A. ALGEMENE VOORWAARDEN Kleinveld B.V.

Considerans
Kleinveld B.V. is een specialist op het gebied van funderingstechnieken, verticaal en horizontaal
transport. Kleinveld B.V. heeft de mogelijkheden om (deel-)werken uit te voeren en volledige werken
aan te nemen en ook het ter beschikking gestelde materieel te onderhouden. Deze algemene
voorwaarden zijn opgesteld om duidelijkheid te scheppen omtrent de rechten en plichten van partijen
ten aanzien van de te verrichte en af te nemen diensten voortvloeiend uit de overeenkomst welke
verband houdt met Kleinveld B.V. en of gelieerde rechtspersonen, hierna te noemen Kleinveld.

Artikel 1. Toepassing algemene en bijzondere voorwaarden
a. Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit A) Algemene Voorwaarden en B) Bijzondere
Voorwaarden I, II en III. Al naar gelang de aard van de opdracht of werkzaamheden, dan wel
van enig redelijkerwijs als zelfstandig deel te beschouwen gedeelte daarvan, gelden naast de
Algemene Voorwaarden de Bijzondere Voorwaarden. Wanneer Bijzondere Voorwaarden van
toepassing zijn, zullen deze op onderwerpen of gedeelten daarvan waar ze strijdig zijn met de
Algemene Voorwaarden, gelden boven deze Algemene Voorwaarden. Waar de in de
Bijzondere Voorwaarden behandelde onderwerpen of gedeelten daarvan niet strijdig zijn met
onderwerpen die ook reeds in de Algemene Voorwaarden zijn behandeld, geldt dat de
regeling in de Bijzondere Voorwaarden steeds als aanvulling op de regeling in de Algemene
Voorwaarden is. Indien niet uit de opdracht of werkzaamheden voortvloeit welke Bijzondere
Voorwaarden van toepassing zijn, of dit niet redelijkerwijs kan worden opgemaakt, dan wel
indien de Bijzondere Voorwaarden om welke reden dan ook geen werking hebben, gelden
steeds de Algemene Voorwaarden.
b. De onder artikel 1 lid a bedoelde voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kleinveld
gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en de ter uitvoering van een en ander
verrichte feitelijke- en rechtshandelingen. Een exemplaar van deze voorwaarden is gratis te
downloaden op de website www.wkleinveld.nl/voorwaarden.html en wordt tevens op eerste
verzoek kosteloos toegezonden. De toepasselijkheid van elke andere voorwaarden wordt
hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
c. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige in deze algemene
voorwaarden genoemde bepalingen volledig van kracht. Partijen zullen in zo’n geval in
overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen wordt nagestreefd.

Artikel 2. Definities
Werkdag: iedere dag van de week met uitzondering van zondagen, algemeen erkende christelijke en
nationale feestdagen
Week: de dagen van maandag tot en met zondag
Opdrachtgever: is de natuurlijke persoon of rechtspersoon in wiens opdracht en/of ten wiens behoeve
werkzaamheden worden uitgevoerd
Partij: is zowel opdrachtgever als Kleinveld B.V.
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Lading: alle goederen die ter vervoer –horizontaal of verticaal- ter bewaring, opslag, worden
aangeboden

Artikel 3. Aanbod en aanvaarding
a. De schriftelijke aanbieding van Kleinveld is gedurende 30 dagen geldig.
b. In de aanbieding zijn niet opgenomen:
- omzetbelasting (BTW)
- alle overige belastingen
- reis- en verblijfskosten
- meer en minder werk
- kosten als gevolg van overmacht situaties
- boetes en dwangsommen die worden geheven door de overheid
- andere kosten die van overheidswege in rekening worden gebracht
- extra verzekeringen

Artikel 4. Risicoregeling
a. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de datum van de aanbieding
geldende belastingen, materiaal- en grondstofprijzen en andere kosten. De aanbieding is
gebaseerd op uitvoering op normale werkdagen en onder normale omstandigheden en
normale werkcondities.
b. Indien de kostprijs van een of meer onderdelen van de aanbieding, waarop Kleinveld geen
invloed heeft, na de datum van totstandkoming van deze aanbieding in prijs aanmerkelijk
wordt verhoogd, is Kleinveld gerechtigd om de aanbieding dienovereenkomstig te verhogen.
Als aanmerkelijke verhoging van de kostprijs heeft te gelden een verhoging van minimaal 5%
(vijf procent).

Artikel 5. Verplichtingen van partijen
a. Opdrachtgever garandeert de nauwkeurigheid, juistheid en volledigheid van de documentatie
en informatie die door of namens hem beschikbaar is gesteld.
b. Opdrachtgever vrijwaart Kleinveld voor alle gevolgen die voortvloeien uit de
onnauwkeurigheid, onjuistheid en onvolledigheid van de door opdrachtgever beschikbaar
gestelde documentatie en informatie.
c. Partijen zullen de door of namens de wederpartij aangeleverde documentatie controleren op
fouten, omissies en onduidelijkheden. Opdrachtgever zal echter te allen tijde volledig
verantwoordelijk en aansprakelijk zijn en blijven voor de gevolgen van fouten, omissies en / of
onduidelijkheden in deze documentatie.
d. Opdrachtgever zal de structurele integriteit van de lading, waaronder de geschiktheid van de
lading voor de gehanteerde methode tijdens de werkzaamheden garanderen. Kleinveld zal,
tenzij expliciet anders overeengekomen, niet verantwoordelijk zijn voor de structurele
integriteit van de lading en voor de geschiktheid van de lading voor de gehanteerde methode.
e. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever na te gaan wat de gronddrukken zullen zijn
tijdens de werkzaamheden en opdrachtgever garandeert dat de grond de benodigde
gronddruk kan weerstaan. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle gevolgen, verlies, schade
en/of kosten die ontstaan indien de grond de gronddruk tijdens de werkzaamheden niet kon
weerstaan.
f. Tenzij expliciet anders overeengekomen, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het
verkrijgen van alle vergunningen, licenties, wegafzettingen en andere goedkeuringen, die
nodig zijn voor het project, het werk en de locatie.
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g. De opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de locatie goed toegankelijk is, dat het materieel
behoorlijk en veilig kan worden gemobiliseerd en dat het project, de huur en/of de diensten
kunnen aanvangen op de overeengekomen datum en kunnen worden uitgevoerd zonder
onderbreking of belemmering.
h. De opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de werkomstandigheden op de locatie (in het
bijzonder met betrekking tot veiligheid en gezondheid) goed en volledig in overeenstemming
zijn met de vereiste maatstaven en volledig in overeenstemming zijn met de plaatselijke
regelgeving en vereisten.
i. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is opdrachtgever verantwoordelijk voor het
verzorgen van deugdelijke hijs-, aanslag-, vijzel-, en/of sjorpunten welke voldoende sterk
dienen te zijn voor de uitvoering van het werk.
j. Partijen zullen handelen in overeenstemming met alle wetten, regelingen, besluiten en/of
andere vereisten en instructies van overheden en/of andere autoriteiten.
k. Partijen zullen, kosteloos, aan elkaar alle informatie verstrekken die redelijkerwijs nodig is in
verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6. Uitvoering
a. Het is Kleinveld te allen tijde toegestaan om de diensten en/of de huur geheel of gedeeltelijk
te laten uitvoeren door derden. Artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:49 van het burgerlijk wetboek
worden hierbij nadrukkelijk uitgesloten.
b. Indien voormelde derden buiten overeenkomst mochten worden aangesproken ter zake de
werkzaamheden of diensten, waartoe zij door Kleinveld werden ingezet, is te hunnen behoeve
bedongen dat zij zich op alle in de onderhavige algemene voorwaarden van Kleinveld
opgenomen bedingen betreffende uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid en
betreffende toepasselijk recht en jurisdictie kunnen beroepen.
c. In geen geval is Kleinveld verplicht uitvoering te geven aan activiteiten, instructies en/of
aanwijzingen van welke partij dan ook indien naar het uitsluitende redelijke oordeel van
Kleinveld de uitvoering daarvan onveilig is en/of potentieel gevaarlijk is voor, –maar niet
beperkt tot- personen, milieu of zaken.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
a. Voor zover er uit hoofde van de overeenkomst enige aansprakelijkheid op Kleinveld zou
rusten dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enig(e) gebeurtenis, verlies, kosten of schade
indien dit direct is veroorzaakt door enig handelen of nalaten van Kleinveld of zijn
onderaannemers. Met uitzondering van opzet of grove schuld is de aansprakelijkheid van
Kleinveld gelimiteerd tot de factuurwaarde te zake van de desbetreffende opdracht, of in geval
van een deelopdracht, de factuurwaarde van de betreffende deelopdracht, of in geval van een
maandelijkse facturatie, de factuurwaarde van de betreffende maand met een maximum van 1
maand.
b. Partijen zijn over en weer niet aansprakelijk voor elkaars gevolgschade tenzij deze is
veroorzaakt door opzet of grove schuld.
c. Met uitzondering van het eigen risico onder de verzekering zoals bepaald in artikel 8.b is
opdrachtgever volledig en Kleinveld in geen geval aansprakelijk voor enig(e) gebeurtenis,
verlies, kosten of schade, die valt/vallen of behoren te vallen onder de dekking van de
verzekering(en) van de opdrachtgever en/of opdrachtgever groep zoals bepaald in artikel 8.b.
d. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de bijzondere voorwaarden of de overeenkomst zijn
partijen jegens elkaar niet aansprakelijk voor enig(e) gederfde winst, gemist gebruik, verlies
van contracten en / of economisch verlies en / of voor enige indirecte schade en / of
meervoudige schade (“multiple damages”) en / of voor boeteschade (“punitive damages”).
Schade of verlies als bedoeld in dit artikellid van opdrachtgever groep zal beschouwd worden
als schade of verlies van opdrachtgever. Partijen zullen elkaar dienovereenkomstig vrijwaren.
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e. Het eigen risico van de onder 8.b bedoelde verzekering zal in geen geval hoger zijn dan EUR
25.000.-- (vijfentwintig duizend Euro) per gebeurtenis.
f. In geen geval is Kleinveld aansprakelijk voor enig(e) verlies, kosten of schade ten gevolge van
vertraging in de uitvoering door Kleinveld tenzij dit het gevolg is van opzet of grove schuld.
g. Opdrachtgever zal Kleinveld, zijn personeel en onderaannemers vrijwaren, verdedigen en
schadeloos stellen tegen en terzake van alle vorderingen, eisen, acties en procedures die
worden gepretendeerd en/of ingesteld tegen Kleinveld en/of personeel en/of Kleinveld’s
onderaannemers terzake van enig(e) gebeurtenis, verlies, kosten, boetes of schade voor
welke opdrachtgever aansprakelijk is volgens de algemene voorwaarden van Kleinveld en de
overeenkomst.
h. Onverminderd alle andere bepalingen in deze algemene voorwaarden zal de
aansprakelijkheid van Kleinveld nooit verder gaan dan EUR 5.000.000,-

Artikel 8. Verzekeringen
a. Kleinveld zal gedurende de looptijd van de overeenkomst een aansprakelijkheidsverzekering
sluiten en aanhouden met een dekking van EUR 2.500.000.-- (twee miljoen
vijfhonderdduizend Euro) per gebeurtenis terzake van zaakschade en letsel veroorzaakt door
enig handelen van Kleinveld. Deze verzekering zal enkel kunnen worden aangesproken indien
Kleinveld aansprakelijk is onder deze Voorwaarden en/of de overeenkomst.
b. Opdrachtgever garandeert dat Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst,
het project, de diensten, de huur en van het werk een primaire transport, CAR (Construction
All Risks), EAR (Erection All Risk) of vergelijkbare verzekering zal sluiten en aanhouden –en
in geval van onderhoud een garageverzekering of vergelijkbare verzekering- die tenminste
adequate dekking geeft terzake van materieel verlies en/of zaakschade en/of letsel
veroorzaakt aan, door of met de lading, last en/of het Werk. De verzekering dient dekking te
bieden op de locatie alsmede gedurende transport en andere manipulaties.
c. Partijen zullen voorts alle verplichte wettelijke verzekeringen uitnemen welke door de van
toepassing zijnde wetgeving wordt voorgeschreven.
d. De verzekering genoemd in artikel 8.b zal in alle gevallen primair zijn ten opzichte van de
verzekeringen van Kleinveld en zijn onderaannemers. De verzekering zoals genoemd in
artikel 8.b zal bepalen dat de verzekeraars afstand doen van elk recht van subrogatie jegens
Kleinveld, zijn onderaannemers diens werknemers en ondergeschikten. Kleinveld zal als
medeverzekerde vermeld worden in de polis.
e. Iedere Partij zal, desgevraagd, aan de andere Partij een certificaat en/of ander deugdelijk
bewijs verstrekken van het bestaan van de verzekering(spolissen) overeenkomstig de
bepalingen van dit artikel.

Artikel 9. Overmacht
a. Indien Kleinveld door gewijzigde omstandigheden, overmacht of schorsing van de
overeenkomst wordt verhinderd uitvoering dan wel volledig uitvoering te geven aan de
overeenkomst, heeft hij het recht de uitvoering van de overeenkomst aan de omstandigheden
in overleg aan te passen.
b. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden, condities en/of gebeurtenissen, die niet
door enige partij kunnen worden beïnvloed, die plaatsvinden buiten de schuld of nalatigheid
van enige partij en die niet vermeden of verhinderd kunnen worden door het nemen van
redelijke maatregelen, die tijdelijk of blijvend de uitvoering van enige verplichting (met
uitzondering van betalingsverplichtingen) onder de overeenkomst verhinderen, zoals
vakbondstakingen, muiterij, quarantaine, epidemieën, oorlog (verklaard of niet verklaard),
terrorisme, blokkades, embargo’s, oproer, demonstraties, opstanden branden, storm en/of
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andere extreme weersomstandigheden en/of andere spelingen van de natuur, mits geen
oorzaak voor of bijdrage aan die gebeurtenissen is gegeven.
c. In het geval dat de uitvoering van verplichtingen onder de overeenkomst tijdelijk is verhinderd
ten gevolge van een feit van overmacht, zal het feit van overmacht slechts tot gevolg hebben
dat de uitvoering van die verplichtingen (met uitzondering van betalingsverplichtingen) wordt
uitgesteld, en zal dit feit niet gelden als een reden om de overeenkomst niet na te komen.
d. In het geval dat de uitvoering van verplichtingen onder de overeenkomst blijvend is verhinderd
door een feit van overmacht, of tijdelijk is verhinderd door een feit van overmacht voor een
periode die naar verwachting tenminste 60 (zestig) dagen zal duren, dan is iedere partij
gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen overeenkomstig het bepaalde in artikel 12.b
van deze algemene voorwaarden.
e. Gewijzigde uitvoering als gevolg van hierboven genoemde omstandigheden zal als meer en
minder werk worden verrekend.

Artikel 10. Vertraging en Opschorting
a. Elke partij is gerechtigd tijdelijk zijn uitvoering, of een gedeelte daarvan, op te schorten indien
de andere partij in gebreke is met het vervullen van één of meer van zijn verplichtingen, of is
opgehouden om één of meer van zijn verplichtingen te vervullen, waaronder begrepen
betaling van enig verschuldigd bedrag en/of indien de andere partij anderszins in gebreke is,
zonder dat enige voorafgaande aankondiging of ingebrekestelling nodig is.
b. Indien de aanvang en/of voortgang van het project, de diensten en/of huur dan wel het
retourneren van het materieel aan Kleinveld wordt vertraagd en/of opgeschort ten gevolge van
een omstandigheid of omstandigheden die niet is veroorzaakt door Kleinveld (waaronder
onwerkbaar weer maar uitgezonderd feiten van overmacht zoals bepaald in artikel 9 zal
opdrachtgever verplicht zijn de aanvullend in rekening gebrachte directe interne en externe
kosten van Kleinveld ten gevolge van de vertraging te vergoeden. De kosten voor het
materieel en personeel zullen worden berekend overeenkomstig de van toepassing zijnde
eenheidsprijzen. Bij gebreke van dergelijke eenheidsprijzen zal de vergoeding naar
redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.
c. Indien de aanvang en/of voortgang van de diensten en/of huur wordt vertraagd en/of
opgeschort ten gevolge van een omstandigheid of omstandigheden die is veroorzaakt door
Kleinveld zal Kleinveld niet aansprakelijk zijn voor enig(e) verlies, kosten of schade tenzij in de
overeenkomst een gefixeerde schadevergoeding is overeengekomen. De gefixeerde
schadevergoeding zal de enige (financiële) remedie zijn voor opdrachtgever en de enige
verplichting zijn van Kleinveld, in geval de aanvang en/of voortgang van de diensten en/of
huur wordt vertraagd en/of opgeschort ten gevolge van een omstandigheid of
omstandigheden die is veroorzaakt door Kleinveld.
d. Tenzij uitdrukkelijk een ander percentage schriftelijk is overeengekomen in de overeenkomst
zal de totale gefixeerde schadevergoeding nimmer hoger zijn dan 10 % (tien procent) van het
bedrag zoals bedoeld in artikel 10.a.

Artikel 11. Betaling
a. Opdrachtgever moet betalen binnen de betalingstermijn vermeld in de aanbieding of, indien
geen betalingstermijn is vermeld, binnen 14 dagen na de factuurdatum.
b. Betaling moet worden verricht, zonder enige aftrek of verrekening of inhouding van welke aard
ook, op de door Kleinveld aangegeven bankrekening, tenzij anders overeengekomen tussen
partijen.
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c.

Betalingen van opdrachtgever aan Kleinveld zullen nimmer afhankelijk zijn van het ontvangen
van betalingen door opdrachtgever van derden, inclusief, maar niet gelimiteerd tot de
opdrachtgever van opdrachtgever.
d. Indien opdrachtgever niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, is opdrachtgever in verzuim,
zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, en zal opdrachtgever aan Kleinveld een
vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 1,5 % per maand over de verschuldigde
bedragen vanaf de desbetreffende vervaldag.
e. In geval van betalingsverzuim door opdrachtgever komen alle kosten en uitgaven (waaronder
begrepen alle kosten van rechtskundige bijstand, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), die
door Kleinveld worden gemaakt met betrekking tot het incasseren van het verschuldigde
bedrag, zulks met een minimum van EUR 75,--, voor rekening van opdrachtgever.
f. Kleinveld is gerechtigd goederen van opdrachtgever onder zich te houden, tot zekerheid voor
de voldoening van al hetgeen Kleinveld van opdrachtgever (uit hoofde van de overeenkomst)
te vorderen heeft, totdat opdrachtgever de vordering heeft voldaan, dan wel conveniërende
zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft de Kleinveld ook in het geval
opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, op hem de schuldsaneringsregeling
ingevolge de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) van toepassing is geworden
of surseance van betaling heeft aangevraagd.

Artikel 12. Ontbinding en beëindiging
a. Elke partij zal gerechtigd zijn om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden
en/of te beëindigen, zonder rechterlijke tussenkomst of tussenkomst van arbiters, en zonder
tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij gehouden te zijn, in elk van de
volgende omstandigheden:
I.
in de gevallen en omstandigheden vermeld in artikel 10.a, nadat de in gebreke zijnde
partij, tot herstel van de gebreken is gesommeerd en 10 werkdagen zijn verstreken
zonder dat de gebreken zijn hersteld (en derhalve aan de sommatie/ingebrekestelling
is voldaan)
II.
indien direct of indirect de (overwegende) zeggenschap van het bedrijf van de andere
partij wordt overgedragen aan een derde;
III.
indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige)
surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, of anderszins de vrije beschikking over
zijn onderneming of zijn vermogen verliest, zonder dat enige voorafgaande
kennisgeving nodig is.
b. Zowel Kleinveld als opdrachtgever zijn gerechtigd, met inachtneming van een
beëindigingtermijn van 10 werkdagen, om de overeenkomst (gedeeltelijk) te beëindigen in
geval van een omstandigheid of feit dat overmacht oplevert, zoals bepaald in artikel 9, en
indien de uitvoering van de overeenkomst blijvend verhindert of tijdelijk verhindert voor een
periode die naar verwachting tenminste 60 dagen zal duren.
c. Opdrachtgever zal tevens gerechtigd zijn de overeenkomst (gedeeltelijk) te beëindigen voor
andere redenen dan genoemd in artikel 12.a en 12.b. Opdrachtgever zal, indien zij de
overeenkomst om andere redenen dan genoemd in artikel 12.a en 12.b beëindigt, verplicht
zijn tot betaling van:
I.
de diensten, de huur en werkzaamheden die zijn uitgevoerd tot datum beëindiging
(waaronder maar niet beperkt tot kosten voor engineering en andere kosten gemaakt
voor datum van beëindiging); en
II.
alle kosten die Kleinveld moet maken als gevolg van de beëindiging (waaronder maar
niet beperkt tot demobilisatiekosten en, kosten en/of boetes die Kleinveld moet
betalen aan derden); en
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III.

een bedrag van 50% van de contractwaarde van de onuitgevoerde werkzaamheden
die beëindigd zijn.

Artikel 13. Garanties en klachten
a. Kleinveld zal handelen in overeenstemming met alle regels, regelingen, voorschriften en
maatregelen met betrekking tot veiligheid, milieu, gezondheid en werkomstandigheden.
b. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen zal er geen garantieperiode van
toepassing zijn op de diensten na uitvoering van de diensten.
c. Klachten met betrekking tot de door Kleinveld en /of diens onderaannemers verrichtte
diensten, dienen terstond door de opdrachtgever schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke
waarvan opdrachtgever geacht wordt de volledige en behoorlijke uitvoering door Kleinveld te
hebben geaccepteerd en oplevering zonder gebreken te hebben aanvaard.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a. Op deze algemene voorwaarden en alle nadere overeenkomsten die het gevolg daarvan zijn,
waaronder begrepen geschillen met betrekking tot het bestaan, de geldigheid en/of de
beëindiging ervan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Tenzij partijen in de overeenkomst anders zijn overeengekomen worden alle geschillen
daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd,
die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel
zijn tussen opdrachtgever en Kleinveld mochten ontstaan, beslecht door de Rechtbank in
Nederland die jurisdictie heeft in de vestigingsplaats van Kleinveld.

Artikel 15. Overig
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen of bepaald in deze algemene voorwaarden van
Kleinveld, zijn partijen niet gerechtigd om één of meer van zijn rechten en/of verplichtingen onder de
overeenkomst aan een derde over te dragen.
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