
Algemene Voorwaarden (1-1-2013) 

DeLange Fraude Advies & Onderzoek 
 

Artikel 1 Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is 

aangegeven.   

 

DeLange:  DeLange Fraude Advies & Onderzoek, gevestigd in Emmen, Nederland, aan de Malachietdreef 35; hierna te noemen 

opdrachtnemer. 

Opdrachtgever:  De natuurlijke of rechtspersoon van wie DeLange een opdracht heeft aanvaard of met wie DeLange op welke wijze 

ook in onderhandeling is of is geweest over het verstrekken van een opdracht. 

Overeenkomst: De overeenkomst tot het verrichten van diensten.  

  

Artikel 2 Algemeen  

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door DeLange gedane aanbiedingen, offertes en gesloten overeenkomsten tussen 

DeLange en opdrachtgever waarop DeLange deze voorwaarden van toepassing verklaart, voor zover van deze voorwaarden niet 

door partijen  uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.  

2.2.  Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aan DeLange verstrekte of te verstrekken opdrachten evenals op 

onderhandelingen over opdrachten, of die tot  stand komen of niet, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen 

uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.  

2.3.  Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn 

overeengekomen en hebben alleen betrekking op de opdracht waarvoor deze zijn overeengekomen, niet op eerdere of latere 

opdrachten.  

2.4.  De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever is  uitgesloten, tenzij deze voorwaarden 

uitdrukkelijk en schriftelijk door DeLange op de opdracht van toepassing zijn verklaard.   

 

Artikel 3 Overeenkomst  

3.1. Een opdracht komt tot stand door aanvaarding daarvan door DeLange. Op de opdracht is de regeling in  Boek 7 Titel 7 Burgerlijk 

Wetboek van toepassing, behoudens en voor zover daarvan in deze voorwaarden wordt afgeweken. Bij onduidelijkheden 

prevaleert de tekst van deze voorwaarden. 

3.2.  Zonodig in afwijking van artikel 7:404 BW bepaalt DeLange wie met de uitvoering van een opdracht wordt belast, tenzij 

uitdrukkelijk en schriftelijk bij de aanvaarding van de opdracht anders is overeengekomen.   

 

Artikel 4 Aanbiedingen en offertes  

4.1.  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.  

4.2.  De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege (tenzij 

uitdrukkelijk anders aangegeven).  

4.3.  Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.  

      

Artikel 5 Opdrachten  

5.1. Onder “opdracht” worden in deze voorwaarden de navolgende werkzaamheden verstaan: - onderzoeken – adviezen. 

5.2.  Indien de opgedragen werkzaamheid niet in het eerste lid is genoemd, zal deze in de opdrachtbevestiging worden omschreven. 

5.3.  Het resultaat van de opdracht mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor de  opdracht is verstrekt. Is geen 

expliciet doel overeengekomen, is het gelet op de aard van de opdracht gebruikelijke doel bepalend.  

5.4.  Het resultaat van de opdracht is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. 

Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van DeLange mogen rapporten e.d. niet worden geopenbaard, tenzij DeLange 

-gelet op de aard van de opdracht - geacht moet worden hiervoor toestemming te hebben verleend. 

5.5.  DeLange is, bij uitsluiting van ieder ander, rechthebbende op de bij de uitvoering van opdrachten vergaarde gegevens evenals 

op de door haar uitgebrachte rapporten, adviezen e.d.. DeLange is gerechtigd tot uitoefening van alle intellectuele 

eigendomsrechten, ook nadat  de opdracht is ingetrokken of is voltooid.  

5.6.  DeLange is slechts gebonden aan de inhoud van rapporten en adviezen in digitale vorm, mits die volledig overeenkomt met de 

inhoud van het originele, door en bij DeLange bewaarde of opgeslagen document. 

   

Artikel 6 Verplichtingen van DeLange  

6.1. DeLange zal de door haar aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen vervullen en daarbij de zorg van een goed 

opdrachtnemer in acht nemen.  

6.2.  De aan DeLange verbonden deskundigen nemen bij de uitvoering van opdrachten de relevante beroepsregels in acht. Door het 

verstrekken van de opdracht aanvaardt de opdrachtgever de mogelijk uit de desbetreffende beroepsregels voortvloeiende 

verplichtingen en beperkingen.  

6.3.  Op aanvraag verstrekt DeLange de relevante beroepsregels. 

   

Artikel 7 Deskundigen  

Indien nodig staat het DeLange vrij zich – na overleg met de opdrachtgever – bij de uitvoering van opdrachten te laten bijstaan 

door externe deskundigen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en 

schriftelijk anders is overeengekomen.  

      

Artikel 8 Gegevens van opdrachtgever  

8.1.  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, alsmede wijzigingen hierin, in de vorm en  op de wijze, waarvan 

gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze 

noodzakelijk zijn zowel bij aanvang als tijdens (voor) het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en behoorlijk aan gebruiker 

worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of niet behoorlijk aan 



gebruiker/opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te 

schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in 

rekening te brengen.  

8.2.  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle middelen en voorzieningen, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk 

zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 

overeenkomst, tijdig en ten allen tijde aan gebruiker ter beschikking staan en naar behoren functioneren. Indien de voor de 

uitvoering van de overeenkomst benodigde middelen niet afdoende ter beschikking van opdrachtnemer zijn, heeft 

opdrachtnemer  het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra 

kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.  

8.3.  Opdrachtgever staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens  hem aan gebruiker verstrekte 

gegevens, middelen en voorzieningen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat 

opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens e.d., tenzij deze 

onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.  

8.4   Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent wijzigingen in de  verstrekte gegevens e.d., dan 

wel andere feiten en omstandigheden, die in verband met de uitvoering van belang kunnen zijn.  

8.5.  Bij opdrachten van of namens verzekeraars staat de opdrachtgever ervoor in dat bij het verzamelen, opslaan en afstaan aan 

DeLange van de relevante gegevens en bescheiden is voldaan aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Tevens staat de 

opdrachtgever ervoor in dat DeLange gerechtigd is die gegevens en bescheiden zelf te verwerken en te raadplegen.  

8.6.  Voor zover DeLange, haar medewerk(st)ers of derden schade leiden als gevolg van het niet nakomen van de hiervoor 

omschreven verplichtingen, is de opdrachtgever verplicht die schade  te vergoeden en DeLange zonodig ter zake te vrijwaren. 

   

Artikel 9 Einde van de opdracht  

9.1.  De opdracht eindigt door volbrenging. Het staat DeLange vrij de opdracht tussentijds te beëindigen of de uitvoering op te 

schorten indien zij hiertoe in redelijkheid aanleiding ziet. In dat geval zal DeLange – naar eigen keuze – mondeling of schriftelijk 

verslag doen van haar bevindingen.  

9.2.   Tussentijdse beëindiging of opschorting is in elk geval mogelijk 

- indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens DeLange niet nakomt, 

- indien de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt of zijn onderneming 

   geheel of gedeeltelijk staakt of liquideert,  

- indien de opdrachtgever komt te overlijden of – bij rechtspersonen – besluit tot ontbinding of  

- indien DeLange op andere gronden vreest dat de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens DeLange niet  zal nakomen.  

9.3.  In geval van tussentijdse beëindiging of opschorting is de opdrachtgever – afgezien van zijn eventuele gehoudenheid tot 

vergoeding van schade, kosten en rente – aan opdrachtnemer een redelijk loon verschuldigd en is hij gehouden de door 

DeLange gemaakte kosten te vergoeden.   

 

Artikel 10 Facturering en betaling  

10.1.  Alle nota’s van DeLange, ook tussentijdse en/of nota’s ter doorberekening van door haar in het kader van de opdracht gemaakte 

kosten, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. DeLange zal de eindnota bij of zo snel mogelijk na de indiening 

van haar rapport aan de opdrachtgever doen toekomen.  

10.2.  Alle betalingen dienen te geschieden zonder beroep op compensatie, opschorting of korting, op de door DeLange aan te wijzen 

rekening of op andere door DeLange aan te geven wijze.  

10.3.  Mocht een nota van DeLange niet of niet geheel binnen veertien dagen zijn voldaan, dan zal de opdrachtgever over het niet-

betaalde bedrag een rente verschuldigd zijn van 1% per maand, zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist. Delen 

van een maand gelden daarbij als gehele maand.  

10.4.  Wanneer de opdrachtgever – na schriftelijke aanmaning – in gebreke blijft te betalen, zijn door de  opdrachtgever aan 

opdrachtnemer verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de gerechtelijke kosten (waaronder de 

gerechtskosten en de kosten van juridische bijstand) alsmede alle andere kosten gemaakt ter inning van de vordering. De 

buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 250,00.   

 

Artikel 11 Incassokosten  

11.1.  Alle in redelijkheid door DeLange in verband met de niet- of niet tijdige - nakoming door de opdrachtgever van diens 

betalingsverplichtingen voor gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van de 

opdrachtgever.  

11.2.  Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.   

 

Artikel 12 Opschorting en ontbinding  

12.1.  DeLange is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:   

- opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.   

- na het sluiten van de overeenkomst ter kennis van DeLange gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de 

  opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever haar 

  verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de 

  tekortkoming haar rechtvaardigt.   

- opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen  voor de voldoening van zijn verplichtingen 

  uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.  

12.2. Voorts is DeLange bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard 

zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden 

gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding 

van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.  

      

12.3.  Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van DeLange op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien 

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



12.4.  DeLange behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.   

 

Artikel 13 Teruggave ter beschikking gestelde zaken  

13.1.  Indien DeLange aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft  gesteld is opdrachtgever 

gehouden het geleverde op eerste verzoek van DeLange binnen veertien dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en 

volledig te retourneren.  

13.2.  Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de onder 13.1. genoemde verplichting tot teruggave, is opdrachtgever verplicht de 

daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, aan DeLange te vergoeden. 

   

Artikel 14 Aansprakelijkheid  

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

14.2.  De aansprakelijkheid van DeLange voor schade van de opdrachtgever, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of 

niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium, dat door DeLange aan de 

opdrachtgever in rekening is  gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen,  

met dien verstande dat daarbij alleen het honorarium in aanmerking wordt genomen  terugwerkend tot de laatste, aan de 

opdrachtgever verstrekte, tussenrapportage waarin die werkzaamheden zijn verricht. De eventueel door DeLange aan de 

opdrachtgever verschuldigde  schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid  

van opdrachtnemer in voorkomend geval door verzekering is gedekt. Onder DeLange zijn in dit artikel mede begrepen haar 

werknemers alsmede eventuele door DeLange bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.  

14.3.  DeLange is in geen geval aansprakelijk voor schade die – in welk opzicht en in welke vorm ook – is veroorzaakt door de door 

haar ingeschakelde externe deskundigen dan wel door het  gebruik van hulpzaken of van gegevens of bescheiden, die afkomstig 

zijn van de opdrachtgever of  van derden.  

14.4.  DeLange is in geen geval aansprakelijk voor schade die – in welk opzicht en in welke vorm ook – is terug te voeren op het niet 

functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte  apparatuur, ongeacht of het niet functioneren gevolg is van 

defecten of van externe oorzaken als stroomuitval. Onder apparatuur worden ook de besturingsprogramma’s en andere 

software  verstaan.  

14.5.  DeLange is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 

8.1 voortvloeiende informatieverplichting of doordat de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen 

waarvoor hij krachtens artikel 8.3 instaat, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove     

onzorgvuldigheid van DeLange.  

14.6.  DeLange is overigens steeds bevoegd de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, 

waartoe opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.  

14.7.  DeLange is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste 

besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen 

grove onzorgvuldigheid van DeLange.  

14.8.   Alle rechtsvorderingen jegens DeLange, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na één 

jaar na dat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan. 

   

Artikel 15 Vrijwaring  

15.1.  De opdrachtgever vrijwaart DeLange voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op 

door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.  

15.2.  Indien opdrachtgever aan DeLange informatiedragers, elektronische bestanden of software  etc. verstrekt, garandeert deze dat 

de informatiedragers, elektronische bestanden of  software vrij zijn van virussen en defecten.  

15.3  Opdrachtgever vrijwaart DeLange voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke  verband houdt met of voortvloeit uit 

de door DeLange uitgevoerde opdracht, indien en voor zover DeLange daarvoor krachtens het bepaalde in artikel 14 niet jegens 

de opdrachtgever aansprakelijk is. 

   

Artikel 16 Overmacht  

16.1.  Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe  gehinderd worden als gevolg van een 

omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling noch in het verkeer geldende 

opvattingen voor hun rekening komt.  

16.2.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt 

begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop DeLange geen invloed kan uitoefenen en      

waardoor DeLange niet in staat is de verplichtingen na te komen.  

16.3.  DeLange heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, 

intreedt nadat DeLange zijn verplichtingen had moeten nakomen.  

16.4.  Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de   overeenkomst opschorten. Indien 

deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder 

verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.  

16.5.  Voor zoveel DeLange ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn  verplichtingen uit de overeenkomst is 

nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde 

toekomt, is DeLange gerechtigd om het reeds nagekomen - respectievelijk na te komen - gedeelte separaat  te declareren.   

Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke  overeenkomst.   

 

Artikel 17 Geheimhouding  

17.1.  Beide partijen - als ook ingeschakelde adviseurs - zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in 

het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door 

de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.  

      

17.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, DeLange gehouden is vertrouwelijke informatie aan 

door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en DeLange zich ter zake niet kan beroepen op 



een wettelijk dan wel door de bevoegde  rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is DeLange niet gehouden tot  

schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de  overeenkomst op grond van 

enige schade, hierdoor ontstaan.   

 

Artikel 18 Intellectuele eigendom en auteursrechten  

18.1.  Onverminderd het verder in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt DeLange zich de rechten en bevoegdheden voor 

die DeLange toekomen op grond van de Auteurswet.  

18.2.  Alle door DeLange verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten,  ontwerpen, schetsen, software enz., zijn 

uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming 

van DeLange worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht tenzij uit de aard van de verstrekte 

stukken anders voortvloeit. Houdt de opdrachtgever zich hier niet aan, is de opdrachtgever schadeplichtig.  

18.3.  DeLange behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te 

gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.  

18.4.  Onder intellectuele eigendomsrechten worden mede begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge 

de Richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door 

DeLange of bij wet toegestaan, mag niets uit de door DeLange uitgebrachte rapportages, publicaties, software, etc.  op enigerlei 

wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand. Het is 

de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van 

intellectuele eigendom uit (software)materiaal van DeLange te verwijderen of te wijzigen. 

   

Artikel 19 Partiële nietigheid  

Indien een bepaling uit een overeenkomst met een Wederpartij en/of uit deze Leveringvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit 

niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of deze Leveringsvoorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe 

bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke tekst invulling wordt 

gegeven.   

 

Artikel 20 Geschillen  

20.1.  Op alle aanbiedingen, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten van, alsmede op de uitvoering van opdrachten door DeLange 

is het Nederlands recht van toepassing.  

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

overleg te beslechten.  

20.3.  Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit 

of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zowel van feitelijke als van 

juridische aard, zullen worden beslecht door middel van arbitrage, overeenkomstig de regels van het Nederlands Arbitrage     

Instituut. 

20.4.   Door deze arbitrage clausule wordt niet uitgesloten de bevoegdheid van partijen om zich, voor spoedeisende aangelegenheden, 

te wenden tot de President van de Arrondissementsrechtbank in kort geding, in welk verband slechts de President van de 

Arrondissementsrechtbank binnen het vestigingsgebied van DeLange bevoegd is, en om over te gaan tot het nemen van 

conservatoire maatregelen en de middelen om die in stand te houden.  

20.5.   Door deze arbitrale clausule wordt evenmin uitgesloten de bevoegdheid van DeLange zich ter  invordering van een factuur en de 

daarmee gerelateerde interest en incassokosten, in het geval dat ingevolge artikel 10 en 11 de betalingstermijn van een factuur 

wordt overschreden, te wenden tot de bevoegde Burgerlijke Rechter, in welk verband slechts de Burgerlijke Rechter binnen het     

vestigingsgebied van DeLange bevoegd is, voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.  

20.6.   Het in lid 4 en lid 5 van dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van DeLange het geschil voor te leggen aan de volgens de 

normale competentieregels bevoegde President van de Arrondissementsrechtbank of Burgerlijke Rechter.  

  

Artikel 21 Toepasselijk recht  

Op de totstandkoming van, inclusief de onderhandelingen over alsook de uitvoering of nakoming van opdrachten is bij 

uitsluiting Nederlands recht van toepassing, zonodig met uitdrukkelijk voorbijgaan aan het recht dat volgens het internationaal 

privaatrecht van één of beide van partijen van toepassing zou zijn. 

   

Artikel 22 Vindplaats en inwerkingtreding van de voorwaarden  

22.1.  Deze voorwaarden zijn in werking getreden op 1 januari 2013 en op te vragen bij DeLange dan wel te downloaden op de site 

www.DeLangeFraude.nl  

 

 
 

 

 

 

  


