
 

       Huurtarieven rijplaten 2019 

                  
          Kunststof      Staal           Staal          Staal    Staal xl 
Lengte in mm 

 

3000 4000 5000 5000 6000 5000 

Breedte in mm 

 

1000 1000 1000 1300 1700 3400 

Dikte in mm 

 

15 20 10 14 13 16 

Gewicht per plaat in kg 

 

45 80 400 730 1100 2150 

 

 

      

Huur per plaat per dag  

voor de eerste 8 weken 

 

€       0,45 €     0,75 €          0,16 €           0,28 €          0,45 €         1,00 

Huur per plaat per dag  

9e t/m 24e week 

 

€       0,41 €     0,68 €          0,14 €           0,26 €          0,41 €         0,90 

Huur per plaat per dag  

vanaf de 25e week 

 

€       0,38 €     0,64 €          0,13 €           0,24 €          0,39 €         0,85 

Volle vracht 

 

  75 40 28 13 

Kosten bij afhalen per plaat  

w.o. laden 

 

- - €          1,20 €           2,15 €          3,10 €         6,50 

Kosten bij inleveren per plaat 

w.o. lossen 

 

- - €          1,20 €           2,15 €          3,10 €         6,50 

Schoonmaakkosten per plaat 

 

€     10,00 €   15,00 €        15,00 €          17,00 €        21,00 €       40,00 

Walskosten per plaat 

 

- - €        36,00 €          45,00 €        75,00 €     100,00 

Zoek of total loss 

 

Dagprijs Dagprijs Dagprijs Dagprijs Dagprijs Dagprijs 

 

 
* Huurberekening 5 dagen per week met een minimum van 5 dagen ( rijplaten en hardhouten  

schotten). 

 

* Minimum factuurbedrag van € 45,00. ( = excl. transport, schoonmaak- en/of walskosten,      

            zoek/total loss)                                                                                                          

 

* Schoonmaakkosten, walskosten en zoek/total loss, alleen indien van toepassing. 

 

* Al onze verkopen en verhuren geschieden onder de algemene voorwaarden welke zijn  

 gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht. 

 

* De rijplaten van 5000 x 3400 x 16 mm verhuren we enkel per volle vracht (minimaal 10 

maximaal 13 stuks) 
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 Huurtarieven hardhouten schotten 2019 
 
Lengte in mm 

 

            4000              5000            5000             5000 

Breedte in mm 

 

            1000              1000            1000             1000 

Dikte in mm 

 

              100                100              150               200 

Gewicht per schot in kg 

 

              480                600              900             1250 

Volle vracht 
 

60 50 33 24 

Huur per schot per dag  

 

€           1,00 €            1,30 €          1,90 €           2,25 

Kosten bij afhalen per schot w.o. laden 

 

€           1,00 €            1,25 €          1,25 €           2,50 

Kosten bij inleveren per schot w.o. lossen 

 

€           1,00 €            1,25 €          1,25 €           2,50 

Schoonmaakkosten per schot 

 

€         15,00 €          18,00 €        18,00 €         18,00 

 

Lengte in mm 

 

            6000             6000            7000              7000 

Breedte in mm 

 

            1000             1000            1000              1000 

Dikte in mm 

 

              150               200              150                200 

Gewicht per schot in kg 

 

            1100             1500            1300              1750 

Volle vracht 

 

28 20 22 16 

Huur per schot per dag  

 

€           2,20 €           2,75 €          2,45 €            3,50 

Kosten bij afhalen per schot w.o. laden 

 

€           2,50 €           2,50 €          2,75  €            3,25 

Kosten bij inleveren per schot w.o. lossen 

 

€           2,50 €           2,50 €          2,75  €            3,25 

Schoonmaakkosten per schot 

 

€         26,00 €         26,00 €        30,00  €          30,00 

                    Oprijschotten 

Lengte in mm 

 

            8000           10000          12000               2000 

 Breedte in mm 

 

            1000             1000            1000               1000 

Dikte in mm 

 

              200               250              300            200/20 

Gewicht per schot in kg 

 

            2000             3100            4500                 265 

Volle vracht 

 

15 10              6   

Huur per schot per dag  

 

€           4,00 €           8,50 €         17,00  €            2,50 

Kosten bij afhalen per schot w.o. laden 

 

€           3,75 €           7,75 €         10,00  €            0,80 

Kosten bij inleveren per schot w.o. lossen 

 

€           3,75 €           7,75 €         10,00  €            0,80 

Schoonmaakkosten per schot 

 

€         40,00 €         50,00 €         60,00  €          10,00   
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ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN HANDELSONDERNEMING PLAISIER B.V. te Hendrik-Ido-Ambacht 

 

Artikel 1: Gebondenheid 

 
 Deze voorwaarden beheersen iedere rechtsverhouding met de handelsonderneming 

Plaisier B.V., gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht, hierna te noemen “Plaisier” en haar contractpartijen, hierna te noemen “opdrachtgever”.  

 

 Deze handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop en huur, doch ook op alle overige – samenhangende – 

activiteiten van Plaisier. 

 
 Partijen verklaren dat deze voorwaarden ook op reeds eerder gesloten en nog te sluiten overeenkomsten van toepassing zijn. Afwijkingen in deze 

voorwaarden gelden slechts indien door Plaisier schriftelijk bevestigd. Eventuele voorwaarden van opdrachtgever zullen uitdrukkelijk worden 

afgewezen. 
 

Artikel 2: Overeenkomsten/Aanbiedingen 

 
 Alle aanbiedingen c.q. offertes door of namens Plaisier gedaan zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

De overeenkomst komt eerst tot stand – al dan niet na offerte – wanneer de opdracht en/of bestelling schriftelijk door Plaisier is bevestigd, of door 

Plaisier een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de opdracht. 
 

 Mondelinge afspraken en bedingen, binden Plaisier eerst nadat deze door daartoe bevoegde personen schriftelijk door Plaisier zijn bevestigd. 

 
 Alle gegevens in publicatie/reclamemateriaal van Plaisier zijn vrijblijvend en aan wijzigingen onderhevig. Plaisier staat niet in voor onjuistheid of 

volledigheid van die gegevens. Aan catalogi en verdere voorgedrukte informatie c.q. vergissingen daarin, kan opdrachtgever geen aanspraken ontlenen. 

 
Artikel 3: Levering 

 

 Opgegeven of overeengekomen levertijden worden zoveel mogelijk door Plaisier in acht genomen, doch mogen niet worden opgevat als fatale termijn. 

Bij niet tijdige uitvoering van de opdracht, zal opdrachtgever derhalve Plaisier schriftelijk een nadere en redelijke termijn moeten stellen om de 

overeenkomst na te komen. Plaisier zal terzake nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Plaisier heeft het recht de order in gedeelten te 

leveren.  
 

 Opdrachtgever is gehouden het gehuurde/gekochte binnen de overeengekomen datum af te nemen. Blijft opdrachtgever na sommatie – mondeling of 

schriftelijk – in gebreke met afname, dan is Plaisier bevoegd om de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen. 
 

 Ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, blijft Plaisier te allen tijde gerechtigd om alvorens tot levering over te gaan of met een reeds begonnen 

levering voort te gaan, van opdrachtgever genoegzame zekerheidsstelling of vooruitbetaling te verlangen. Wanneer levering in gedeelten wordt 
uitgevoerd, wordt iedere zending/levering als een afzonderlijke levering beschouwd en als zodanig in rekening gebracht. Wordt door opdrachtgever 

daaraan niet voldaan, dan is Plaisier bevoegd om de afleveringstermijn te verlengen met de periode waarmee opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen 

voldoet. Kosten, voortvloeiend uit deze opschorting blijven voor rekening van opdrachtgever. 
 

 Indien de verlangde zekerheidsstelling of deelbetaling niet binnen de gestelde termijn wordt verstrekt, is Plaisier gerechtigd de overeenkomst als 

ontbonden te beschouwen zonder tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden. 
 Afwijking van bovenstaande leveringscondities zullen steeds schriftelijk moeten zijn overeengekomen. Retourlevering is slechts toegestaan in goed 

overleg met Plaisier en na diens fiattering. Retourzendingen dienen franco plaats te vinden. 

 
Artikel 4: Prijs en betaling 

 

 De overeengekomen prijs is exclusief omzetbelasting en gebaseerd op de ten tijde van de offerte bekende prijsbepalende factoren. Plaisier is te allen 
tijde gerechtigd om tussentijdse prijsverhogingen aan opdrachtgever door te berekenen. Alle – verhogingen in – heffingen, belastingen, invoerrechten, 

accijnzen en wisselkoersen, zal Plaisier eveneens steeds mogen doorberekenen. 
 

 Betaling geschiedt à contant of op factuur en in dat geval binnen 30 dagen na factuurdatum. Plaisier is steeds bevoegd om gehele of gedeeltelijke 

betaling vooraf te bedingen. Korting, inhoudingen of verrekening is behoudens schriftelijke instemming door Plaisier niet toegestaan. 
 

 Indien opdrachtgever het door hem verschuldigde niet tijdig voldoet, is hij zonder ingebrekestelling aan Plaisier een vertragingsrente verschuldigd van 

1,5% per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum, waarbij een gedeelte van een maand geldt als gehele maand, zomede is opdrachtgever verschuldigd 
de buitengerechtelijke incassokosten, welke hierbij worden gesteld op 15% van de verschuldigde som met een minimum van € 150,--, excl. B.T.W. en 

onverminderd het recht van Plaisier op vergoeding van de werkelijke en hogere kosten. 

 
 De vordering op opdrachtgever zal terstond en integraal opeisbaar zijn, eveneens verhoogd met rente en kosten als opgemeld ingeval van een andere 

toerekenbare tekortkoming door opdrachtgever, danwel beslag op diens goederen wordt gelegd, c.q. surséance of faillissement van opdrachtgever wordt 

aangevraagd. Opdrachtgever wordt alsdan van rechtswege geacht in verzuim te zijn ongeacht eerdere termijnafspraken. 
 

 Ingeval van niet tijdige betaling, zomede de andere hierboven vermelde omstandigheden, heeft Plaisier steeds het recht de uitvoering van de 

overeenkomst op te schorten, of te harer keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder daardoor tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. 
        

 Betalingen strekken in eerste instantie tot delging van vervallen rente en incassokosten en vervolgens tot kwijting van de - langst uitstaande – factuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Artikel 5: Risico en eigendomsvoorbehoud 
  

 Behoudens nadere of afwijkende voorwaarden gaat het risico van de (af)geleverde   zaken op opdrachtgever over op het moment van de (af)levering. 

Hetzelfde geldt ingeval van koop in beginsel voor eigendomsovergang, onverlet de hierna volgende condities. 
 

 Zolang opdrachtgever niet al hetgeen krachtens de koop is verschuldigd – derhalve inclusief eventueel vervallen rente en incassokosten – integraal heeft 

voldaan, blijven de door Plaisier afgeleverde zaken haar eigendom. Indien in het kader van de overeenkomst door Plaisier nog bepaalde werkzaamheden 
zijn verricht, strekt het eigendomsvoorbehoud zich eveneens uit tot de kosten daarvan. Het eigendomsvoorbehoud geldt tevens voor eventuele 

vorderingen die Plaisier jegens opdrachtgever verkrijgt, wegens tekortschieten van opdrachtgever in één van zijn overige verplichtingen uit de 

betreffende overeenkomst. 
 

 Zolang de eigendom niet is overgegaan, is het opdrachtgever verboden de betreffende zaken te verpanden, in gebruik te geven of anderszins te 

bezwaren. Voorts is opdrachtgever gehouden elke omstandigheid, die de zaken nadelig beïnvloed of kan beïnvloeden, terstond aan Plaisier te melden. 
 

   Indien opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet of er gerede grond bestaat, dat hij zal tekortschieten, is Plaisier gerechtigd de 

onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. In dat geval zal opdrachtgever worden gecrediteerd tot het bedrag van de alsdan in 
redelijkheid te verwerven opbrengst. 

 

 
 Zodra opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, vervalt het eigendomsvoorbehoud en gaat de eigendom over op opdrachtgever, 

evenwel onder voorbehoud van pandrecht ten behoeve van Plaisier indien deze nog andere aanspraken op opdrachtgever heeft. Opdrachtgever zal op 

eerste verzoek van Plaisier zijn medewerking verlenen aan alle – formele – handelingen, nodig voor het vestigen van een zodanig ( bezitloos ) 
pandrecht. Eveneens zal opdrachtgever jegens Plaisier zijn volle medewerking verlenen aan het vestigen van een bezitloos pandrecht op onbezwaarde 

roerende zaken van opdrachtgever, indien de afgeleverde onbetaalde zaken zonder toestemming van Plaisier zijn doorgeleverd of niet meer te 

individualiseren. Voor zover nodig verleent opdrachtgever reeds nu aan Plaisier terzake een onherroepelijke volmacht.  
 

 Plaisier heeft te allen tijde toegang tot de betreffende zaken, waar die zich ook mochten bevinden en is bevoegd die zaken bij non-betaling dadelijk terug 

te nemen. 
 

 Ingeval van verhuur gaat het risico van de gehuurde zaken op opdrachtgever over op het moment van aflevering c.q. terbeschikkingstelling van het 

gehuurde zaken om door deze te worden vervoerd naar de plaats van bestemming. De kosten en schade veroorzaakt door het niet kunnen afleveren door 
of wegens Plaisier van de gehuurde zaken op het ontvangstadres, zomede door elke verplaatsing na aflevering door opdrachtgever blijven volledig voor 

risico en rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een adequate verzekering van de gehuurde zaken. 

 
 Dadelijk na ( af )levering draagt opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde goederen of onderdelen 

daarvan ontstaat. Indien opdrachtgever ingebreke blijft de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan. 

 
Artikel 6: Kwaliteit en garantie 

 

 Plaisier verbindt zich jegens opdrachtgever om zaken te leveren van goede kwaliteit, in de juiste hoeveelheid en overeenkomstig de omschrijving als in 
de offerte of een ander schriftelijk stuk, zoals de afleveringsbon of vrachtbrief, vastgelegd. 

 In het algemeen zal Plaisier er alles aan doen om de overeengekomen prestatie te laten beantwoorden aan de overeenkomst en overigens aan redelijke 

eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid. 
 

  De garantie op de aan opdrachtgever ( af ) geleverde zaken, strekt niet verder dan de door de leverancier van Plaisier verstrekte garantie, waarbij wordt 

verwezen naar de bij de afgeleverde zaken gevoegde garantiecertificaten voorzover aanwezig. Worden zaken zonder fabrieks- of importeursgarantie 
geleverd, dan blijft de aansprakelijkheid van Plaisier beperkt tot het betreffende aankoopbedrag, danwel heeft Plaisier de keus tussen herstel of 

vervanging van de betreffende zaken.  

 
 Gebreken ontstaan door normale slijtage, door onoordeelkundig gebruik of behandeling, danwel gebreken die zich voordoen na wijziging of reparatie 

door opdrachtgever c.q. door derden, blijven steeds buiten de garantie. 
 

Artikel 7: Klachten 

 
 Opdrachtgever is verplicht de ( af ) geleverde direct na ontvangst te – doen –  inspecteren. Deze controleplicht geldt eveneens ingeval van door Plaisier 

uitgevoerd onderhoud c.q. reparatie of andere werkzaamheden. 

 
 Klachten betreffende niet onmiddellijk zichtbare gebreken dient opdrachtgever binnen uiterlijk 8 dagen na ( af ) levering schriftelijk en gedetailleerd aan 

Plaisier kenbaar te maken. De klacht zal niet ontvankelijk zijn, wanneer opdrachtgever die zaken heeft verwerkt of aan derden heeft doorgeleverd. 

 
 Indien Plaisier de gegrondheid van de klacht door handelingen van opdrachtgever niet voldoende heeft kunnen controleren, zal de klacht eveneens niet 

ontvankelijk zijn. 

 
 Plaisier heeft de keus indien de klacht gegrond blijkt, om alsnog het overeengekomene ( af ) te leveren of te herstellen, danwel de overeenkomst te 

ontbinden onder terugstorting van gedane betalingen. 

 
 Geringe afwijkingen in maatvoering, kwaliteit, patronen, hardheid, kleuren, dikte of hoeveelheid kunnen nimmer aanleiding zijn tot reclamatie of 

afkeuring van de ( af ) te leveren zaken. Klachten van welke aard ook, schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever nimmer op. 

 
Artikel 8: Aansprakelijkheid 

 

 Ten aanzien van de overeengekomen en door Plaisier uitgevoerde werkzaamheden is Plaisier slechts aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door een 
aan Plaisier toe te rekenen ernstige tekortkoming. In dat geval zal Plaisier jegens opdrachtgever nimmer verder aansprakelijk zijn dan vergoeding van de 

schade, gedekt door diens wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Plaisier verplicht zich een dergelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben en te 

houden, tegen een schadesom en onder condities die voor de branche niet ongebruikelijk zijn.  
 

 In geval van onrechtmatige daad van de zijde van Plaisier c.q. hulppersonen, is Plaisier slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of 

lichamelijk letsel. Ook in die gevallen is aansprakelijkheid beperkt tot het maximumbedrag, waartegen is verzekerd. 
 

 Geen enkele aansprakelijkheid wordt door Plaisier aanvaard, voortvloeiend uit overschrijding van levertijden, handelingen of materialen aan derden, 

ontoereikende medewerking door opdrachtgever, noch voor personen- en letselschade, ideële schade of gevolgschade. 
 

  Ingeval van huur worden de zaken geacht te zijn ( af ) geleverd in goede en deugdelijk staat. Opdrachtgever/huurder dient deze zaken naar behoren te 

onderhouden en te gebruiken en in dezelfde onbeschadigde staat bij het einde van de huur aan Plaisier terug te leveren. Voor elke beschadiging c.q. 
manco, opgetreden tijdens de huurperiode, is opdrachtgever geheel aansprakelijk. Daardoor veroorzaakte vervangings- of reparatiekosten verklaart 

opdrachtgever te voldoen overeenkomstig de bij Plaisier geldende prijslijsten. Er geldt een standaardtarief voor uitrichten, persen of walsen en voor 

andere reparaties een uurtarief. 
 Voor het overige verwijs Plaisier naar onderstaande specifieke huurcondities. 



 
Artikel 9: Huurvoorwaarden 

 

 Ingeval van verhuur vangt de huurtermijn aan zodra het gehuurde is afgeleverd. Tenzij huurder terstond reclameert, zullen de afgeleverde verhuurde 
zaken worden geacht te zijn geleverd in complete en uitstekende staat. Een huurovereenkomst wordt aangegaan voor tenminste een periode van één 

week. Wordt een overeenkomst voor bepaalde duur aangegaan, dan zal na afloop van die bepaalde termijn de huur stilzwijgend tot wederopzeggens zijn 

verlengd. Een huurovereenkomst aangegaan voor onbepaalde duur, danwel als opgemeld verlengd, kan door elk der partijen worden beëindigd onder 
een opzegtermijn van één week. 

 

 De huurovereenkomst eindigt op de dag, waarop het gehuurde in complete, onbeschadigde en ordelijke ( gereinigde ) staat aan Plaisier op diens 
bedrijfslocatie is terugbezorgd. Plaisier komt de bevoegdheid toe om binnen een termijn van twee werkdagen de aldus teruggeleverde zaken te 

inspecteren. Mochten de gehuurde zaken niet in volledige en oorspronkelijke staat blijken, dan zal Plaisier onverwijld en schriftelijk huurder daarvan 

opgave doen. Herstelkosten danwel kosten gemoeid met vervangende koop, zullen door de huurder op eerste verzoek worden voldaan. 
 

 Het vervoer van het gehuurde naar en van de plaats van bestemming komt voor rekening en risico van huurder. Montage- en demontagekosten komen 

eveneens ten laste van huurder. 
 

  Het is huurder uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande toestemming van Plaisier de constructie van het gehuurde te wijzigen c.q. enige voorziening 

aan te brengen. Evenmin is het toegestaan om zonder voorafgaande kennisgeving het verhuurde te verplaatsen. Plaisier heeft gedurende de gehele 
periode steeds het recht om het gehuurde te controleren of te doen controleren.  

 

 Het is huurder verboden het gehuurde aan derden ter beschikking te stellen al dan niet tegen vergoeding, danwel op enige wijze afstand van het gebruik 
van het gehuurde te doen. Indien het gehuurde tijdens de huur door diefstal of op andere wijze verloren gaat, zal huurder de nieuwwaarde van het 

gehuurde aan Plaisier vergoeden. Bij diefstal zal huurder onverwijld aangifte daarvan doen bij het bevoegde gezag. 

 
 Huurder vrijwaart verhuurder tegen alle mogelijke vorderingen van derden tot vergoeding van schade, opgetreden gedurende de huurperiode, ongeacht 

op welke wijze deze schade is ontstaan. 

 
Artikel 10: Overmacht 

 

 Gedurende een situatie van overmacht – derhalve elke omstandigheid die de nakoming van de verbintenis belet en welke niet aan één der partijen is toe 
te rekenen – worden de leverings- en overige verplichtingen van Plaisier opgeschort. Indien door overmacht nakoming van de verplichtingen zijdens 

Plaisier langer dan drie maanden wordt verhinderd, is Plaisier bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, 

onder opgave van de omstandigheid die – verdere – nakoming belet. In dat geval zal geen verplichting tot schadevergoeding bestaan. 
 

 Indien Plaisier bij het intreden van de overmachtsituatie gedeeltelijk reeds aan haar leveringsverplichtingen heeft voldaan, danwel nog slechts partieel 

aan haar verplichtingen kan voldoen, is Plaisier gerechtigd dat reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en zal opdrachtgever 
gehouden zijn die factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.  

 

 Van een situatie van overmacht zal onder meer sprake zijn, indien de uitvoering van de overeenkomst wordt belet door oorlog, oproer, molest, brand, 
waterschade, overstroming, werkstakingen, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen 

in de levering van energie danwel toelevering van materialen door derden. 

 
Artikel 11: Annulering/ontbinding 

 

 Indien opdrachtgever met toestemming van Plaisier en onder opgave van redenen de opdracht annuleert is opdrachtgever verplicht alle door Plaisier 
bestelde, eventueel nog af te nemen, bewerkte of verwerkte materialen en grondstoffen tegen de door Plaisier betaalde prijs af te nemen en Plaisier 

voorts schadeloos te stellen tegen betaling van 15% van het factuurbedrag. Bovendien zal opdrachtgever de uit de annulering voortvloeiende kosten en 

valuta-verliezen vergoeden, indien Plaisier reeds in verband met die opdracht een valutaovereenkomst heeft gesloten. Tegen aanspraken van derden als 
gevolg van de annulering vrijwaart opdrachtgever Plaisier. 

 
 Plaisier behoudt zich het recht voor de overeenkomst door middel van een daarop gerichte verklaring te ontbinden in geval van faillissement c.q. 

surséance van opdrachtgever danwel diens bedrijf wordt geliquideerd of overgedragen, danwel diens goederen in beslag worden genomen of op 

enigerlei andere wijze bezwaard. 
 

Artikel 12: Diversen 

 
 Verzekering 

 Opdrachtgever draagt zelf zorg voor een adequate verzekering ten behoeve van de levering door Plaisier af magazijn, tenzij anders overeengekomen. 

 
  Belastingen 

 Belastingen en heffingen welke bij export aan Plaisier worden opgelegd – ook die van buitenlandse autoriteiten – komen voor rekening van 

opdrachtgever, evenals eventueel in rekening gebrachte bankkosten. 
 

 Hoofdelijkheid 

 In geval van overeenkomsten tussen Plaisier en twee of meer andere partijen, zijn die opdrachtgevers elk hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele 
nakoming van de uit die overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen. 

 

Artikel 13: Rechts- en forumkeuze 
 

 Op elke rechtsverhouding met Plaisier is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag worden 

uitdrukkelijk uitgesloten. 
 

 Partijen kiezen uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk domicilie op het vestigingsadres van Plaisier, derhalve te Hendrik-Ido-Ambacht alwaar tevens de 

overeenkomst moet worden geacht tot stand te zijn gekomen. 
 

 Alle uit de rechtsverhouding tussen partijen voorvloeiende of daarmee verband houdende geschillen, zullen in eerste instantie en bij uitsluiting worden 

beslecht door de arrondissementsrechtbank te Dordrecht, tenzij Plaisier de voorkeur geeft aan de rechtens bevoegde rechter c.q. partijen alsnog kiezen 
voor afdoening via arbitrage of bindend advies. 

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Dordrecht op  
05-01-1993 onder nummer 15.956  

  

 

 


