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PERVATECH 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PERVATECH B.V. 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede op 2 mei 2022 
onder nummer 06088874.  

I. ALGEMENE BEPALINGEN 
 

1. Definities 
1.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de volgende termen 

in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:   
 
a) Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Pervatech en de 

Klant; 
b) Klant: de partij aan wie Pervatech een aanbieding doet of met 

wie Pervatech een Overeenkomst sluit voor de levering van 
Goederen en/of het verrichten van Diensten; 

c) Goederen: alle door of namens Pervatech geleverde 
goederen, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) 
membranen, hardware, reserveonderdelen, 
systeemcomponenten, machines, testsystemen en 
apparatuur op laboratoriumschaal;  

d) Diensten: alle diensten die Pervatech verricht, waaronder 
(maar niet beperkt tot) het testen van applicaties, advisering, 
productontwikkeling en werkzaamheden; 

e) Pervatech: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, 
zijnde Pervatech B.V., ingeschreven in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel onder nummer 06088874 of 
een aan Pervatech gelieerde partij. 
 

2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 

aanbieding en Overeenkomsten waarbij Pervatech Goederen 
en/of Diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook 
aan Klant levert. 

2.2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden 
gelden slechts als deze schriftelijk uitdrukkelijk tussen partijen zijn 
overeengekomen.  

2.3. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant 
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

2.4. Indien Klant eerdere Overeenkomsten met Pervatech heeft 
gesloten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing 
waren, wordt Klant geacht stilzwijgend in te stemmen met de 
toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op latere 
Overeenkomsten. 
 

3. Aanbiedingen, sluiten van Overeenkomsten 
3.1. Alle in aanbiedingen en Overeenkomsten vermelde prijzen zijn in 

euro en exclusief BTW, verpakkingskosten en transport, tenzij 
anders vermeld. 

3.2. Alle door Pervatech gedane aanbiedingen en andere vormen van 
communicatie zijn vrijblijvend, hetgeen inhoudt dat Pervatech het 
recht heeft het aanbod of de andere vorm van communicatie 
binnen 7 dagen na aanvaarding te herroepen.  

3.3. Indien de Klant aan Pervatech informatie of gegevens verstrekt, 
mag Pervatech uitgaan van de juistheid en volledigheid daarvan 
en zal zij haar aanbieding op die informatie of gegevens baseren. 

3.4. Pervatech behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst in 
termijnen uit te voeren en de Overeenkomst in termijnen te 
factureren. 

3.5. Indien Pervatech voorafgaand aan de levering van Goederen een 
monster of prototype aan Klant verstrekt, geldt het monster of de 
prototype slechts als aanduiding de Goederen die Pervatech kan 
leveren. De klant kan aan het monster of de prototype geen rechten 
ontlenen. 

3.6. Geringe afwijkingen in kleur, dikte, gewicht en andere afmetingen 
en maten, kwaliteit en afwerking van de geleverde Goederen 
geven de Klant niet het recht om de Goederen te weigeren, de 
Overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding van 
Pervatech te vorderen. 

 
4. Verstrekte informatie en gegevens 
4.1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 3.3 is de Klant gehouden 

tot het tijdig verstrekken aan Pervatech van alle relevante 
informatie en gegevens die Pervatech mogelijkerwijs nodig mocht 
hebben teneinde aan haar verplichtingen onder de Overeenkomst 
te voldoen. Hieronder is mede, maar niet uitsluitend, begrepen de 
verplichting om Pervatech tijdig - voorafgaand aan het sluiten van 
de Overeenkomst - te informeren over alle normen en richtlijnen 
waaraan de prestaties van Pervatech volgens alle toepasselijke 
wet- en regelgeving dienen te voldoen. Klant doet afstand van de 
mogelijkheid om vorderingen jegens Pervatech in te stellen die 
verband houden met of voortvloeien uit een schending van de 
voormelde verplichting. Voorts vrijwaart de Klant Pervatech van 
alle schade en kosten die direct of indirect het gevolg kunnen zijn 
van een schending van deze verplichting, waaronder mede, maar 
niet uitsluitend, begrepen boetes en andere vorderingen van 
toezichthouders en vorderingen van klanten van de Klant. 
 

5. Betaling 
5.1. Alle betalingen dienen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum 

aan Pervatech te worden verricht.  
5.2. Pervatech is steeds gerechtigd gehele of gedeeltelijke 

vooruitbetaling te verlangen alvorens haar verplichtingen uit te 
voeren.  

5.3. Indien de Klant niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de 
Klant in verzuim zonder dat daartoe enige nadere sommatie of 
ingebrekestelling is vereist. Pervatech is in dat geval gerechtigd 
over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente in 
rekening te brengen, conform artikel 6:119a BW.  

5.4. In geval van niet tijdige betaling heeft Pervatech het recht om alle 
verdere leveringen aan de Klant op te schorten, zowel die welke 
voortvloeien uit de Overeenkomst waarop de niet tijdige betaling 
betrekking heeft, als die welke voortvloeien uit andere tussen 
partijen gesloten Overeenkomsten. 

5.5. Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso van de 
vordering(en) komen ten laste van de Klant. Deze kosten bedragen 
tenminste 25% van het totale factuurbedrag van de betreffende 
factu(u)r(en), onverminderd het recht van Pervatech om de 
werkelijke incassokosten te vorderen indien deze hoger mochten 
zijn. Uit de door Klant verrichte betalingen zullen eerst de 
buitengerechtelijke kosten en rente worden voldaan, waarna 
telkens eerst de facturen die het langst openstaan zullen worden 
geacht te zijn voldaan met de resterende bedragen. 

5.6. Indien de Klant een schuldregelingsovereenkomst met zijn 
schuldeisers sluit of tracht te sluiten, dan wel ingeval van een 
aanvraag tot faillissement of surséance van betaling, 
beslaglegging en/of liquidatie van haar onderneming alsmede in 
geval van overlijden en/of onder curatele stelling en/of intrekking 
en/of verlaging van een door de kredietverzekeraar van Pervatech 
ten behoeve van de Klant afgegeven kredietlimiet, heeft Pervatech 
het recht de Overeenkomst met de Klant onmiddellijk te beëindigen 
en is al hetgeen Pervatech van de Klant te vorderen heeft 
onmiddellijk opeisbaar, onverminderd het recht aanvullende 
schadevergoeding te vorderen. 

5.7. Op grond van vermoedens van verminderde kredietwaardigheid 
van de Klant is Pervatech te allen tijde gerechtigd, zulks ter eigen 
beoordeling van Pervatech, hetzij de levering op te schorten, hetzij 
de Overeenkomst voor de toekomst als ontbonden te beschouwen, 
tenzij de Klant zekerheid stelt voor de volledige en tijdige betaling 
van hetgeen de Klant verschuldigd zal zijn binnen een door 
Pervatech te stellen termijn. In beide gevallen heeft Pervatech 
recht op vergoeding van het niet uitgevoerde gedeelte van de 
Overeenkomst. Op verzoek van de Klant kunnen leveringen 
worden voortgezet tegen een door Pervatech vastgestelde 
zekerheid.  

5.8. Pervatech is gerechtigd de betalingsvoorwaarden te wijzigen 
indien - naar het oordeel van Pervatech - de kredietwaardigheid 
van de Klant is verslechterd. Het recht tot wijziging van 
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betalingsvoorwaarden omvat tevens het recht om betaling te 
verlangen vóór aanvang van de productie of levering. 

5.9. De Klant is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van enige 
verplichting. 
 

6. Prijzen 
6.1. Pervatech mag verhogingen van kostenbepalende factoren die 

zich voordoen na het sluiten van de Overeenkomst doorberekenen 
aan de Klant. Klant is verplicht de prijsverhoging op eerste verzoek 
van Pervatech te voldoen. 

6.2. Pervatech is gerechtigd te bedingen dat de Klant een voorschot 
betaalt of een zekerheid stelt alvorens de Goederen worden 
geleverd en/of de Diensten worden verricht. 

6.3. Indien door Pervatech kennelijke rekenfouten zijn gemaakt, 
kunnen deze te allen tijde door Pervatech worden gecorrigeerd. 
 

7. Aanpassingen en meerwerk 
7.1. Indien Pervatech op verzoek van de Klant of na voorafgaande 

toestemming van de Klant werkzaamheden (zoals de levering van 
Goederen en/of het verrichten van Diensten) verricht die initieel 
niet waren voorzien in de Overeenkomst, worden deze 
werkzaamheden ('meerwerk') op basis van nacalculatie aan de 
Klant in rekening gebracht op basis van de overeengekomen 
tarieven of, indien tussen partijen geen tarieven zijn 
overeengekomen, op basis van de tarieven zoals gehanteerd door 
Pervatech. Pervatech is niet verplicht aan een dergelijk verzoek tot 
meerwerk te voldoen en kan verlangen dat partijen daartoe een 
afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst sluiten. 

7.2. De Klant erkent dat aanpassingen en meerwerk (kunnen) leiden tot 
uitstel van leveringstermijnen en/of -data. 

7.3. Voor zover voor de Overeenkomst een vaste prijs is 
overeengekomen, informeert Pervatech de Klant op diens verzoek 
schriftelijk over de financiële consequenties van het meerwerk of 
de extra levering van Goederen of Diensten als bedoeld in dit 
artikel. 
 

8. Aansprakelijkheid 
8.1. De totale aansprakelijkheid van Pervatech wegens toerekenbare 

tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of op welke 
rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen 
aansprakelijkheid als gevolg van een inbreuk op een garantie of 
een vrijwaring, is beperkt tot vergoeding van schade als uitgewerkt 
in dit artikel 8. 

8.2. De aansprakelijkheid van Pervatech blijft uitsluitend beperkt tot de 
verplichting tot herstel of vervanging van de gebrekkige prestatie 
(zulks uitsluitend ter beoordeling van Pervatech). 

8.3. Indien Pervatech, om welke reden dan ook, geen beroep kan doen 
op het bepaalde in artikel 8.2, dan wel besluit hierop geen beroep 
te doen, is de aansprakelijkheid van Pervatech beperkt tot 
vergoeding van directe schade, tot een maximum van 15% van het 
totale honorarium onder de betreffende Overeenkomst (exclusief 
BTW). Indien de Overeenkomst deelleveringen omvat, zal dit 
bedrag gelijk zijn aan 15% van de vergoedingen (exclusief btw) 
betaald onder de Overeenkomst die aan de betreffende 
deellevering kunnen worden toegeschreven. Indien de 
Overeenkomst kwalificeert als een duurovereenkomst, is de 
verplichting tot vergoeding van directe schade beperkt tot 
maximaal 15% (exclusief BTW) van de vergoedingen die  Klant 
onder de Overeenkomst gedurende de laatste twaalf maanden 
voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis aan 
Pervatech heeft voldaan. Onverminderd het hiervoor in dit artikel 
8.3 bepaalde, zal de totale aansprakelijkheid van Pervatech uit 
hoofde van de Overeenkomst nimmer een totaalbedrag van € 
25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro) te boven gaan. 

8.4. In aanvulling op het hierboven bepaalde is Pervatech nimmer 
aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade, waaronder 
(maar niet beperkt tot), productieverlies, winstderving en andere 
indirecte economische schade, transportkosten, verlies door 
bedrijfsonderbreking, schade van derden (zoals klanten van de 

Klant), bedrijfsschade, verlies van productietijd en gemiste kansen. 
Aansprakelijkheid voor beschadiging, vernietiging of verlies van 
gegevens of documenten is eveneens uitgesloten. 

8.5. Pervatech is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door 
toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. 

8.6. Pervatech is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van 
door de Klant verstrekte onjuiste informatie. Pervatech is evenmin 
aansprakelijk voor druk- of spelfouten in afbeeldingen, brochures, 
etiketten, aanbiedingen, verpakkingen en/of websites. 

8.7. Pervatech is niet aansprakelijk indien de Klant zich niet houdt aan 
de door Pervatech gegeven instructies, met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot, gebruiksinstructies, veiligheidsinstructies en 
aanbevelingen voor opslag. 

8.8. De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van 
Pervatech komen te vervallen indien en voor zover de schade is 
veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de 
bedrijfsleiding van Pervatech. 

8.9. De Klant vrijwaart Pervatech van alle aanspraken van derden 
wegens productaansprakelijkheid, als gevolg van een gebrek in 
een product dat door de Klant aan een derde is geleverd en dat 
(mede) bestaat uit door of namens Pervatech geleverde Goederen. 
De Klant is gehouden Pervatech te vrijwaren en alle door 
Pervatech in dit verband geleden schade, waaronder begrepen de 
(volledige) kosten van verweer, aan Pervatech te vergoeden. 
 

9. Vrijwaring  
9.1. Klant vrijwaart Pervatech van alle vorderingen en aanspraken van 

Klant, alsmede van de vorderingen en aanspraken van haar 
werknemers, van haar vertegenwoordigers en haar klanten, voor 
zover deze vorderingen en aanspraken verband houden met letsel 
of andere schade die het directe of indirecte gevolg is van het 
gebruik of de toepassing van de Goederen en Diensten zoals 
geleverd door Pervatech. 
 

10. Overmacht 
10.1. Onder overmacht aan de zijde van Pervatech wordt in deze 

algemene voorwaarden verstaan elke  omstandigheid buiten de 
macht van Pervatech  - ook al was deze ten tijde van het tot stand 
komen van de Overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming 
van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. Hieronder 
wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan (burger)oorlog, 
oorlogsgevaar, (werk)staking, werkliedenuitsluiting, 
transportmoeilijkheden, pandemie, epidemie, maatregelen en 
beperkingen opgelegd door de overheid of enige andere instantie 
die van invloed zijn op de bedrijfsactiviteiten van Pervatech of van 
een toeleverancier van Pervatech, tekortkomingen of 
wanprestaties van toeleveranciers van Pervatech, 
stroomstoringen, storingen in het internet, datanetwerk of 
telecommunicatiefaciliteiten, (cyber)criminaliteit, 
(cyber)vandalisme, brand en andere ernstige verstoringen van de 
bedrijfsactiviteiten van Pervatech, alsmede door bevoegde 
instanties opgelegde handelsbeperkingen. 

10.2. Indien Pervatech haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan 
nakomen ten gevolge van overmacht, worden die verplichtingen 
opgeschort tot het moment dat Pervatech weer in staat is de 
Overeenkomst op de overeengekomen wijze uit te voeren. 

10.3. Indien Pervatech bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk 
aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan 
haar verplichtingen kan voldoen, is Pervatech gerechtigd het reeds 
geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren. De 
Klant is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen alsof het 
een afzonderlijke Overeenkomst zou betreffen. 

10.4. Indien Pervatech als gevolg van een gebeurtenis als omschreven 
in artikel 10.1 niet in staat is binnen een termijn van twee maanden 
aan haar verplichtingen te voldoen, hebben zowel Pervatech als 
de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat 
Pervatech jegens de Klant gehouden is tot vergoeding van enige 
schade in verband met de ontbinding. 
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11. Intellectuele eigendomsrechten 
11.1. Pervatech wordt geacht de maker, ontwerper of uitvinder te zijn 

van de werken, modellen of uitvindingen die in het kader van de 
Overeenkomst tot stand komen. Pervatech heeft dan ook het 
exclusieve recht om een octrooi, merk of model aan te vragen. 

11.2. De Klant stemt ermee in dat Pervatech bij de uitvoering van de 
Overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten aan de Klant 
zal overdragen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

11.3. Indien de door Pervatech te leveren prestatie (mede) het ter 
beschikking stellen van computerprogrammatuur omvat, zal de 
broncode niet aan de Klant worden overhandigd. De Klant verkrijgt 
slechts een niet-exclusieve, wereldwijde en eeuwigdurende 
gebruikslicentie voor de computerprogrammatuur, uitsluitend ten 
behoeve van het normale gebruik en het goed functioneren van de 
betreffende Goederen. Het is de Klant niet toegestaan de licentie 
over te dragen of een sub-licentie te verlenen. Wanneer de Klant 
de Goederen aan een derde verkoopt, gaat de licentie van 
rechtswege over op de verkrijger van de Goederen. 

11.4. Pervatech is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt als 
gevolg van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van 
derden. De Klant vrijwaart Pervatech van alle aanspraken van 
derden die verband houden met een inbreuk op intellectuele 
eigendomsrechten. 
 

12. Vertrouwelijkheid 
12.1. Alle door of namens Pervatech aan de Klant verstrekte informatie, 

zoals aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en 
knowhow, van welke aard en in welke vorm dan ook, zijn 
vertrouwelijk en de Klant zal deze niet gebruiken voor enig ander 
doel dan ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. 

12.2. De Klant zal de in artikel 12.1 bedoelde informatie niet openbaar 
maken of verveelvoudigen. 

12.3. Indien de Klant één van de in artikel 12.1 of 12.2 genoemde 
verplichtingen overtreedt, is hij zonder nadere ingebrekestelling 
een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,- (zegge: 
vijfentwintigduizend euro) voor iedere overtreding. Deze boete kan 
naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 

12.4. De Klant dient de in artikel 12.1 bedoelde informatie op eerste 
verzoek onverwijld te retourneren dan wel te vernietigen, binnen 
een door Pervatech te bepalen termijn. Bij overtreding van deze 
bepaling is de Klant, zonder dat daartoe enige nadere 
ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare boete 
verschuldigd van € 2.500,- (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro) 
per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de 
wet worden gevorderd. 
 

13. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden 
13.1. Pervatech is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden 

aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het 
aangekondigde tijdstip. Pervatech zal de gewijzigde algemene 
voorwaarden tijdig aan de Klant toezenden. Indien geen tijdstip van 
inwerkingtreding is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens de 
Klant in werking zodra hij daarvan kennis heeft genomen. 
 

14. Diversen 
14.1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse 

taal. In geval van vertaling van de algemene voorwaarden in een 
andere taal is de Nederlandse versie de authentieke versie en 
dienen de gebruikte begrippen te worden gelezen en begrepen in 
de context van het Nederlandse rechtssysteem. 

14.2. Deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden 
gewijzigd. Dit geldt ook voor de wijziging van dit 
schriftelijkheidsvereiste. 

14.3. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of 
vernietigbaar is, dan wel indien deze algemene voorwaarden 
leemtes bevatten, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen 
van deze algemene voorwaarden niet aan. Partijen komen overeen 
de nietige of vernietigbare bepaling te vervangen door een 
bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan het juridisch en/of 

economisch doel en de strekking van de nietige of vernietigbare 
bepaling. 
 

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
15.1. Alle Overeenkomsten worden beheerst door en dienen te worden 

uitgelegd in overeenstemming met Nederlands recht. 
15.2. Indien de Klant gevestigd is in de Europese Unie: uitsluitend de 

rechtbank Overijssel (locatie Almelo, Nederland) is in eerste 
aanleg bevoegd om geschillen die voortvloeien uit of verband 
houden met de Overeenkomst te beslechten, met dien verstande 
dat Pervatech tevens gerechtigd is de Klant te dagvaarden voor de 
bevoegde rechter van de woonplaats van de Klant of een andere 
op grond van wet- en regelgeving bevoegde rechter. 

15.3. Indien de Klant gevestigd is buiten de Europese Unie: Alle 
geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de 
Overeenkomst, zullen worden beslecht overeenkomstig het 
Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut ('NAI'). 
Het scheidsgerecht zal bestaan uit één arbiter. De plaats van 
arbitrage is Almelo, Nederland. De procedure zal worden gevoerd 
in de Nederlandse taal. Beide partijen behouden het recht om de 
bevoegde rechter te verzoeken voorlopige of conservatoire 
maatregelen te nemen. 
 

16. Opzegging of beëindiging van de Overeenkomst 
16.1. De Klant is niet gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te 

zeggen of te annuleren, tenzij Pervatech daarmee uitdrukkelijk 
instemt. Indien Pervatech daarmee instemt, is de Klant aan 
Pervatech een onmiddellijk opeisbare schadevergoeding 
verschuldigd gelijk aan de overeengekomen prijs, verminderd met 
de besparingen voor Pervatech die het gevolg zijn van de 
opzegging of de annulering. De schadevergoeding bedraagt 
tenminste 50% van de overeengekomen totaalprijs van de 
Overeenkomst. 

16.2. Indien de prijs afhankelijk is van de werkelijk door Pervatech te 
maken kosten (op ‘’cost-plus’’-basis), zal de schadevergoeding als 
bedoeld in artikel 16.1 worden begroot op basis van de winst die 
Pervatech over de gehele Overeenkomst zou hebben gemaakt, 
aangenomen dat de Overeenkomst juist en volledig zou zijn 
uitgevoerd. 
 

II. BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE DE VERKOOP 
VAN GOEDEREN 
 
Naast de algemene bepalingen van hoofdstuk I zijn de volgende 
bepalingen van toepassing indien Pervatech Goederen aan de 
Klant verkoopt. 
 

17. Eigendomsvoorbehoud 
17.1. Alle Goederen die door Pervatech zijn of zullen worden geleverd, 

blijven haar exclusieve eigendom totdat alle vorderingen die 
Pervatech op de Klant heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder 
geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, volledig zijn 
betaald. 

17.2. Zolang de eigendom ('juridische eigendom') van de Goederen niet 
op de Klant is overgegaan, is het de Klant niet toegestaan de 
Goederen te vervreemden, te bezwaren, te verpanden of in de 
(mogelijke) macht van een derde te brengen anders dan binnen de 
normale bedrijfsuitoefening van de Klant. De Klant zal op eerste 
verzoek van Pervatech meewerken aan de vestiging van een 
pandrecht op alle vorderingen die de Klant uit de levering van 
onbetaalde zaken heeft of zal verkrijgen. 

17.3. De Klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde 
Goederen zorgvuldig, identificeerbaar en gemerkt als eigendom 
van Pervatech op te slaan. 

17.4. Pervatech heeft het recht alle onder eigendomsvoorbehoud 
geleverde zaken van de Klant terug te vorderen indien de Klant in 
verzuim is of indien Pervatech vermoedt dat de Klant tekort zal 
schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De Klant zal 
Pervatech vrije en onbeperkte toegang verlenen tot de terreinen, 
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kantoren, magazijnen of enige andere locatie van de Klant waar de 
Goederen zijn opgeslagen ter inspectie van de goederen van 
Pervatech en/of ter uitoefening van de rechten van Pervatech. 

17.5. De Klant zal op eerste verzoek van Pervatech: 
a) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen 

verzekeren en verzekerd houden tegen schade (met inbegrip 
van, maar niet beperkt tot brand-, ontploffings- en 
waterschade) alsmede tegen diefstal en de polis van deze 
verzekering ter inzage geven aan Pervatech; 

b) alle aanspraken van de Klant op verzekeraars met betrekking 
tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen 
verpanden op de wijze zoals voorgeschreven in artikel 3:239 
BW of cederen aan Pervatech; 

c) de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Goederen 
aanmerken als eigendom van Pervatech; 

d) medewerking verlenen aan elke andere maatregel die 
Pervatech ter bescherming van haar eigendomsrecht met 
betrekking tot de Goederen wil treffen of door de Klant wil 
laten treffen en welke de Klant niet onredelijk in de normale 
uitoefening van haar bedrijf benadeelt. 

17.6. De onder 17.1 tot en met 17.5 genoemde bepalingen laten de 
overige rechten van Pervatech onverlet. 

17.7. Voor leveringen van Goederen naar Duitsland geldt het volgende 
eigendomsvoorbehoud en zijn de onder 17.1 t/m 17.6 genoemde 
bepalingen slechts van toepassing voor zover zij een aanvulling 
vormen op het volgende: 

 
Für Abnehmer in Deutschland gilt den nachstehenden 
erwähnten Eigentumsvorbehalt:  
 
Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung 
aller Ansprüche vorbehalten, die Pervatech aus der 
gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis zum 
Ausgleich aller Salden gegen den Abnehmer und seine 
Konzerngesellschaften zustehen. Pervatech‘s Eigentum 
erstreckt sich auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltsware 
entstehende neue Sache. Der Abnehmer stellt die neue Sache 
unter Ausschluss des eigenen Eigentumserwerbs für 
Pervatech her und verwahrt sie für Pervatech. Hieraus 
erwachsen ihm keine Ansprüche gegen Pervatech. 
 
Vorbehaltsware mit Waren anderer Lieferanten, deren 
Eigentumsrechte sich ebenfalls an der neuen Sache 
fortsetzen, erwirbt Pervatech zusammen mit diesen 
Lieferanten – unter Ausschluss eines Miteigentumserwerbs 
des Abnehmers - Miteigentum an der neuen Sache, wobei 
Pervatech‘s Miteigentumsanteil dem Verhältnis des 
Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zu dem 
Gesamtrechnungswert aller mitverarbeiteten 
Vorbehaltswaren.  
 
Der Abnehmer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der 
Veräußerung von Vorbehaltsware aus Pervatech‘s 
gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen mit sämtlichen 
Nebenrechten im Umfang Pervatech‘s Eigentumsanteils zur 
Sicherung an Pervatech ab. 
 
Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werksvertrages wird die 
Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages auf 
Pervatech‘s Rechnung für die mitverarbeitete Vorbehaltsware 
schon jetzt an Pervatech abgetreten. Solange der Abnehmer 
seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung an 
Pervatech ordnungsgemäß nachkommt, darf er über die in 
Pervatech‘s Eigentum stehende Ware im ordentlichen 
Geschäftsgang verfügen und die an Pervatech abgetretenen 
Forderungen selbst einziehen.  
 
Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifeln an der 
Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Abnehmers ist 

Pervatech berechtigt, die abgetretenen Forderungen 
einzuziehen und die Vorbehaltsware zurückzunehmen. 
 
Scheck-/Wechselzahlungen gelten erst nach Einlösung der 
Wechsel durch den Abnehmer als Erfüllung. 
 
Hinsichtlich der Vereinbarung von 
Eigentumsvorbehaltsrechten gilt ausschließlich deutsches 
Recht. 

 
18. Levering 
18.1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering vanaf het 

magazijn van Pervatech (ex works, Incoterms 2020). Het lossen, 
het vervoer, de in- en uitvoerkosten, de douanerechten en de 
eventuele transportverzekering, indien nodig en van toepassing, 
zijn voor rekening van de Klant. De Klant draagt het transportrisico. 
Alle kosten voortvloeiende uit overheidsmaatregelen zoals, maar 
niet beperkt tot, veiligheidsvoorschriften zijn eveneens voor 
rekening van de Klant. 

18.2. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het 
ogenblik van de feitelijke overhandiging van de Goederen door 
Pervatech aan de vervoerder. 

18.3. De door Pervatech opgegeven leveringstermijnen zijn slechts 
indicatief en kunnen in geen geval worden beschouwd of 
geïnterpreteerd als fatale termijnen, tenzij Pervatech en de Klant 
uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen dat een leveringstermijn als 
fataal moet worden beschouwd. 

18.4. Indien de Klant de Goederen niet voor het verstrijken van de 
overeengekomen levertijd in ontvangst neemt en/of de Klant de 
Goederen ten onrechte weigert, kan Pervatech de Goederen voor 
rekening van de Klant in opslag (doen) nemen, met inbegrip van 
het risico van kwaliteitsvermindering, waaronder begrepen maar 
niet beperkt tot afwijkingen in kleur en kwaliteit van de Goederen. 
Alle door Pervatech gemaakte en te maken kosten voor het in 
bewaring nemen van de Goederen komen voor rekening van de 
Klant. Pervatech is gerechtigd de Goederen slechts aan de Klant 
te leveren nadat de bewaringskosten volledig zijn voldaan. 

18.5. Partijen kunnen het uitvoeren van een ''test- en 
acceptatieprocedure'' overeenkomen. In dat geval zijn de 
bepalingen van de artikelen 18.6 tot en met 18.9 mede van 
toepassing, voor zover partijen in de schriftelijke Overeenkomst 
niet uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 

18.6. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van “gebreken" 
wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen van de 
Goederen aan de functionele of technische specificaties van de 
Goederen die uitdrukkelijk tussen Partijen in de schriftelijke 
Overeenkomst zijn overeengekomen. De Klant is verplicht 
gebreken onmiddellijk en gedetailleerd aan Pervatech te melden. 
Pervatech heeft geen verplichting ten aanzien van 
onvolkomenheden in of aan de Goederen die niet kwalificeren als 
gebreken in de zin van deze algemene voorwaarden. 

18.7. De duur van de testperiode bedraagt veertien dagen, te rekenen 
vanaf de dag van levering. Gedurende de testperiode is de Klant 
niet gerechtigd de Goederen voor productieve of operationele 
doeleinden te gebruiken. De Klant zal de overeengekomen 
acceptatietest slechts uitvoeren met gekwalificeerd personeel en 
met voldoende omvang en diepgang. 

18.8. Indien een acceptatietest is overeengekomen, is de Klant verplicht 
te controleren en na te gaan of de afgeleverde Goederen voldoen 
aan de tussen Partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen 
functionele en technische specificaties. 

18.9. De Goederen worden geacht te zijn aanvaard tussen de partijen: 
a) indien de partijen een acceptatietest zijn overeengekomen:  

op de eerste dag na de testperiode, of 
b) indien Pervatech voor het einde van de testperiode een 

testrapport als bedoeld in artikel 18.10 ontvangt:  
op het moment dat de in het testrapport genoemde gebreken 
zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van gebreken die 
volgens artikel 18.11 voor acceptatie in aanmerking komen en 
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die het normale gebruik van de genoemde Goederen niet 
onmogelijk maken, of 

c) indien de Klant de Goederen gebruikt voor productieve, 
zakelijke of operationele doeleinden: 
op het moment van het desbetreffende gebruik. 

18.10. Indien de Klant bij het uitvoeren van de overeengekomen 
acceptatietest gebreken constateert, zal de Klant deze 
testresultaten uiterlijk op de laatste dag van de testperiode 
schriftelijk, duidelijk, gedetailleerd en begrijpelijk aan Pervatech 
melden. Pervatech zal zich in redelijkheid inspannen om de 
bedoelde gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen. 
Pervatech is in dat geval tevens gerechtigd om de Klant 
omzeilingen, alternatieven of probleemvermijdende restricties 
voor te schrijven. 

18.11. De Klant mag de aanvaarding van de Goederen niet onthouden 
om redenen die geen verband houden met de uitdrukkelijk 
schriftelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens 
het bestaan van kleine gebreken, dat wil zeggen gebreken die de 
operationele of productieve ingebruikname van de Goederen 
redelijkerwijs niet in de weg staan. Acceptatie kan voorts niet 
worden onthouden wegens aspecten van de Goederen die 
slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische 
aspecten. 

18.12. Indien de Goederen in fasen en/of onderdelen worden geleverd 
en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of 
onderdeel de acceptatie van een eerdere fase en/of een ander 
onderdeel onverlet. 

18.13. Aanvaarding van de Goederen op een van de in dit artikel 
genoemde wijzen heeft tot gevolg dat Pervatech gekweten is 
voor de nakoming van haar verplichtingen ter zake van de 
levering van de Goederen. 

 
19. Inspectie van de Goederen, klachttermijn 
19.1. De Klant is verplicht de geleverde Goederen op het moment van 

aflevering te inspecteren. 
19.2. De Klant kan op een gebrekkige prestatie geen beroep meer doen, 

indien hij niet binnen vijf dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt 
of redelijkerwijs had behoren te ontdekken hierover schriftelijk bij 
Pervatech heeft geklaagd. 

19.3. De Klant dient klachten over de factuur schriftelijk en binnen de 
betalingstermijn bij Pervatech te hebben ingediend, op straffe van 
verval van alle rechten. Indien de betalingstermijn langer is dan 
dertig dagen, dient de Klant zijn klacht uiterlijk binnen dertig dagen 
na factuurdatum schriftelijk te hebben ingediend. 
 

III. SPECIFIEKE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DIENSTEN 
 
Naast de algemene bepalingen in hoofdstuk I zijn de volgende 
bepalingen van toepassing indien Pervatech Diensten verricht in 
opdracht van Klant. 
 

20. Uitvoering van de Diensten 
20.1. Pervatech voert de Diensten volledig onafhankelijk uit, naar eigen 

inzicht en zonder toezicht en aanwijzingen van de Klant. 
20.2. Pervatech verbindt zich niet tot een vast moment waarop de 

opdracht dient te zijn afgerond, aangezien de afronding van een 
opdracht op het gebied van het verrichten van Diensten afhankelijk 
is van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van 
de door de Klant verstrekte gegevens en informatie en de door de 
Klant en betrokken derden verleende medewerking. 

20.3. Pervatech verricht de Diensten uitsluitend op haar gebruikelijke 
werkdagen en tijdens haar gebruikelijke kantooruren, behoudens 
andere afspraken tussen partijen. 

20.4. Pervatech verricht de Diensten met zorg en naar beste kunnen, in 
voorkomend geval overeenkomstig de met de Klant schriftelijk 
vastgelegde afspraken en procedures. Alle Diensten van 
Pervatech worden uitgevoerd op basis van een 
inspanningsverbintenis. 

20.5. Het gebruik dat de Klant maakt van een door Pervatech opgesteld 
advies of rapport is steeds voor eigen risico van de Klant. Op de 
Klant rust de bewijslast dat de advies- en/of consultancydiensten 
of de wijze waarop deze worden uitgevoerd niet in 
overeenstemming zijn met hetgeen schriftelijk is overeengekomen 
of met hetgeen van een ter zake kundig bedrijf als Pervatech 
redelijkerwijs mag worden verwacht, onverminderd het recht van 
Pervatech om met alle middelen rechtens het tegendeel te 
bewijzen. 
 

21. Omvang van de werkzaamheden 
21.1. Het is aan de Klant om ervoor te zorgen dat (indien toepasselijk) 

alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden tijdig 
verkregen zijn. De Klant is verplicht op verzoek van Pervatech 
onverwijld een afschrift van voornoemde bescheiden aan 
Pervatech te zenden. 

21.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat het werk niet: 
a) grondwerk, heien, hakken, breken, 

funderingswerkzaamheden, metsel-, timmer-, stukadoors-, 
schilder- en behangerswerk, herstelwerkzaamheden of 
andere bouwwerkzaamheden; 

b) het maken van aansluitingen op gas, water, elektriciteit, 
internet of andere infrastructurele voorzieningen; 

c) maatregelen ter voorkoming of beperking van 
beschadiging, diefstal of verlies van op of nabij de werkplek 
aanwezige goederen; 

d) verwijdering van apparatuur, bouwmateriaal of afval; 
e) verticaal en horizontaal transport. 

 
22. Uitvoering en oplevering van de werkzaamheden 
22.1. De Klant moet ervoor zorgen dat Pervatech de Diensten 

ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan uitvoeren en 
dat, in voorkomend geval, haar de voor de uitvoering van haar 
werkzaamheden noodzakelijke faciliteiten worden verschaft, zoals: 

a) gas, water, elektriciteit en internet; 
b) verwarming; 
c) afsluitbare droge opslagruimte; 
d) de voorzieningen die op grond van de Nederlandse 

Arbeidsomstandighedenwet ("Arbowet") zijn 
voorgeschreven. 

22.2. De Klant draagt het risico en is aansprakelijk voor schade aan en 
diefstal of verlies van zaken van Pervatech en derden, zoals 
gereedschappen, materiaal of apparatuur bestemd voor de 
uitvoering van de werkzaamheden, die zich bevinden op of nabij 
de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd of op een 
andere overeengekomen locatie. 

22.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 22.2 is de Klant verplicht zich 
tegen de in dat artikel bedoelde risico's genoegzaam te 
verzekeren. Daarnaast dient de Klant zich te verzekeren voor het 
risico van werkgerelateerde schade met betrekking tot het te 
gebruiken materieel. De Klant dient Pervatech op eerste verzoek 
een kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van 
betaling van de premie toe te zenden. In geval van schade is de 
Klant verplicht dit onverwijld aan zijn verzekeraar te melden voor 
verdere afhandeling en afwikkeling. 

22.4. De werkzaamheden worden geacht te zijn opgeleverd in de 
volgende gevallen: 

a) zodra de Klant het werk heeft goedgekeurd; 
b) indien de Klant de werk in gebruik heeft genomen. Neemt 

de Klant een deel van het werk in gebruik, dan wordt dat 
gedeelte als opgeleverd beschouwd; 

c) indien de Klant schriftelijk aan Pervatech heeft meegedeeld 
dat het werk is voltooid en de Klant nalaat binnen 14 dagen 
na de dag van de mededeling schriftelijk aan Pervatech 
mee te delen dat het werk niet is goedgekeurd;  

d) indien de Klant het werk niet goedkeurt op grond van kleine 
gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen 
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kunnen worden hersteld of geleverd en die de 
ingebruikname van het werk niet in de weg staan. 

22.5. Indien de Klant het werk niet goedkeurt, is hij verplicht Pervatech 
daarvan schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. De Klant 
dient Pervatech in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op 
een later tijdstip uit te voeren. 

22.6. De Klant vrijwaart Pervatech van aanspraken van derden ter zake 
van schade aan niet geleverde onderdelen van het werk door het 
gebruik van reeds opgeleverde onderdelen van het werk. 
 

IV. BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE DE VERHUUR 
VAN GOEDEREN. 

Naast de algemene bepalingen in hoofdstuk I zijn de volgende 
bepalingen van toepassing indien Pervatech Goederen verhuurt 
aan de Klant.  

23. Verhuur 
23.1. De Klant huurt de Goederen en (voor zover van toepassing) de 

relevante gebruikersdocumentatie zoals gespecificeerd in het 
huurcontract. 

23.2. De huur vangt aan op de datum waarop de Goederen ter 
beschikking van de Klant worden gesteld. 

23.3. De Klant verkrijgt slechts de gebruiksrechten met betrekking tot het 
gehuurde goed die hem zijn toegekend zoals beschreven in deze 
algemene voorwaarden en de tussen partijen gesloten schriftelijke 
Overeenkomst. 
 

24. Voorafgaande inspectie 
24.1. Bij wijze van voorafgaande inspectie kan Pervatech voorafgaand 

aan de terbeschikkingstelling van de Goederen of op het moment 
dat de Goederen ter beschikking worden gesteld een rapport 
opstellen waarin de staat van de Goederen, met inbegrip van 
eventuele geconstateerde gebreken, wordt beschreven. Pervatech 
kan verlangen dat de Klant dit rapport ondertekent alvorens zij de 
Goederen aan de Klant voor gebruik ter beschikking stelt, als blijk 
van instemming van de Klant met de tekst en inhoud van het 
rapport. Alle geconstateerde gebreken aan de Goederen, zoals 
vermeld in dit rapport, komen voor rekening van Pervatech. Indien 
gebreken worden geconstateerd, regelen partijen of, en zo ja, hoe 
en wanneer, deze gebreken worden hersteld. 

24.2. Indien de Klant niet (naar behoren) meewerkt aan de in artikel 24.1 
bedoelde voorafgaande inspectie, is Pervatech gerechtigd deze 
voorafgaande inspectie buiten aanwezigheid van de Klant uit te 
voeren en zelf het rapport op te stellen. Dit rapport is bindend voor 
de Klant. 

24.3. Indien geen voorafgaande controle is uitgevoerd, wordt de Klant 
geacht de Goederen in goede en onbeschadigde staat te hebben 
ontvangen. 
 

25. Gebruik van Goederen 
25.1. De Klant gebruikt de Goederen uitsluitend voor zijn eigen 

bedrijfsmatige doeleinden, in overeenstemming met het beoogde 
gebruik van de Goederen zoals bedoeld in de Overeenkomst en 
op de in de Overeenkomst aangegeven locatie. Gebruik van de 
Goederen door of ten behoeve van derden is niet toegestaan, 
tenzij anders overeengekomen. Het recht om de Goederen te 
gebruiken is niet overdraagbaar. Het is de Klant niet toegestaan de 
Goederen onder te verhuren aan een derde of een derde 
anderszins in staat te stellen de Goederen te gebruiken of samen 
met de Klant gebruik te maken van de Goederen. 

25.2. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de installatie en de montage 
van de Goederen en voor het gebruiksklaar maken ervan. 

25.3. Het is de Klant niet toegestaan, op welke wijze dan ook, de 
Goederen of enig deel daarvan in zekerheid te geven of te 
verpanden. 

25.4. De Klant gebruikt en onderhoudt de Goederen met de vereiste 
zorgvuldigheid. De Klant neemt adequate maatregelen om schade 
aan de Goederen te voorkomen. Indien er toch schade is, stelt de 

Klant Pervatech daarvan onverwijld in kennis. De Klant is voor de 
duur van de huur steeds aansprakelijk jegens Pervatech voor 
schade aan de Goederen en diefstal, verlies of verduistering van 
de Goederen. 

25.5. Het is de Klant niet toegestaan de Goederen geheel of gedeeltelijk 
te wijzigen of daaraan iets toe te voegen. Indien er toch wijzigingen 
of toevoegingen zijn aangebracht, is de Klant verplicht deze 
wijzigingen of toevoegingen uiterlijk bij het einde van de 
huurovereenkomst ongedaan te maken of te verwijderen. 

25.6. Tussen partijen geldt dat gebreken aan de door of in opdracht van 
Klant aan de apparatuur aangebrachte veranderingen en 
toevoegingen en alle uit die veranderingen of toevoegingen 
voortvloeiende gebreken van de apparatuur geen gebreken in de 
zin van artikel 7:204 BW zijn. Klant heeft ter zake van deze 
gebreken geen enkele aanspraak jegens Pervatech. Pervatech is 
niet gehouden tot herstel of onderhoud van deze gebreken. 

25.7. Klant heeft geen aanspraak op enige vergoeding in verband met 
door Klant aangebrachte veranderingen van, dan wel 
toevoegingen aan, de gehuurde apparatuur die bij of na het einde 
van de huurovereenkomst, om welke reden dan ook, niet 
ongedaan gemaakt of verwijderd zijn. 

25.8. De Klant brengt Pervatech terstond schriftelijk op de hoogte 
wanneer er voorlopig beslag wordt gelegd op de Goederen, met 
vermelding van de identiteit van de beslaglegger en de reden van 
het beslag. De Klant geeft de beslag leggende deurwaarder 
onverwijld inzage in de huurovereenkomst. 
 

26. Onderhoud van de Goederen 
26.1. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Pervatech 

is het de Klant niet toegestaan de gehuurde Goederen zelf te 
onderhouden of door een derde te laten onderhouden. 

26.2. De Klant stelt Pervatech onverwijld schriftelijk in kennis van door 
hem geconstateerde gebreken of defecten aan de gehuurde 
Goederen. Pervatech spant zich in om binnen een redelijke termijn 
en door middel van reparatie gebreken of defecten aan de 
Goederen die voor rekening van Pervatech komen, te herstellen. 
Pervatech is tevens gerechtigd, doch niet verplicht, om preventief 
onderhoud aan de Goederen te plegen. Opdrachtgever stelt 
Pervatech desgevraagd in de gelegenheid reparaties en/of 
preventieve onderhoudsdiensten te verrichten. Partijen bepalen 
gezamenlijk, in overleg en vooraf, de data en de tijdstippen waarop 
onderhoudsdiensten dienen te worden verricht. Pervatech is 
tijdens de uitvoering van het onderhoud op geen enkele wijze 
gehouden om aan de Klant vervangende Goederen ter beschikking 
te stellen of anderszins voorzieningen ten behoeve van de Klant te 
treffen. 

26.3. De volgende gebreken zijn uitgesloten van de reparatieverplichting 
van Pervatech: 
a) gebreken die de Klant bij het aangaan van de 

huurovereenkomst heeft aanvaard; 
b) gebreken als gevolg van oorzaken die van buitenaf komen; 
c) gebreken die te wijten zijn aan de Klant, zijn personeelsleden 

en/of door de Klant ingeschakelde derden; 
d) gebreken die zijn ontstaan door onzorgvuldig, onjuist of 

onoordeelkundig gebruik of gebruik in strijd met de 
documentatie; 

e) gebreken gerelateerd aan het gebruik van niet geadviseerde of 
geautoriseerde onderdelen of verbruiksartikelen; 

f) gebreken die het gevolg zijn van gebruik van de Goederen in 
strijd met de gebruiksbestemming; 

g) gebreken die het gevolg zijn van ongeautoriseerd aan de 
Goederen aangebrachte wijzigingen of toevoegingen. 

26.4. Indien Pervatech de in het vorige lid bedoelde gebreken herstelt of 
laat herstellen, worden de kosten van het uitgevoerde herstel tegen 
de bij Pervatech geldende tarieven aan de Klant in rekening 
gebracht. 

26.5. Pervatech heeft steeds het recht om af te zien van het herstel van 
de gebreken en de Goederen te vervangen door andere, 
gelijkwaardige, doch niet noodzakelijk identieke, Goederen. 
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26.6. Pervatech is nooit verplicht om verloren gegane gegevens te 
herstellen of te reconstrueren. 
 

27. Eindcontrole en teruggave van de Goederen 
27.1. Bij het verstrijken van de huurtermijn of beëindiging van de 

huurovereenkomst retourneert de Klant de Goederen in 
oorspronkelijke staat aan Pervatech. Eventuele transportkosten in 
verband met het retourneren van de Goederen zijn voor rekening 
van de Klant. 

27.2. Voorafgaand aan of uiterlijk op de laatste werkdag van de 
huurtermijn verleent de Klant zijn medewerking aan een 
gezamenlijke eindinspectie van de staat van de Goederen. De 
bevindingen van deze eindinspectie worden neergelegd in een 
door partijen gezamenlijk op te stellen rapport. Dit rapport dient 
door beide partijen te worden ondertekend. Indien de Klant geen 
medewerking verleent aan de eindinspectie, is Pervatech 
gerechtigd deze inspectie buiten aanwezigheid van de Klant uit te 
voeren en zelf het rapport op te stellen. Dit rapport is bindend voor 
de Klant. 

27.3. Pervatech heeft het recht de gebreken die in het 
eindinspectierapport zijn vermeld en die - in redelijkheid - voor 
rekening en risico van de Klant komen, voor rekening van de Klant 
te laten herstellen. De Klant is aansprakelijk voor de schade die 
Pervatech lijdt doordat de Goederen tijdelijk buiten gebruik zijn of 
doordat Pervatech de Goederen niet aan een derde kan verhuren. 

27.4. Indien de Klant aan het einde van de huurtermijn een door de Klant 
in de Goederen aangebrachte verandering niet ongedaan heeft 
gemaakt of een toevoeging daaraan niet heeft verwijderd, geldt 
tussen partijen dat Klant geacht wordt afstand te hebben gedaan 
van ieder recht op die veranderingen en/of toevoegingen.  

 


