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ALGEMENE VOORWAARDEN ROYAL EIJKELKAMP B.V. 
 

1. Definities 
Royal Eijkelkamp: de Royal Eijkelkamp entiteit 
zoals gespecificeerd in de respectievelijke 
opdracht.  

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die 
met Royal Eijkelkamp een overeenkomst sluit.  

Hulppersoon: een natuurlijke of rechtspersoon, 
waaronder een werknemer van Royal Eijkelkamp, 
die door Royal Eijkelkamp wordt ingeschakeld bij 
de uitvoering van de overeenkomst.  

"Schriftelijk" omvat mede e-mail. 
 
2. Toepasselijkheid 
2.1 In geval van strijdigheid tussen de bepalingen 
van de overeenkomst en deze Algemene 
Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de 
overeenkomst.  

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van 
toepassing op alle offerteaanvragen van 
Opdrachtgever, voorstellen en aanbiedingen van 
Royal Eijkelkamp alsmede opdrachten, contracten, 
overeenkomsten, dienstverlening en overige 
rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en 
Royal Eijkelkamp. Opdrachtgever aanvaardt deze 
Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het 
plaatsen van een order.  

2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn zowel in de 
Nederlandse als in de Engelse taal beschikbaar. In 
geval van verschil in interpretatie prevaleert de 
Engelse tekst.  

2.4 Indien één of meer bepalingen van deze 
Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd 
(worden) of anderszins niet afdwingbaar zijn, tast 
dit de geldigheid van de overige bepalingen van 
deze Algemene Voorwaarden niet aan. Royal 
Eijkelkamp en Opdrachtgever zullen alsdan hun 
uiterste best doen om overeenstemming te 
bereiken over een bepaling die de strekking van de 
nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

2.5 Een Opdrachtgever die eerder onder de 
onderhavige Algemene Voorwaarden heeft 
gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van 
deze Algemene Voorwaarden op latere 
overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Royal 
Eijkelkamp.  

2.6 Royal Eijkelkamp kan deze Algemene 
Voorwaarden wijzigen. De wijzigingen treden in 
werking dertig dagen nadat Royal Eijkelkamp de 
wijzigingen schriftelijk aan Opdrachtgever heeft 
medegedeeld.  

2.7  De voorwaarden van Opdrachtgever, onder 
welke benaming dan ook, worden uitdrukkelijk van 
de hand gewezen.  

2.8 Afwijkende en/of aanvullende voorwaarden 
en/of eigen voorwaarden van Opdrachtgever, zijn 
slechts van toepassing indien en wanneer deze 
door Royal Eijkelkamp schriftelijk zijn aanvaard en 
in dat geval alleen voor de betreffende 
overeenkomst. 
 
3. Aanbiedingen en bevestigingen - totstandkoming 
van de overeenkomst  
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend voor Royal 
Eijkelkamp tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
vermeld. Royal Eijkelkamp is niet aansprakelijk 
voor fouten of afwijkingen van door Royal 
Eijkelkamp aan de Opdrachtgever verstrekte 
monsters, tekeningen, opgegeven maten, 
gewichten, modellen, kleuren en/of andere 
gegevens.  

3.2 Bij het plaatsen van orders dient de 
Opdrachtgever alle relevante informatie te 
verstrekken met betrekking tot factuurinstructies, 
afleveradres, invoervergunningen (indien van 
toepassing), transportmarkeringen, alsmede 
instructies met betrekking tot de te volgen route en 
de te prefereren transportmethode.  

3.3 De goederen van Royal Eijkelkamp zijn 
ontworpen voor gebruik in een gematigd klimaat. 
Nauwkeurigheid wordt alleen gegarandeerd voor 
temperaturen in het bereik van 0°C tot 35°C, tenzij 
anders gespecificeerd in de technische specificatie 
van de goederen.  

3.4 Orders binden Royal Eijkelkamp eerst nadat 
deze schriftelijk door Royal Eijkelkamp zijn 
aanvaard of bevestigd. Indien geen voorafgaande 
schriftelijke aanvaarding of bevestiging van een 
opdracht heeft plaatsgevonden, komt de 
overeenkomst tot stand doordat Royal Eijkelkamp 
geheel of gedeeltelijk aan een opdracht heeft 
voldaan, dan wel doordat Royal Eijkelkamp een 
factuur aan Opdrachtgever heeft verzonden.  

3.5 Kennelijke fouten en zetfouten in aanbiedingen, 
opdrachtbevestigingen en facturen kunnen te allen 
tijde door Royal Eijkelkamp worden hersteld.  
 
4. Wijzigingen en annuleringen  
Wijzigingen in en annuleringen van enige opdracht, 
contract of overeenkomst zijn niet mogelijk, tenzij 
overeengekomen met en schriftelijk bevestigd door 
Royal Eijkelkamp. Royal Eijkelkamp kan aan deze 
aanvaarding nadere voorwaarden verbinden. 
Indien Opdrachtgever (de omvang van) een 
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opdracht, contract of overeenkomst wenst te 
verminderen of te annuleren dan wel indien (de 
omvang van) een opdracht, contract of 
overeenkomst door Royal Eijkelkamp wordt 
verminderd of geannuleerd wegens aan 
Opdrachtgever toe te rekenen oorzaken, is 
Opdrachtgever verantwoordelijk voor vergoeding 
aan Royal Eijkelkamp van alle schade, gederfde 
winst daaronder begrepen, en alle kosten die uit 
deze vermindering of annulering voortvloeien, met 
een minimum van 10% van de vermindering van de 
factuurwaarde.  
 
5. Prijzen  
5.1 De door Royal Eijkelkamp opgegeven prijzen zijn 
"Ex Works" (Incoterms 2020), Giesbeek en exclusief 
BTW. Verpakkingskosten, vrachtkosten, 
portokosten, verzekeringskosten en andere kosten, 
havengelden, in- en uitvoerrechten en alle andere 
heffingen en belastingen zijn voor rekening van de 
Opdrachtgever en zullen, indien van toepassing, 
afzonderlijk worden gefactureerd.  

5.2 De door Royal Eijkelkamp opgegeven prijzen zijn 
vrijblijvend en afhankelijk van prijswijzigingen van 
toeleveranciers, valutakoersen, 
prijsschommelingen en andere prijsbepalende 
factoren. Royal Eijkelkamp is gerechtigd 
prijsstijgingen die van kracht worden voordat de 
opdracht overeenkomstig artikel 3 is bevestigd, aan 
de Opdrachtgever door te berekenen. Royal 
Eijkelkamp behoudt zich het recht voor om voor de 
levering van goederen beneden een factuurwaarde 
van EUR 1.000,- administratiekosten in rekening te 
brengen. 
 
6. Levering en levertijd  
6.1 Levering van de goederen geschiedt "Ex Works" 
(Incoterms 2020), Giesbeek zonder verpakking, 
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen en/of uitdrukkelijk anders is 
vermeld in de toepasselijke prijslijst(en).   

6.2 De levertijden zijn slechts indicatief. De 
overeengekomen termijn is geen fatale termijn. 
Overschrijding van deze levertijden geeft de 
Opdrachtgever niet het recht de order te annuleren 
of de levering of betaling van de goederen te 
weigeren, noch verplicht dit Royal Eijkelkamp tot 
enigerlei schadevergoeding of vergoeding aan de 
Opdrachtgever.  

6.3 Indien goederen, om redenen die niet aan Royal 
Eijkelkamp zijn toe te rekenen, niet door de 
Opdrachtnemer zijn afgehaald, nadat Royal 
Eijkelkamp aan de Opdrachtgever heeft 
meegedeeld dat de goederen gereed staan voor 
levering, staan de goederen ter beschikking van de 
Opdrachtgever en worden deze voor eigen rekening 

en risico van de Opdrachtgever opgeslagen. Royal 
Eijkelkamp zal in dat geval, naast de gemaakte 
(opslag)kosten, een maandelijkse rente van 1% van 
de factuurwaarde in rekening brengen tot het 
moment van laatste betaling, onverminderd haar 
overige rechten volgens de wet en volgens deze 
Algemene Voorwaarden.  
 
7. Vervoer, risico en verzekering 
Indien is overeengekomen dat Royal Eijkelkamp 
voor het vervoer van de goederen zorgdraagt, 
geschiedt dit vervoer voor rekening en risico van de 
Opdrachtgever. Indien het transport niet kan 
plaatsvinden door oorzaken gelegen buiten de 
redelijke invloedssfeer van Royal Eijkelkamp , is 
Royal Eijkelkamp gerechtigd de goederen voor 
rekening en risico van de Opdrachtgever 
transportklaar op te slaan of bij derden te doen 
opslaan. Alle openstaande facturen voor deze 
goederen zijn op dat moment automatisch 
opeisbaar.  
 
8. Inspectie van de goederen en reclames  
8.1 Opdrachtgever dient de goederen bij aflevering 
deugdelijk te inspecteren. Reclames met betrekking 
tot leveranties hebben geen invloed op andere 
overeenkomsten of de contractuele betrekkingen 
tussen partijen. Reclames dienen door de 
Opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk aan 
Royal Eijkelkamp te worden gedaan en dienen 
Royal Eijkelkamp te hebben bereikt binnen veertien 
dagen na aflevering van de goederen dan wel, 
indien het gebrek of de gebreken bij aflevering niet 
bij inspectie kon/konden worden ontdekt, binnen 
veertien dagen na de feitelijke ontdekking van het 
gebrek of de gebreken (doch nooit later dan twaalf 
maanden na aflevering). Reclames dienen te 
geschieden door middel van een nauwkeurige 
schriftelijke opgave van de aard en de grond van de 
klacht, vergezeld van de pakbon en onder 
vermelding van het factuurnummer. Reclames die 
niet binnen de hierboven vermelde termijnen zijn 
ingediend, worden niet in behandeling genomen. 
Uitwendige transportschade dient op de 
vrachtbrief te worden vermeld en de Opdrachtgever 
dient deze schade door middel van foto's aan te 
tonen.  

8.2 De bewerking of het gebruik van de goederen 
door de Opdrachtgever of het door de 
Opdrachtgever onder het gezag van enige derde 
stellen van deze goederen, doet het recht op 
reclame zoals omschreven in lid 1 van dit artikel 
teniet. Geringe afwijkingen in kwaliteit of kwantiteit 
en afwijkingen die in de branche als toelaatbaar 
worden beschouwd, geven geen recht op reclame. 
Indien een reclame gegrond is, heeft Royal 
Eijkelkamp , te harer uitsluitende beoordeling, het 
recht tegen teruggave van de gebrekkige goederen, 
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de Opdrachtgever te crediteren voor de gebrekkige 
goederen, de gebrekkige goederen te herstellen, 
dan wel over te gaan tot herlevering of 
herverwerking van de betreffende goederen.  

8.3 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd 
geleverde goederen te retourneren, tenzij Royal 
Eijkelkamp daarmee vooraf schriftelijk heeft 
ingestemd. Indien de Opdrachtgever desondanks in 
strijd met dit artikel 8 goederen retour zendt, 
worden deze, voor zover zij niet door Royal 
Eijkelkamp zijn geweigerd, voor rekening en risico 
van de Opdrachtgever ter beschikking van de 
Opdrachtgever gehouden, zonder dat uit een 
dergelijke gang van zaken de gegrondheid van een 
later beroep op garantie kan worden afgeleid.  
 
9. Garantie en aansprakelijkheid  
9.1 Royal Eijkelkamp verleent garantie op de door 
haar geleverde nieuwe goederen gedurende een 
periode van 12 maanden na levering, tenzij 
uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen. Alle goederen of onderdelen 
daarvan, waaraan gedurende deze periode 
gebreken mochten ontstaan als gevolg van 
ondeugdelijke constructie of ondeugdelijk 
materiaal, zullen (uitsluitend ter beoordeling van 
Royal Eijkelkamp) kosteloos door Royal Eijkelkamp 
worden hersteld of vervangen, mits deze gebreken 
onmiddellijk na ontdekking daarvan schriftelijk ter 
kennis van Royal Eijkelkamp worden gebracht, en in 
alle gevallen binnen de in artikel 8 genoemde 
termijnen. De garantie geldt niet voor schade die is 
ontstaan als gevolg van onoordeelkundig gebruik 
van de goederen of het niet (juist) naleven van de 
gebruiksaanwijzing. De garantietermijn voor 
vervangen of gerepareerde (onderdelen van) 
goederen wordt niet verlengd tot na de 
oorspronkelijke garantietermijn voor deze 
(onderdelen van) goederen. 

9.2 Goederen worden slechts ter reparatie of 
vervanging - voor eigen rekening en risico van de 
Opdrachtgever - aan Royal Eijkelkamp 
teruggezonden, nadat Royal Eijkelkamp daarmee 
vooraf schriftelijk heeft ingestemd. Indien een 
reparatie of vervanging op locatie of bij de 
Opdrachtgever moet worden uitgevoerd, zijn 
eventuele reistijd, reiskosten en verblijfskosten of 
retour- / transportkosten voor rekening van de 
Opdrachtgever .  

9.3 Indien de garantie goederen betreft dat door 
een derde werd geproduceerd, is de garantie 
beperkt tot de garantie die door de betreffende 
fabrikant wordt verstrekt en zal deze rechtstreeks 
door deze fabrikant worden afgehandeld.   

9.4 Indien de Opdrachtgever gedurende de 
garantietermijn zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Royal Eijkelkamp reparaties of 
veranderingen uitvoert of laat uitvoeren, dan wel 
niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, 
vervalt onmiddellijk iedere garantieverplichting. 
Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van de 
goederen te weigeren op grond van het feit dat 
Royal Eijkelkamp niet, niet volledig of niet tijdig aan 
haar garantieverplichtingen heeft voldaan.  

9.5 Onverminderd het voorgaande is Royal 
Eijkelkamp, tenzij er sprake is van grove schuld of 
opzet, in geen geval aansprakelijk voor enige 
indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot, 
gevolgschade, gederfde winst, gederfde omzet, 
gemiste besparingen, schade door 
bedrijfsstagnatie, aanspraken van derden , 
vertraging, stoornis of enige andere vorm van 
bedrijfsschade uit welken hoofde of van welke aard 
dan ook, veroorzaakt aan of door de door Royal 
Eijkelkamp geleverde goederen dan wel voor 
schade toegebracht aan eigendommen van 
Opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van Royal 
Eijkelkamp uit welke hoofde dan ook is in alle 
gevallen beperkt tot het bedrag dat haar 
verzekeraar in het desbetreffende geval 
daadwerkelijk uitkeert, vermeerderd met het 
toepasselijke eigen risico. Indien de toepasselijke 
verzekering geen of onvoldoende dekking biedt, is 
de aansprakelijkheid van Royal Eijkelkamp in alle 
gevallen beperkt tot het bedrag van de koopsom 
van de betreffende goederen dat door de 
Opdrachtgever reeds is voldaan op het moment van 
de vordering tot schadevergoeding. De 
Opdrachtgever vrijwaart Royal Eijkelkamp voor 
iedere aansprakelijkheid jegens derden als gevolg 
van enig gebrek aan de goederen.  

9.6 Het recht op schadevergoeding vervalt indien de 
Opdrachtgever niet binnen zes maanden na 
kennisneming van de schade zijn vordering in 
rechte tegen Royal Eijkelkamp heeft ingesteld. De 
aansprakelijkheid van Royal Eijkelkamp vervalt in 
alle gevallen na verloop van drie jaar nadat een 
situatie die aanleiding geeft tot een mogelijke 
aanspraak zich heeft voorgedaan. 

9.7 Royal Eijkelkamp is niet verantwoordelijk voor  
(1) Gegevens die worden gebruikt in verband met de 
goederen, inclusief de naleving door 
Opdrachtgever van toepasselijke wet- en 
regelgeving of andere plichten of beperkingen die 
van toepassing zijn op het verzamelen, verwerken, 
gebruiken, openbaar maken of verspreiden van 
gegevens door de Opdrachtgever (inclusief , maar 
niet beperkt tot Persoonsgegevens);  
(2) Export van de goederen door de Opdrachtgever 
of daarvan afgeleide informatie; of  
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(3) Verwijdering van de goederen. 
 
10. Aanvullende garantiebepalingen voor sonische 
boortorens met sonische kop en tooling  
10.1 Voor nieuwe Sonic drill rigs met Sonic kop geldt 
een garantie van 12 maanden na levering of 750 
motor-bedrijfsuren (wat zich het eerst voordoet), 
die alleen van toepassing is als aan alle 
onderstaande voorwaarden is voldaan:  
(1) De individuele driller(s) is/zijn opgeleid door 
Royal Eijkelkamp en er is een schriftelijke 
certificering verstrekt waaruit blijkt dat de 
opleiding met succes is afgerond.  
(2) De Sonic drill rig met Sonic kop is onderhouden 
volgens de handleidingen.  
(3) Een registratie van al deze onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden is voortdurend 
bijgehouden in het (de) daartoe bestemde 
logboek(en). 
(4) In geval van een garantieclaim dient (dienen) het 
(de) logboek(en), indien van toepassing, samen met 
de geclaimde onderdelen te worden ingezonden. 
De Opdrachtgever dient voorts alle door Royal 
Eijkelkamp gevraagde informatie te verstrekken 
teneinde Royal Eijkelkamp in staat te stellen de 
claim te beoordelen  
(5) Onderhoud en reparatie aan het binnenwerk van 
de boorkop is uitsluitend uitgevoerd door Royal 
Eijkelkamp of een A-niveau gecertificeerde 
distributeur en dit onderhoud is tijdig uitgevoerd, 
volgens het verstrekte onderhoudsschema. Royal 
Eijkelkamp biedt hiertoe onderhoudscontracten 
aan.  
(6) Olie en filters zijn vervangen volgens het 
onderhoudsschema.  
(7) Urenteller(s) was/waren en is/zijn operationeel. 
Het is niet toegestaan een urenteller te 
demonteren of een verzegeling te verbreken.  
(8) Onderdelen die rechtstreeks van invloed zijn op 
het functioneren van de Sonic drill rig en boorkop, 
zoals hydraulische pompen, hydraulische oliën en 
oliefilters, oliekoelers en dergelijke, zijn 
onderhouden volgens de meegeleverde 
onderhoudsschema's. Logboeken moeten 
beschikbaar zijn om dit aan te tonen.  
(9) Het midden van de voetklem is in lijn met de 
spindel van de boorkop geplaatst.  
(10) Het gereedschap dat gebruikt wordt is 
goedgekeurd door Royal Eijkelkamp. 
 (11) Er is geen ander teken van verkeerde 
behandeling, misbruik of verwaarlozing van 
apparatuur dat direct verband houdt met de Sonic 
drill rig en boorkop.  
De garantie is niet van toepassing op lekkende 
hydraulische koppelingen, gebarsten of lekkende 
hydraulische slangen, het vervangen van losse of 
ontbrekende bouten en het vervangen van 
hydraulische olie. Reparatie en/of vervanging van 

dergelijke goederen worden beschouwd als 
normale onderhoudsverplichtingen van de 
Opdrachtgever.  

10.2 Gereedschap. Vanwege de variabiliteit en 
onzekerheid van veldomstandigheden, geologieën, 
ervaring van de driller en intensiteit van gebruik en 
toegepast onderhoud en zorg geldt de garantie op 
tooling alleen voor fabricagefouten en 
materiaalfouten. Indien de Opdrachtgever twijfelt 
aan de levensduur van een tool(onderdeel), dan 
dient de Opdrachtgever het kapotte of versleten 
onderdeel op kosten van de Opdrachtgever aan 
Royal Eijkelkamp terug te zenden, aangevuld met 
een rapport hoe en hoeveel het is gebruikt en onder 
welke omstandigheden. Royal Eijkelkamp zal 
vervolgens het onderdeel onderzoeken om de 
oorzaak van de beschadiging of breuk vast te 
stellen. Royal Eijkelkamp heeft bij de vaststelling 
van de oorzaak het laatste woord.  
 
11. Eigendomsvoorbehoud  
11.1 Onverminderd het bepaalde in deze Algemene 
Voorwaarden blijven alle door Royal Eijkelkamp op 
enig moment geleverde goederen eigendom van 
Royal Eijkelkamp tot het moment van volledige 
betaling van alle vorderingen op de Opdrachtgever 
die vallen binnen het kader van artikel 3:92 BW, die 
uit welken hoofde dan ook ontstaan en ongeacht de 
opeisbaarheid van dergelijke vorderingen, met 
inbegrip van rente en kosten.  

11.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de goederen te 
verpanden of de eigendom daarvan over te dragen, 
noch enig ander recht daarop aan derden te 
verlenen, totdat volledige betaling van de goederen 
heeft plaatsgevonden. Partijen komen overeen dat 
de goederen, voordat volledige betaling voor de 
goederen heeft plaatsgevonden, niet verpand of 
bezwaard kunnen worden. Partijen bedoelen 
nadrukkelijk dat deze bepaling goederenrechtelijke 
werking heeft en niet slechts een contractuele 
overeenkomst tussen de Partijen betreft.  
Bij overtreding van deze voorwaarde is Royal 
Eijkelkamp gerechtigd alle door Royal Eijkelkamp 
geleverde goederen terug te nemen of namens haar 
terug te doen nemen van de plaats waar deze 
goederen zich bevinden, zonder dat daartoe enige 
machtiging van de Opdrachtgever of tussenkomst 
van de rechter is vereist. Alle overige vorderingen 
van Royal Eijkelkamp op de Opdrachtgever zijn 
alsdan onmiddellijk opeisbaar.  

11.3 Indien een derde beslag wil leggen op de onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan 
wel rechten daarop wil vestigen of doen gelden, is 
de Opdrachtgever verplicht Royal Eijkelkamp zo 
snel mogelijk op de hoogte te stellen. De 
Opdrachtgever verplicht zich de onder 
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eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te 
verzekeren en verzekerd te houden tegen diefstal, 
brand, ontploffings- en waterschade alsmede de 
polis van deze verzekering en het bewijs van 
betaling van de verzekeringspremie op eerste 
verzoek aan Royal Eijkelkamp ter inzage te geven.  
 
12. Betaling  
12.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, 
dienen alle facturen binnen 30 dagen na 
factuurdatum te worden voldaan zonder enige 
korting, inhouding of verrekening. Indien de 
Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen 
betalingstermijn betaalt, is hij in verzuim door het 
enkele verloop van die betalingstermijn en zonder 
dat een nadere ingebrekestelling of aanmaning 
benodigd is. Indien de Opdrachtgever de factuur 
van Royal Eijkelkamp niet binnen de voornoemde 
betalingstermijn voldoet, is de Opdrachtgever 
vanaf dat moment aan Royal Eijkelkamp over het 
openstaande bedrag een rente verschuldigd ter 
hoogte van de Nederlandse wettelijke handelsrente 
vermeerderd met 2%-punten.  

12.2 Indien de Opdrachtgever één of meer van zijn 
verplichtingen jegens Royal Eijkelkamp niet of niet 
tijdig nakomt, vergoedt de Opdrachtgever aan 
Royal Eijkelkamp alle buitengerechtelijke en 
gerechtelijke kosten die Royal Eijkelkamp maakt, 
incassokosten daaronder begrepen, zulks met een 
minimum van de bedragen berekend volgens het 
Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke 
incassokosten of de door de rechtbank 
vastgestelde kostenverdeelstaat voor rechtbanken 
en gerechtshoven.  De volledige buitengerechtelijke 
kosten komen in ieder geval voor rekening van de 
Opdrachtgever indien Royal Eijkelkamp zich voor 
de invordering van de verschuldigde bedragen 
heeft verzekerd van de diensten van een derde. 

12.3 Royal Eijkelkamp is gerechtigd door 
Opdrachtgever gedane betalingen eerst aan te 
wenden ter voldoening van kosten en rente die 
Opdrachtgever aan Royal Eijkelkamp is 
verschuldigd en eerst daarna ter voldoening van 
opeisbare factuurbedragen in volgorde van 
ouderdom (oudste eerst), ook indien 
Opdrachtgever een andere volgorde aangeeft of 
indien de voldoening betrekking heeft op een ander 
aan Royal Eijkelkamp verschuldigd bedrag.   

12.4 Indien aan de zijde van Royal Eijkelkamp twijfel 
bestaat omtrent de solvabiliteit van Opdrachtgever, 
heeft Royal Eijkelkamp het recht de nakoming van 
haar verplichtingen - voor zover met de uitvoering 
van die verplichtingen reeds een aanvang is 
gemaakt - op te schorten, totdat Opdrachtgever ten 
genoegen van Royal Eijkelkamp zekerheid heeft 
gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen 

uit de al dan niet (gedeeltelijk) afgeronde 
betreffende overeenkomst of andere 
overeenkomsten.  
 
13. Verzuim van de opdrachtgever / ontbinding van 
de overeenkomst  
Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de 
nakoming van enige verplichting uit welke 
overeenkomst met Royal Eijkelkamp dan ook, 
indien hij in surseance van betaling komt te 
verkeren of dreigt te komen te verkeren, in staat 
van faillissement wordt verklaard, zijn faillissement 
wordt aangevraagd, hij besluit tot gehele of 
gedeeltelijke liquidatie van zijn onderneming of 
indien Royal Eijkelkamp informatie ontvangt dat 
een hoge mate van waarschijnlijkheid bestaat dat 
de Opdrachtgever niet in staat zal zijn aan zijn 
betalingsverplichtingen te voldoen, zal Royal 
Eijkelkamp, zonder rechterlijke tussenkomst 
gerechtigd zijn alle op dat moment bestaande 
overeenkomsten op te schorten, dan wel geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden of ontbonden te 
verklaren door middel van een daartoe aan de 
Opdrachtgever gericht aangetekend schrijven, alle 
niet opeisbare vorderingen als direct opeisbaar te 
beschouwen en alle geleverde maar nog niet 
betaalde goederen terug te nemen, onverminderd 
het verdere recht van Royal Eijkelkamp om 
vergoeding van schade, buitengerechtelijke en 
gerechtelijke kosten, gederfde winst en rente te 
vorderen.  
 
14. Overmacht 
14.1 Indien Royal Eijkelkamp door overmacht 
redelijkerwijs niet in staat is tijdig goederen te 
leveren, heeft zij het recht de levering op te 
schorten gedurende de periode dat de overmacht 
voortduurt. Indien de overmacht situatie langer 
dan een maand duurt, of zodra duidelijk is dat dit 
het geval zal zijn, kan Royal Eijkelkamp de 
overeenkomst voor de nog niet nagekomen 
verplichtingen ontbinden, zonder tot enige 
schadevergoeding jegens de Opdrachtgever 
gehouden te zijn.  

14. 2 In afwijking van het bepaalde in artikel 6: 75 
BW wordt onder overmacht steeds verstaan elke 
van de redelijke wil of directe invloedssfeer van 
Royal Eijkelkamp onafhankelijke omstandigheid, 
ook al is deze intreedt nadat Royal Eijkelkamp haar 
verbintenis had moeten nakomen, waardoor Royal 
Eijkelkamp niet in staat is haar verplichtingen uit de 
overeenkomst na te komen, zoals personeels- en 
capaciteitsproblemen, stagnatie en stakingen in of 
buiten haar bedrijf, niet of niet tijdige nakoming 
van verplichtingen door leveranciers of 
onderaannemers van Royal Eijkelkamp, 
transportproblemen, overheidsingrijpen, en 
wijzigingen in wet- en regelgeving. Een en ander 
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met dien verstande dat Royal Eijkelkamp in die 
gevallen bereid is met de Opdrachtgever in overleg 
te treden over eventueel te nemen maatregelen die 
beogen schade voor zowel Royal Eijkelkamp als de 
Opdrachtgever te voorkomen, althans die schade 
zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te beperken. De 
Opdrachtgever heeft geen recht op enige 
vergoeding van schade indien zich een geval van 
overmacht voordoet.  

14.3 Overmacht aan de zijde van de Opdrachtgever 
is nimmer een geldige grond voor niet-betaling van 
enig aan Royal Eijkelkamp verschuldigd bedrag.   
 
15. Onderaanneming, toegang tot gegevens en 
gebruik 
15.1 Royal Eijkelkamp kan gebruik maken van haar 
gelieerde ondernemingen, partners, 
opdrachtnemers, onderaannemers en/of 
leveranciers (“Aannemers”) om aan haar 
verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst te 
voldoen, waaronder hosting en het leveren van 
clouddiensten. Aannemers hebben geen grotere 
rechten jegens de Opdrachtgever of zijn geen 
grotere verplichtingen jegens de Opdrachtgever 
verschuldigd dan Royal Eijkelkamp indien Royal 
Eijkelkamp de goederen of diensten rechtstreeks 
aan de Opdrachtgever zou hebben geleverd. 

15.2 Royal Eijkelkamp kan gebruik maken van haar 
wereldwijde pool van experts en middelen om de 
goederen en/of diensten op grond van een 
overeenkomst aan de Opdrachtgever te leveren. De 
Opdrachtgever erkent en stemt ermee in dat 
software en alle gegevens (inclusief 
persoonsgegevens) die zich in software bevinden 
en/of worden verwerkt door Royal Eijkelkamp en 
haar Aannemers wereldwijd toegankelijk zijn van 
buiten het nationale grondgebied waar de 
Opdrachtgever en/of Royal Eijkelkamp zijn 
gevestigd om de verplichtingen van Royal 
Eijkelkamp onder een overeenkomst uit te voeren. 

15.3 De Opdrachtgever erkent en stemt ermee in dat 
de gegevens (met uitzondering van 
persoonsgegevens) welke aanwezig zijn in en/of 
verwerkt worden in software door Royal Eijkelkamp 
en haar Aannemers wereldwijd kunnen worden 
gebruikt voor andere doeleinden, onder meer maar 
niet gelimiteerd aan milieukundig en geologisch 
onderzoek en ontwikkeling van goederen en 
diensten. 
 
16. Intellectueel eigendom 
16.1 Alle octrooien, auteursrechten en andere 
intellectuele eigendomsrechten in of met 
betrekking tot de goederen of hun ontwerp of de 
door Royal Eijkelkamp opgestelde of verstrekte 
specificaties, handleidingen of informatie, of die 

ontstaan bij of tijdens de uitvoering van de 
overeenkomst door Royal Eijkelkamp, zijn , is en 
blijven het absolute eigendom van Royal 
Eijkelkamp. Deze mogen niet worden gebruikt of 
gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming 
van Royal Eijkelkamp. Royal Eijkelkamp zal de 
Opdrachtgever een royaltyvrije licentie verlenen 
om dergelijke intellectuele eigendomsrechten te 
gebruiken met als enig doel het bedienen en 
onderhouden van de goederen. 

16.2 Ongeacht enige andere bepalingen of vereisten 
van de overeenkomst, behalve zoals uiteengezet in 
clausule 16.1, wordt er geen intellectueel eigendom 
of eigendomsinformatie verkocht, verleend, 
overgedragen, in licentie gegeven of toegewezen. 

16.3 De Opdrachtgever zal de goederen niet 
onderwerpen aan reverse-engineering of 
anderszins proberen de goederen na te maken. 
 
17. Vertrouwelijkheid 
Alle specificaties, tekeningen, handleidingen, 
informatie of bijzonderheden die bij de aanbieding 
van Royal Eijkelkamp of krachtens de 
overeenkomst worden verstrekt, worden door 
Royal Eijkelkamp in vertrouwen verstrekt. Ze zullen 
niet door de Opdrachtgever worden gebruikt, met 
uitzondering van de doeleinden voortvloeiend uit 
de overeenkomst en voor het juiste gebruik van de 
goederen en zullen door de Opdrachtgever niet 
worden bekendgemaakt aan derden (met 
uitzondering van werknemers van de 
Opdrachtgever welke hiervan op de hoogte moeten 
zijn voor de bovengenoemde doeleinden) voor enig 
ander doel dan ook zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Royal Eijkelkamp. 
Het voorgaande is niet van toepassing op 
informatie die algemeen bekend is of wordt buiten 
toedoen of nalatigheid van Opdrachtgever of diens 
medewerkers. 
 
18. Niet-overdraagbaarheid  
Alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit 
enige overeenkomst en/of deze Voorwaarden voor 
de Opdrachtgever zijn persoonlijk en kunnen niet 
aan derden worden overgedragen zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Royal 
Eijkelkamp .  

19. Geen afstand van recht 
Het niet of vertraagd uitoefenen door Royal 
Eijkelkamp van een recht onder deze Algemene 
Voorwaarden zal niet gelden als een afstand van 
dat recht. Geen enkele of gedeeltelijke uitoefening 
van een dergelijk recht door Royal Eijkelkamp staat 
in de weg aan enige andere, verdere of toekomstige 
uitoefening van een dergelijk recht of andere 
rechten. 
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20. Geschillen  
De bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, 
zittingsplaats Arnhem, is bij uitsluiting bevoegd 
kennis te nemen van geschillen met betrekking tot 
de tussen partijen gesloten overeenkomst(en), 
tenzij de wet dwingend anders voorschrijft, zulks 
met inbegrip van procedures ter verkrijging van 
voorlopige voorzieningen. Niettemin heeft Royal 
Eijkelkamp in alle gevallen het recht zich te wenden 
tot de bevoegde rechter in de woonplaats van 
Opdrachtgever of tot een bevoegde rechter elders.  
 
21. Toepasselijk recht  
Op deze Algemene Voorwaarden en daarmee 
samenhangende of daarmee samenhangende 
overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht 
van toepassing, met uitsluiting van het recht van 
andere landen. De toepasselijkheid van het Verdrag 
der Verenigde Naties inzake internationale 
koopovereenkomsten betreffende roerende 
goederen (het "Weens Koopverdrag 1980") wordt 
uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
22. Privacy en verwerking van persoonsgegevens 
Royal Eijkelkamp verwerkt persoonsgegevens in 
overeenstemming met haar beleid zoals 
beschreven in haar privacy statement, dat te vinden 
is op de website van Royal Eijkelkamp. 
Opdrachtgever aanvaardt deze verwerking in 
overeenstemming met de privacy statement van 
Royal Eijkelkamp en staat er jegens Royal 
Eijkelkamp voor in dat de betreffende natuurlijke 
personen daarvoor toestemming hebben gegeven. 
De verstrekte persoonsgegevens zullen worden 
verwerkt in overeenstemming met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Royal 
Eijkelkamp treedt hierbij op als 
verwerkingsverantwoordelijke; zij verwerkt de 
gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst 
met Opdrachtgever en kan deze verwerken om 
Opdrachtgever te informeren over promotionele 
acties.  
De natuurlijke persoon wiens gegevens worden 
verwerkt, heeft op schriftelijk verzoek recht op 
inzage en correctie van deze gegevens. Iedere 
natuurlijke persoon kan zich tevens verzetten tegen 
de verwerking van zijn persoonsgegevens voor 

direct marketing doeleinden door hiertegen 
schriftelijk bezwaar te maken bij Royal Eijkelkamp.  
 
23. Exportcontrole 
De Opdrachtgever stemt ermee in dat hij niet direct 
of indirect zal deelnemen aan de verkoop, 
doorverkoop, export, overdracht of verwijdering 
van goederen of technologie van Royal Eijkelkamp 
(“Goederen”) aan enige entiteit of aan enig land in 
strijd met toepasselijke exportcontrole- en 
sanctiewetten, waaronder maar niet beperkt tot die 
van de VS, de EU, lidstaten van de EU of het 
Verenigd Koninkrijk (samen "Exportcontrole- en 
sanctieregels") en de Opdrachtgever zal niet de 
Goederen naar welk land, bestemming of persoon 
dan ook zonder eerst een vereiste 
exportvergunning of andere overheidsgoedkeuring 
te verkrijgen, en het vervullen van de formaliteiten 
die vereist kunnen zijn door exportcontrole- en 
sanctieregels. De Opdrachtgever zal de Goederen 
niet geheel of gedeeltelijk gebruiken voor enig 
verboden of ongeoorloofd eindgebruik. Op verzoek 
van Royal Eijkelkamp zal de Opdrachtgever 
informatie verstrekken in antwoord op elk redelijk 
verzoek (inclusief een schriftelijke verklaring) met 
betrekking tot de naleving van toepasselijke wet- 
en regelgeving en/of in verband met verzoeken van 
Royal Eijkelkamp aan de autoriteiten in verband 
met de uitvoer of levering van de Goederen. Het 
niet naleven door de Opdrachtgever van de 
voorwaarden van deze clausule vormt een 
wezenlijke schending van de overeenkomst. Royal 
Eijkelkamp behoudt zich het recht voor om te 
weigeren een overeenkomst aan te gaan of uit te 
voeren, een overeenkomst te annuleren of enige 
garantie met betrekking tot de goederen ongeldig 
te verklaren, indien Royal Eijkelkamp naar eigen 
goeddunken bepaalt dat het aangaan van een 
dergelijke overeenkomst of de uitvoering van de 
transactie waarop een dergelijk bevel betrekking 
heeft, onwettig zou zijn of het risico zou lopen 
verboden te worden op grond van exportcontrole- 
en sanctieregels. Royal Eijkelkamp is vrijgesteld van 
nakoming en is niet aansprakelijk voor schade of 
kosten van welke aard dan ook die voortvloeien uit 
de uitoefening door Royal Eijkelkamp van haar 
rechten op grond van dit artikel. 
 

 

***** 


