
onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

Artikel 8 Reclames 
1. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) on-

derzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter 
beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreff ende 
werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdracht-
gever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het 
geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en 
voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeen-
gekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven 
dagen na levering schriftelijk aan Kewi te worden gemeld. 
Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in 
ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daar-
van, schriftelijk aan Kewi te worden gemeld. De melding dient 
een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te 
bevatten, zodat Kewi in staat is adequaat te reageren. De Op-
drachtgever dient Kewi in de gelegenheid te stellen een klacht 
te (doen) onderzoeken. 

2. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn beta-
lingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval 
ook gehouden tot afname en betaling van de overigens be-
stelde zaken en hetgeen waartoe hij Kewi opdracht gegeven 
heeft. 

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

4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan 
komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de 
onderzoekskosten, aan de zijde van Kewi daardoor gevallen, 
integraal voor rekening van de Opdrachtgever. 

5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de 
verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Kewi 
en de door Kewi bij de uitvoering van een overeenkomst be-
trokken derden, één jaar. 

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Indien Kewi aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijk-

heid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
2. Kewi is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ont-

staan doordat Kewi is uitgegaan van door of namens de Op-
drachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 

3. Indien Kewi aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan 
is de aansprakelijkheid van Kewi beperkt tot maximaal twee-
maal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte 
van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

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

5. Kewi is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Kewi 
is niet aansprakelijk voor:      
- Indirect schade, bedrijfschade, gevolgschade, gederfde 
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.                                                                             
- Schade veroorzaakt door opzet, oneigenlijk gebruik, roeke-
loosheid of ondeskundigheid van personen  

6. Kewi is enkel aansprakelijk indien de schade te wijten is aan 
opzet of grove schuld van Kewi of zijn leidinggevende onder-
geschikten. 

Artikel 10 Intellectuele eigendom
1. Kewi behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem 

toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele 
wet- en regelgeving. De auteursrechten en het (intellectueel) 
eigendom van de door Kewi opgestelde rapporten, verslagen, 
afbeeldingen, tekeningen, schema’s en adviezen zijn te allen 
tijde voorbehouden aan Kewi. 

2. Kewi heeft het recht de door de uitvoering van een overeen-
komst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere 
doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrou-
welijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden 
wordt gebracht. 

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kewi partij is, is uitsluitend 

het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een ver-
bintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering 
wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrok-
ken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het 
Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

2. De rechter in de vestigingsplaats van Kewi is bij uitsluiting be-
voegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend 
anders voorschrijft. Niettemin heeft Kewi het recht het geschil 
voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

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

Artikel 12 Bijzondere bepalingen
1. Kewi heeft het recht om (onderdelen van) gegevens en uitsla-

gen van Opdrachtgever te gebruiken voor statistisch en/of we-
tenschappelijk onderzoek, ofwel in een publicatie te verwerken, 
tenzij de Opdrachtgever hiertegen uitdrukkelijke en onoverko-
melijke bezwaren kenbaar heeft gemaakt. 

Artikel 13 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website: www.kewiser-

vices.nl en zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank 
te  ‘s-Hertogenbosch.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de 
versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de 
rechtsbetrekking met Kewi. 

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds 
bepalend voor de uitleg daarvan. 


