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Algemene voorwaarden 

MACPOWER B.V 
(statutair adres: Uiverweg 2, 118 DS Schiphol). 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Algemeen 
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, adviezen, overeenkomsten en (rechts)handelingen 

tussen MACPOWER B.V. (verder: de “MACPOWER”) en haar afnemers (verder: de “Afnemer”). 
b. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien MACPOWER gebruik maakt van derden.  
c. De algemene voorwaarden van de Afnemer zijn slechts dan van toepassing indien MACPOWER hiermee 

uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.  
d. Alle eventueel afwijkende bedingen gelden enkel indien ze schriftelijk zijn vastgelegd. 
  
2. Offertes en aanbiedingen 
a. Alle offertes en aanbiedingen van MACPOWER zijn vrijblijvend en gelden ten hoogste voor zeven (7) dagen.  
b. MACPOWER kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs 

kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.  
c. Specificaties aangaande maten, capaciteit, prestaties of resultaten worden bij benadering verstrekt en 

binden MACPOWER niet. 
d. Indien door MACPOWER een model, monster of een voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed 

slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken 
kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat de zaak zou 
worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld. 

e. De prijzen zijn exclusief BTW en exclusief verpakking, verzekering en transport en eventuele heffingen van 
overheidswege. 

 
3. Derden 

MACPOWER is bevoegd derden in te schakelen en een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van die derde 
namens de Afnemer te aanvaarden. 

 
4. Uitvoering van de overeenkomst 
a. De overeenkomst vangt aan pas nadat de aanbetaling van vijftig (50)% van de totale factuurwaarde van 

de overeenkomst door MACPOWER is ontvangen.  
b. Bestellingen worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd; de leveringstermijnen van MACPOWER zijn echter 

indicatief. 
c. Indien de uitvoering wordt vertraagd door aan de Afnemer toe te rekenen omstandigheden, kan de 

levering met de duur van de door deze omstandigheden ontstane vertraging worden verlengd, zonder 
nadelige (financiële) gevolgen voor MacPower en kunnen de afgesproken prijzen worden verhoogd door de 
extra kosten die aan de door de Afnemer toe te rekenen omstandigheden worden veroorzaakt. 

d. De Afnemer dient ervoor te zorgen dat de door MACPOWER verzochte/benodigde informatie tijdig wordt 
verstrekt, alsmede dat de informatie volledig en correct is.  

e. De Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MACPOWER aangeeft dat deze noodzakelijk 

zijn of waarvan de Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het 
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MACPOWER worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van 
de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MACPOWER zijn verstrekt, heeft MACPOWER 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 Afnemer in rekening te brengen. 

f. MACPOWER is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MACPOWER is 
uitgegaan van door de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

g. De Afnemer is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze bij haar worden 
bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan haar ter beschikking worden 
gesteld. Indien de Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of 
instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico en rekening 
van de Afnemer (incl. kosten transport, verzekering en opslag). 

h. Het is MACPOWER toegestaan verkochte goederen met een zelfstandige waarde in gedeelten te leveren. 
Indien de goederen in gedeelten worden geleverd, is MACPOWER bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te 
factureren.  

i. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan MACPOWER de 
uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Afnemer de 
resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd, dan wel totdat de Afnemer de 
facturen van de voorafgegane fase heeft voldaan.  

j. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering 
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in 
onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
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k. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan hierdoor het tijdstip 
van voltooiing van de overeenkomst en daarnaast het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden 
beïnvloed, zonder nadelige (financiële) gevolgen voor MACPOWER. MACPOWER zal de Afnemer zo spoedig 
mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 

l. Indien is overeengekomen om in gedeelten te leveren en te berekenen, wordt ieder gedeelte, voorzover 
niet het tegendeel uit enige bepaling voortvloeit, als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd, in het 
bijzonder wat betreft de bepalingen omtrent betaling en garantie. 
 

5. Verpakking  
Indien er bij een product speciale verpakking met een bepaalde waarde wordt gebruikt, dan worden de 
kosten van die verpakking op de factuur vermeld. Nadat de Afnemer de verpakking in originele en 
onbeschadigde staat aan MACPOWER heeft teruggezonden, en MACPOWER daadwerkelijk de verpakking in 
originele en onbeschadigde staat van de Afnemer heeft ontvangen, kan MACPOWER de kosten van de 
verpakking restitueren.   

 
6. Giftige en gevaarlijke stoffen 

De levering c.q. het gebruik van giftige - en gevaarlijke stoffen is gebonden aan (overheids-)voorschriften. 
Deze voorschriften dienen door partijen strikt te worden nageleefd en kunnen met zich brengen dat 
MACPOWER niet kan en/of mag leveren.  

 
7. Verzending / aflevering 
a. Tenzij anders overeengekomen, geldt als plaats van levering de fabriek of het magazijn van MACPOWER, 

dan wel de plaats van verzending van de zaken.  
b. Eventueel transport van de goederen geschiedt onder de voorwaarden van de betreffende transporteur en 

is te allen tijde voor rekening en risico van de Afnemer.  
c. Indien van toepassing geschiedt levering van het product overeenkomstig de van overheidswege of 

fabrikant opgestelde bijzondere (wettelijke) voorschriften. Als bijzonder transport conform voorschriften 
vereist is, dan kiest MACPOWER de wijze van transport.  

 
8. Garantie  
a. De door MACPOWER te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het 

moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor de goederen bij normaal gebruik 
zijn bestemd.  

b. De fabrieksgarantie c.q. de garantie van MACPOWER ten aanzien van de goederen is op de goederen van 
toepassing.  

c. De garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit oneigenlijk 
gebruik van het goed, maar ook indien het goed onjuist wordt opslagen. Indien onderhoud c.q. wijzigingen 
aan het goed zijn aangebracht door de Afnemer en of derden vervalt de garantie eveneens.  

d. MACPOWER garandeert dat het door haar geleverde vrij is van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten 
gedurende een periode van zes (6) maanden na levering. De garantie geldt niet voor: producten gemaakt 
op verzoek van de Afnemer op basis van het ontwerp van de Afnemer 

e. Indien het geleverde een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft de Afnemer recht op herstel 
van het geleverde. De Afnemer heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het geleverde niet 
mogelijk is. 

f. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde kan MACPOWER slechts aansprakelijk 
worden gesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 11. 

g. De Afnemer is verplicht, op straffe van verval van de garantie, een geconstateerd gebrek terstond na de 
ontdekking bij aangetekend schrijven ter kennis van MACPOWER te brengen. De Afnemer is verplicht een 
gebrekkig onderdeel te bewaren en op verzoek van MACPOWER het gebrekkig onderdeel vrachtvrij aan 

MACPOWER terug te zenden. 
h. De garantieverplichting vervalt indien de Afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Het 

vervallen van de garantie, dan wel het nog niet volledig nakomen van de garantie van de zijde van 
MACPOWER schort de betalingsverplichtingen van de Afnemer niet op. Wanneer MACPOWER haar 
garantieverplichtingen niet nakomt is haar aansprakelijkheid beperkt tot de kosten van herstel of 
vervanging door derden, doch eerst nadat de Afnemer MACPOWER schriftelijk in gebreke heeft gesteld en 
MACPOWER een redelijke termijn heeft gesteld waarbinnen MACPOWER alsnog aan haar 
garantieverplichtingen zal kunnen voldoen. 

 
9. Montage en inbedrijfstelling   
a. Alle montage-, installatie- en opstellingswerkzaamheden - hierna te noemen "Montage" - alsook 

inbedrijfstellingswerkzaamheden - hierna te noemen "Inbedrijfstelling" - komen voor rekening en risico 
van de Afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.  

b. De Afnemer zal MACPOWER alle hulp verlenen die redelijkerwijze kan worden verlangd.  De Afnemer zal 
daartoe aan de monteurs van MACPOWER kosteloos hulpkrachten, brandstof, smeerstoffen, elektrische 
energie, water, heftruck en hijstoestellen etc. ter beschikking stellen.  

c. Indien de monteurs van MACPOWER door omstandigheden, onafhankelijk van de wil van MACPOWER, niet 
regelmatig met de Montage dan wel de Inbedrijfstelling kunnen doorgaan of buiten de normale werktijd 
moeten werken, dan komen alle hieruit voortvloeiende kosten, voor rekening van de Afnemer.  

d. Alle bijkomende werkzaamheden, die niet tot de Montage behoren, komen voor rekening en risico van de 
Afnemer. Hetzelfde geldt voor de Montage van alle onderdelen en inrichtingen, waarvan in de 
overeenkomst niet uitdrukkelijk wordt vermeld dat zij voor rekening en risico van MACPOWER komen.  



Pag. 3 van 6 
 

e. Nadat de monteurs de werkzaamheden hebben afgerond en de goederen door hen in bedrijf zijn gesteld, 
wordt de Montage of Inbedrijfstelling geacht te zijn voltooid. De Afnemer wordt in de gelegenheid gesteld 
de Montage of Inbedrijfstelling te controleren en wordt na controle geacht deze aanvaard te hebben.  

 

10. Inspectie na oplevering 
a. De Afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de 

goederen hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn 
uitgevoerd. Daarbij behoort de Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde 
overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn 
overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven (7) kalenderdagen na levering 
schriftelijk aan MACPOWER te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in 
ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan 
MACPOWER te worden gemeld. De melding dient een omschrijving van het gebrek te bevatten, in die mate 
dat MACPOWER in staat is om hierop adequaat te reageren. De Afnemer dient MACPOWER in de 
gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.  

b. Indien de Afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Afnemer blijft in dat 
geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en diensten en waartoe hij 
MACPOWER opdracht gegeven heeft.  

c. Wordt de reclamatie niet binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen gedaan dan vervalt iedere 
aansprakelijkheid van MACPOWER, en vervalt eveneens het recht van de Afnemer op herstel, vervanging of 
schadeloosstelling, tenzij de Afnemer in redelijkheid niet eerder op de hoogte kon zijn van het gebrek.  

d. Ook indien de Afnemer tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot afname en tot betaling van gedane 
bestellingen bestaan. Retournering is slechts mogelijk na schriftelijke instemming van MACPOWER. Daarbij 
dient het goed in originele verpakking te worden afgeleverd op het door MACPOWER aangegeven adres. 

 
11. Aansprakelijkheid 
a. De aansprakelijkheid van MACPOWER is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar 

van MACPOWER ter zake wordt uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheid van MACPOWER door de 
verzekeraar niet volledig is gedekt, dan is de aansprakelijkheid van MACPOWER ten allen tijde beperkt tot 
ten hoogste 60% van de factuurwaarde van de levering van het betreffende goed. 

b. MACPOWER is in geen enkel geval aansprakelijk voor gevolgschade. 
c. Eventuele schade komt alleen voor vergoeding in aanmerking indien deze binnen zes (6) maanden na de 

uitvoering van de (deel) overeenkomst, waarmee de schade ten nauwste samenhangt, is ontstaan en 
binnen veertien (14) dagen na ontdekking ervan schriftelijk aan MACPOWER is gemeld. Eventuele 
vorderingen ter zake van schade die voor vergoeding in aanmerking komt, dienen binnen zes (6) maanden 
na ontdekking ervan te zijn ingediend. 

d. Indien MACPOWER wordt aangesproken tot vergoeding van schade die een derde, daaronder begrepen het 
personeel van de Afnemer, heeft geleden in verband met de door MACPOWER geleverde goederen of 
verrichte diensten, is de Afnemer gehouden MACPOWER voor deze vorderingen te vrijwaren. 

 
12. Overmacht  
a. Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen MACPOWER niet worden toegerekend, 

indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer 
geldende opvattingen voor haar rekening komen en geven de Afnemer geen recht tot ontbinding van de 
overeenkomst of tot schadevergoeding.   

b. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: telecommunicatiestoringen/storingen in het elektronisch 
berichtenverkeer/storingen op het internet, het onverwacht uitvallen van derden, bedrijfsstoornis, 
technische mankementen, gebrek aan grondstoffen, transportproblemen, staking, de gevolgen van 
natuurgeweld, seizoensinvloeden, uitsluiting, maatregelen voortvloeiende uit mobilisatie, oorlogsdaden, 

atoomkernreacties e.d. ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij derden die door MACPOWER bij de 
uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.  

c. In geval van overmacht worden de verplichtingen van MACPOWER opgeschort. In zulke gevallen heeft de 
Afnemer noch het recht op ontbinding van de overeenkomst, noch het recht om naderhand de levering van 
de goederen van MACPOWER te weigeren, noch het recht om haar (betalings-)verplichtingen jegens 
MACPOWER op te schorten. 

d. Indien MACPOWER bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, 
of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het 
leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het 
een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen 
zelfstandige waarde heeft in het economisch verkeer. 

 
13. Intellectuele eigendom 

a. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot tekeningen, schetsen, berekeningen, afbeeldingen, 
catalogi, programmatuur, adviezen, analyses en producten berusten bij MACPOWER. De Afnemer erkent 
deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden, bij gebreke waarvan de Afnemer een direct 
opeisbare, dus zonder dat daarvoor enige handeling zijdens MACPOWER vereist is, boete ter hoogte van € 
25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro) per overtreding en, voor zover het een overtreding betreft die 
voortduurt in de tijd, € 2.500,- (zegge: vijfentwintighonderd euro) per kalenderdag dat de overtreding 
voortduurt, verschuldigd. 

b.  Indien MACPOWER verzoekt om de teruggave van de in de vorige zin genoemde eigendommen, is de 
Afnemer gehouden direct aan dit verzoek te voldoen. 
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c. De Afnemer verplicht zich het onder artikel 13 sub a genoemde niet te (doen) kopiëren of aan derden ter 
inzage of ter beschikking te stellen, tenzij daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming van MACPOWER 
is verkregen. 

d. MACPOWER verklaart naar beste weten dat de door haar geleverde goederen als zodanig geen inbreuk 

maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten, merkrechten, auteursrechten of andere rechten van 
industriële of intellectuele eigendom van derden. Indien niettemin derden dergelijke aanspraken maken, 
zal de Afnemer  MACPOWER daarover terstond en volledig inlichten zodat MACPOWER zich naar behoren 
kan verdedigen. Alsdan mag MACPOWER het betrokken goed vervangen door een goed dat geen inbreuk 
maakt op dat recht, of een licentierecht terzake verwerven, dan wel het betrokken goed terugnemen tegen 
terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder 
tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 

e. Wanneer bij verkoop en/of montage aan de hand van tekeningen, modellen of andere aanwijzingen - in de 
ruimste zin des woords - welke door de Afnemer aan MACPOWER ter beschikking gesteld, op een merk, 
octrooi of soortgelijk recht van derden enig inbreuk wordt gemaakt, is de Afnemer jegens MACPOWER 
aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. MACPOWER heeft het recht de verkoop, levering, 
Montage dan wel Inbedrijfstelling op te schorten zodra een derde te kennen geeft dat op een aan hem 
toebehorend recht inbreuk wordt gemaakt. De Afnemer is in zulke gevallen aansprakelijk voor alle hieruit 
voortvloeiende schade en vrijwaart MACPOWER voor alle aanspraken van derden. 
 

14. Tarieven en Betalingen 
a. De aanbetaling van vijftig (50)% van de totale factuurwaarde, dient door MACPOWER te zijn ontvangen, 

alvorens MACPOWER met de aanvang van de overeenkomst zal beginnen.  
b. De betalingstermijn is veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
c. Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de Afnemer van rechtswege in verzuim; vanaf het moment 

van verzuim is over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels-)rente verschuldigd. 
d. Vanaf het moment van intreden van verzuim is de Afnemer tevens verschuldigd de buitengerechtelijke 

incassokosten, die MACPOWER ter incasso van haar vordering heeft moeten maken, te vergoeden. Deze 
worden berekend volgens het krachtens artikel 6:96 lid 5 BW geldende Besluit vergoeding voor 
buitengerechtelijke incassokosten. Minimaal zal een bedrag van € 250,- (zegge: tweehonderdvijftig euro) 
gelden. 

e. Het is de Afnemer niet toegestaan om te verrekenen. 
 
15. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 
a. Alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren goederen blijven eigendom van MACPOWER, 

totdat de Afnemer aan al haar verplichtingen jegens MACPOWER heeft voldaan. De door MACPOWER 
geleverde goederen die, ingevolge sub a. van dit artikel, onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen 
uitsluitend in de normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht. De Afnemer is niet bevoegd geleverde en 
nog te leveren goederen te verpanden of met enig ander recht te bezwaren. 

b. Het is de Afnemer niet toegestaan om het logo van MACPOWER, dan wel het serienummer, dan wel de 
stickers van MACPOWER met daarop de vermelding 'In eigendom van MACPOWER B.V.' van de door 
MACPOWER aan de Afnemer geleverde goederen te verwijderen, te beschadigen of op enigerlei wijze 
onleesbaar te maken. 

c. Indien de Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij zulks niet zal doen 
is MACPOWER gerechtigd de geleverde goederen waarop het in sub a. van dit artikel genoemde 
eigendomsvoorbehoud rust, bij de Afnemer of een derde die de zaak voor de Afnemer houdt, weg te halen 
of weg te doen halen. De Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een 
boete van 10% van de factuurwaarde per dag dat de Afnemer geen medewerking hieraan verleent, met 
een maximum van de factuurwaarde.  

d. Indien een derde enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde en nog te leveren goederen wil 

vestigen of doen gelden, is de Afnemer verplicht MACPOWER zo snel als redelijkerwijs verwacht mag 
worden schriftelijk hierover te informeren.  

e. De Afnemer verplicht zich voorts op eerste verzoek van MACPOWER: 
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde en nog te leveren goederen te verzekeren en verzekerd te 

houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze 
verzekeringen ter inzage af te geven; 

- alle vorderingen van de Afnemer op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud 
geleverde goederen te verpanden aan MACPOWER zoals voorgeschreven in art. 3:239 BW; 

- alle vorderingen die de Afnemer verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van de door 
MACPOWER onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verpanden aan MACPOWER zoals 
voorgeschreven in art. 3:239 BW; 

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen op een voor derden zichtbare wijze te merken als 
in eigendom van MACPOWER; 

- op alle andere wijzen haar medewerking te verlenen aan alle maatregelen die MACPOWER ter 
bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde en nog te leveren goederen wil 
treffen en welke de Afnemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.  

 
16. Recht van reclame 
a. MACPOWER is, op grond van art. 7:39 BW en verder, gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden door 

middel van een schriftelijke verklaring gericht aan de Afnemer, waarna MACPOWER het door haar 
geleverde terug zal kunnen vorderen, indien de Afnemer niet binnen een termijn van uiterlijk zestig (60) 
kalenderdagen na factuurdatum, aan haar betalingsverplichtingen jegens MACPOWER voldoet.  
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b. MACPOWER zal pas gerechtigd zijn tot ontbinding van de overeenkomst in geval van verzuim aan de zijde 
van de Afnemer.  
 

17. Wijziging en annulering 

a. Tot  vijf (5) dagen na de aanbetaling van vijftig (50)% van de totale factuurwaarde kan de Afnemer een 
verzoek aan MACPOWER doen tot wijziging/aanvulling van de overeenkomst. MACPOWER kan hiervoor 
extra kosten in rekening brengen.  

b. Het verzoek tot wijziging/aanvulling dient schriftelijk en onder opgaaf van redenen te worden gedaan.  
c. Annulering van de opdracht kan tot 5 werkdagen voor de aanvang van de opdracht, tenzij schriftelijk 

anders is overeengekomen.   
d. Indien het verzoek tot wijziging/aanvulling of annulering niet tijdig is gedaan, zullen de volledige kosten 

van de opdracht bij de Afnemer in rekening worden gebracht.   
e. Te allen tijde zijn de kosten die MACPOWER aan derden heeft gemaakt voor rekening van de Afnemer.  
f. MACPOWER heeft het recht om, op grond van haar moverende redenen, de opdracht te annuleren, in welk 

geval de Afnemer recht heeft op terugbetaling van het betreffende deel van de factuur waarop de 
annulering van MACPOWER betrekking heeft. 
 

18. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst 
a. MACPOWER is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien de Afnemer de 

verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of niet na dreigt te komen. 
b. De bevoegdheid tot opschorting vervalt indien de Afnemer ter verzekering van de nakoming van haar 

verplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld ten behoeve van MACPOWER. 
c. Opschorting van de overeenkomst ontslaat de Afnemer niet van haar betalingsverplichtingen.  
d. Indien MACPOWER door het opschorten van de overeenkomst, schade lijdt en/of hierdoor extra kosten 

heeft gemaakt, komt dit voor rekening van de Afnemer.  
e. MACPOWER is niet aansprakelijk voor schade die de Afnemer lijdt als gevolg van de opschorting.  
f. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan MACPOWER 

zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat 
de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel zodanig bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar 
wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is MACPOWER 
bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 

 
19. Tussentijdse opzegging en ontbinding van de overeenkomst 
a. De overeenkomst is enkel tussentijds opzegbaar indien dit expliciet is overeengekomen. 
b. MACPOWER heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien: 

- de Afnemer in staat van faillissement dreigt te raken c.q. is geraakt of indien de Afnemer verkeert in 
surseance van betaling; 

- er executoriaal beslag wordt gelegd op goederen van de Afnemer of zij anderszins daarover het vrije 
beheer verliest; 

- zich omstandigheden voortdoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk 
is of indien nakoming in redelijkheid niet van MACPOWER kan worden gevergd;  

- de Afnemer (een deel van) haar bedrijfsactiviteiten verkoopt dan wel staakt, ongeacht de reden van 
verkoop of staking;  

- gedurende tenminste twee (2) maanden sprake is van een overmacht situatie. 
c. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van MACPOWER op de Afnemer direct 

opeisbaar. 
 
20. Geheimhouding 

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de 

overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij een wettelijke plicht de 
openbaarmaking van deze gegevens gebiedt. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij 
is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.  
 

21. Concurrentiebeding 
Het is de Afnemer niet toegestaan gedurende de overeenkomst en gedurende een periode van één (1) jaar 
na beëindiging van de overeenkomst, medewerkers van MACPOWER of door MACPOWER ingeschakelde 
derden, in dienst te nemen of op welke wijze dan ook te werk te stellen c.q. met deze daarover te 
onderhandelen zonder voorafgaand overleg met MACPOWER, zulks op straffe van € 5.000,- (zegge 
vijfduizend euro) per dag dat de overtreding voortduurt. 

 
22. Toepasselijk recht en geschilbeslechting 

Op de rechtsverhouding tussen MACPOWER en de Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
Geschillen zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank te Haarlem; 
niettemin heeft MACPOWER het recht om de kwestie voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van 
de Afnemer. 

 
23. Overige bepalingen 
a. MACPOWER is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven de wijzigen.  
b. MACPOWER heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden te 

wijzigen. De Afnemer heeft in dat geval het recht reeds gegeven orders, voorzover niet (gedeeltelijk) 
afgeleverd, te annuleren binnen acht (8) dagen na deze wijziging.  
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c. Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf onverbindend blijken, dan wordt die bepaling 
vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk in lijn ligt daarmee en blijven de overige bepalingen 
onverkort van toepassing. 

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn laatst gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder 
nummer 34198647 en zijn tevens te raadplegen en te downloaden op de website van MACPOWER. 
 
 

 

 

 


