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D.d. í5-03-1999,gedeponeerd bij de KamêÍ van Koophandel te Eindhoven onder nummêr 1704339
1. ALGEMENEBEPALINGEN:
'Linssen' wordt daarmeeaangedurdde beslotenvennootschap
a. Waar in deze vooÍwaardenwordt gesprokenvan
met beperkleaansprakelilkheidlsolaliewerkenLinssênBest B V. gevestigdte Besi
"opdrachtgever:
komsten, waarop deze voorwaarden beÍekking hebben. woÍdt herna aangedud als
2. TOEPASSELUKHEID:
a. Op alle oveíêenkomstendre Linssên sluil zrjn de navo gende vooruaafdên van toepassrng,tenzii u tdrukkelilk
ên schriíielijkafders is oveíeengekomen.
b. Aíwijkendevooruaarden,waarondêrinkoopvoorwaardenvan opdrachtgêveí,worden door Linssen uildrukkeliik
verworpen behoudensindiênen voorzoverLinssenuitdrukkeliiken schrittelijkanders heett verklaard
c. lUondelingeaÍsprakenen/oÍ toezeggingenztjn voor Linssensêchts bindend, ndlen en voorzoverdeze
bevestigd.danwel Íeilelljkmetde uituoerngeen aanvangisgemaakl.
doorL nssenschrittelijkaanopdrachtgeverzrjn
Ditzelfdegeldi voor eventueelnadiengemaakteafsprakenover wijzigingen.
d. l\lochteen oí meer van deze vooMaardên n êt g zijn dan blljvende overigevan deze vooMaardenonvermrnderd
van kracht. Voods is Linssen steeds bevoegd om een vernieligd bedlng te veruangen dooí een
ander bedingvan dezêlídestrekking.dat echter niet met veÍnletlgingwordl bedreigd

van aanvoerliinen), de nvoer van gÍond- of hulpslotÍen oÍ hel vervoer daarvan naar de plaats van levering
(daafonder begrepen het niet presteren van toeleveringsbedrijven);
niel heeÍt behoeven te vooí
die Linssên nret heeÍl vooízien oÍ redelljkeMijs
Íerten of omslandigheden

, de overeenkomsltot leverinqniel of niet dan onder andêrecondltieszou hebbenaangegaan.dan wel met entg
anderevorm van overmacht teMijl niel, niêt tiidigeoÍ niet behoodilkenakomingdoor Linssênonder dergelijke
omstandighedênde opdrachtgever geen rechi geeít de order oí een gedeelte daarvan te annuleren
Í Ingevalvan overmachtals bovenbedoeld,wordt de nakomingvan de verplichlingenvan Linssênvan rechtswege
Van het inteden van deze overmachtsloestandzai Linssen
opgeschodvooí de duuÍ van de overmachtstoestand.
de opdrachigeverschriílelijkmededelingdoên. Indien deze oveímachtstoestandlangêr dan 3 maanden heefr
voormelde
schrittelijkemededelingdoor Linssen, zullen zowel dê
geduurd te rekênen vanaí hel tijdstip van
opdrachtgeverals Linssen gerechtigdziln om de overeenkomstzondeí rechterliiketussenkomsttê ontbinden
g. Noch in het geval van overmacht noch ingeval van ontbinding zal de opdrachlgever
aanspraakop schadeveÍgoedinghebbên.

IO.EIGENDOMSVOOBBEHOUD:
a. Linssen behoudt zich de eigendom van enrge door Lrnssenaan opdrachtgeveígeleverdezaken vooí,lotdat
opdrachtgeveraan al zijn vêrplichtingenvoodvloeiendurt de beÍetÍende overeefkomst tussen opdrachtgever
nieuweovêreenkomstmelopdrachtgevêr
Linssênevenwelv00fgemeldtijdstipeen
en Linssenheettvoldaan.À,4ocht
EN TOT STANDKOMENVAN DE OVERÊENKOMST:
3, AANBIEDINGEN
sluiten,dan za daaóiiwoÍden bepaald,datde êigêndomvan detevorênafgeleverdezakentol meerderezekerheid
kunnen
slechts
woÍden
beschouwd
als
een
uitnodiging
a. Alle aanbiedingen van Linssen zijn vÍijblijvend en
van de nieuwê schuld aan haar vêrblijtt,totdat ook deze nieuwe schuld volledigzal zijn gekweien.Tot bedoelde
tot het doen van een nader aanbod.
zakêneigendomvan Linssenblijven.Inverband
dag zu len ookanderedoor Linssenaan opdrachlgeveraígeleverde
b Leverng van dienstên en/of goederen door Linssen geschiedtconíofm oííedê door Linssen,waarbij otfeftes
daarmeegeettopdrachtgeveraanLinssenêen onheroepe iJkevolmachtombijenigevormvan wanprestatiezijdens
Linssênslechlsbinden bii accêplatiêdooropdrachtgever binnen 1 maand na dagiekening vande beÍêífendêofiene
goêdêíen
aan Linssênle gevenen te veNoerênen
zonderenigeÍormaliteit
zodanige
nog
aanwezige
opdrachtgevêr
Na acceptaiie van de oíefre door opdrachlgever onivangt opdrachtgevereen schíiítelijkeorderbevesliging
plaatsiebeteden waardiêgoederenzichmochtenkJevinden.
vanLinssenDeovereenkomsttussenLnssenenopdrachtgevertoileverngvangoederenef/oídienstênkomttol daadoeookzondeíoftegende wil van opdrachtgeverde
kooppriis van bêpaalde aangegêvên
kÍachl.
ook
indien
de
onverkod
van
b. Dit eigendomsvoorbêhoudblijft
siand op hel momentdal opdrachtgeveÍde van LinssenontvangenotÍededoor hem. opdrachtgever,voor akkoord
n9 shekt hel eigendomsvoorbehoudmet kJetekklng
goedeÍenbetaatdis. Ingevalvan een rekening-courantverhoudi
heêfl ondefekend en aan Linssen ter hand heett gesteld. heigeen binnen 1 maand na dagtekeningvaf de
van
de
rekeningvan Linssen
geleverde
goederên
voor
het
saldo
tot zekerheid
lot de dooÍ Linssen
meeÍgemelde oíene dient te zijn geschied. dan wel door verzendrngvan de orderbevêstrgng door Lrnssen
c. HetisopdràchtgeverslechtstoegestaanomaanLinssênifeigendomveólevengoederenzilnerzijdstevervreemden
aan de opdrachlgever. Indien binnen de lermiln van 1 maand na ontvangst dooí de opdrachtgever
hij
mel
zijn
aÍnêmers
eveneenseeneigendoms'
lndienditgêschiedtin de normaleurloeÍeningvan ziln bedíilÍen mits
van de dooí Linssen uitgêbrachteofferte tussen Linssen de overeenkomst nret is tot stand gekomen op
voorbehoudovereenkoml.OpdÍachtgeveris niel gerêchtigdtot enige andeÍe beschikkingover aan Linssen in
de wijze als hieruoorvermeld kan Lrnssenniel verplichtworden nog conform de bêfefÍende ofÍedê te leveren.
daaÍvan.
eigêndomgebtevengoederenen met name nletlot verpandingof tot overdrachtrn zekerheidseigendom
c. Mogelijkeonjuisthedenopofienes/oíderbevestigingenwaarbilduidelijkspíakeisvan(een)(rekenkundige)íout(en)
d. ln het geval opdrachtgevermet betêkking tot de aan Linssênin êigendomverblêvengoederenovereenkomslen
zullen kunnen worden gerectiíiceerd zondêr dat dit Lnssen kan veípichten dê levering c.q. verkoop
met defden sluit is opdrachtgever,zolanghil niet aan al zijn verplichtingenlêgens Linssenheêtt voidaan,verplicht
overêenkomstighel abusievelijkopgemaaktestuk u t te voeren.
om de uit die overeenkomstaan hem toêkomendevordeÍingenop de derde(n) aan Linssen over te dfagen
OpdrachtgeveÍis verplichiom,indienLinssendatwenst,van dezeoverdrachtaanzijnconÍactspadnermededellng
4- LEVEBING:
ntet.
te
doen en ons desgewenslalle iníormatieên bêscheidenop eerste verzoekvan Linssên1êverstekken
van
de
bênodigde
trJd
en
binden
Linssen
vormenbenaderingen
a. Alle door Linssenopgegevenleveringsiermijnen
e. Wordt enig aan Ltnssen in êigendom gebleven goed door opdrachtgêvêrna verwerkingals ondeídeel van oÍ
Indiendeopdrachtuitvoeringvan
Opdrachtgeverkanaandezeopgegeventermijnendanookgeenrechtonilenen
andere
oÍwordl daaromaentenlge
gelegen
meiaaderenniêtaanLinssenin êigendombehorendegoêderenverureemd
tezamen
buitenwerkbehelstwordtde opgegevenlevêÍingslermijnautomatischverlengdmel de onwerkbaredagen
beperldtotdeíaduuMaardevandatgoêd.
dan blijftdehierbovenondêrd.bedoeldeveíplichting
ovêreenkomstgestoten.
tussen de dag van het iot stand komen van dê overeenkomsten de door Linssenopgegevenleverjngstermijn
goederen
nemen'
is
opdrachtgever
gebleven
in
bêslag
wil
rn
eigendom
gevolg
een
derde
aan
Linssen
van
Í. lndien
b Linssen kan nimmeÍ aanspÍakeliikworden gehouden voor de overschrijdingvan teÍmiJnenals
verDlicht Linssen daaruan onveNijld mededêling te doên. Kosien die Linssen in verband daarmêe
vedragingin de leverantiesvan de dooÍ Ltnssenvan deÍdenle betekken materialen
ter bewaringvan haar rechtenmaakt,komenlen laste van opdrachtgever'
c. IndiendeopdrachtgevêreenaanbodtotaÍlêveÍingnretonveMijldaanvaardl,danwelopverzoekvandeopdrachtgever
g IndienLinssenvanhethaartoekomendeeigendomsvoorbehoudgebruikmaaidomhaaÍeigendommenterugtenemên,
en -dataonveranderdVoods gaai in beidêvoormeldegevallen
wordt uitgestetd.dan blilvende betallngstermrjnen
opbrengstteverkíiigen.
teneindedemeestgunstige
iszljgerechtigdom diegoederenonderhandsoÍpubliekteverkopen.
vanaf de dag waaÍop door Linssen rs mêdegedeelddat de ieverjngvooÍ verzendinggereed rs, hei risico voor
h. cêheel voor rekeningvan opdrachtgeverzijn alle Íisico's van gehêle of gedeeltelijkêbeschadiging,tenietgaan
de duur van het uitsteloverop de opdrachigever Nieftemin zal Linssen alsdanverplicht zijn om op verzoeken voor
Linssen
in eigendom
zilnde,
doch
aan
of verlies, dooí welke oorzaak ook, van onder ziin berusiing
Íekeningvan de opdrachlgeverde door hem ver angde verzekeringte beweíkstelligen
loebehorende goederen; opdrachtgever is gehouden deze goederen voor eigen rekenlng, doch
-e
len be'oeve van Linssenlegen bÍand en anoe'e gevarer ve'7eheren.
5, OPLEVERING:
a Het werk wordt als opgeleveídbeschouwd
- hetzijals het geheel rs uitgevoerden Linssendaarvanaan opdrachlgevermededelingheeíi gedaan;
11. BETALING:
- hetzij wanneeÍ Linssen aan de opdrachtgeveí te kennen heefi gegeven dat het werk ls voltooid
a. DedooropdrachtgeverterzakeleveringaanLinssenverschuldigdebedragenzullenalsvolgtwordenge{actureerd:
' 35% van het tolaal verschuldigdebedrag bij het versÍekken van de opdrachti
en de opdrachtgeveíde werkorderter goêdke!ring heeít ondedekend:
- 65% van het lotaal verschuldigde bedrag bij opleverifg door Linssen tenzii uitdíukkelijk
' hetzijwanneerde opdrachlgeveÍhei werk in gebíuik heeft genomen,in gebruikheelt gegevenoí doen geven
schriftelijkanders overeengêkomen.
b. Oplevering ontslaat Linsser van alle aafsprakelljkheid voof gebreken. die de opdrachtgever op dat
b.
Linssen is gêrechtigd. alvorens de werkzaamhedenaan te vangen of daalmee door le gaan en alvorens
tiidslip redelijkerwijshad moêtenontdekken.
te levelen of daarmee door te gaan, naar het ooídeel van Linssên voldoende zekefteid vooí het nakomên
c. Als gevoigvan de opleveringgaat hel risicovoor het werk over van L nssen op de opdrachtgever.
van de betallngsvêrplichtingenvan dê opdrachtgevêí te verlangen Weigering van de opdrachtgeverom
de veÍlangde zekerheid te stellen geeÍt Linssên het recht de overeenkomstals ontbonden te beschouwen,
VAN MEER.EN MINDEFWERK:
6. PBIJS,VERBEKENING
geldend
onverminderd haar rechten op schadevergoeding en vergoeding van reeds gemaakte kosten
a. Oíertes worden door Linssen gedaan op basis van het t.t.v. hei uitbrengen van de offede
c. Betalingvan alle Íaciuren van Linssendient te geschiedenbinnen 7 dagen na dagtekeningvan de beireffênde
prlispeilitijdens de uitvoeringvan de opdracht door Linssenzich voordoendeprilsverhogingefvan malêrialen,
lacluur; in geval van girale betaling geldt als iiidsup van beiahng de vaiutadalum op hel betrefiende
wetellik verplichie loonsverhogingen en/of verhogingen van indifede belastrngen en/oÍ sociale
rekeningaÍschíifl van bijschriiving als veÍmêld op de bank- oí girorekening van Linssen
verzekeringspremiesmogen door Linssênaan opdrachtgeverworden doorberekend.
d Door de opdrachtgeveí gedane betalingen sÍekken steeds op de eersle plaats 1er aflossing van alle
b. Indiener voor Linssenaanlêidingis de prijzenaan te passenbinnen3 maandenna hêt uitbíengenvan de offede
verschuldigde kosten en rentef en vervolgens van opeisbarê faduÍen, die het langst openslaan,
c.q het tol stand komen van de overeenkomst,zal Linssen n geval de opdrachtgevereen natuurlijkpêrsoon
zelÍs als opdrachtgever zou vermelden dat de betaling op een andere Íactuur bêÍekking heeít
ls, als bedoeld if ad.6:236 BW die prijsaanpassingvooraí schriítelijkmededelen aan de opdrachlgever
e. Ingeval opdrachtgevernalaat binnen de voormelde termijn van 7 dagen na íactuurdatumte betalen of tijdig
Deze ls gedurende 7 dagen na vefzending van die mêdedelinggêrechtigd de overeenkomstte ontbindên,
andere verplichtjngien) lngevolge enige overeenkomst na te komen, is Linssen gerêchtigd, hetzij
onvêímindêÍd de verplichtingvan de opdrachtgeveÍ(natuurlijkpersoon) om de 1.t.v.de eenzildigeontbinding
verdere leveranties op te schoften, heizij de order oÍ een gedeêlte daaruan te annulêren- onverminderd
dooÍ Linssen reeds gemaakle kosten ingekochte malerialen en bestede tiJd aan Linssen te vergoêden
Linssen vollêdige betaling van ten tiide van die annulêring reeds
het recht van
c. Bij haar prijsopgaven gaal Linssen uit van het aan haar om niet ter beschikking stêllen
geleveíde zaken en verrichte werkzaamhêdentê veíangen en onverminderdhaar rêchl op vergoedingvan
door de opdrachtgêvervan water en elêkticiteit.
ten gevolgevan die annuleringgeledênschade.
dientzorgte dragêndat de ie bewerkenobjêclendoorLinssenpeI vrachtauto.alsdoor haargebezigd,
d. Opdrachtgêvêr
í. Bij overschÍiidingvan de bêtalingslermijnvan 7 dagen na faduurdatum is opdrachtgeveÍvan rêchtswegein
kunnen en mogen wordên bereikt. Zo dit niei mogelijkis zullen de daarvoor voor L nssen ontstane kosten op
veízuim door het efkêle veístrijkenvan deze iermijn, zonder dal daadoe enige sommalie of lngebrêkêsielling
basis van nacalculatieaan opdrachtgeverin rekeningkunnenworden gebracht
vereist is Voons zal ingevalvan nieftijdige betalingmet ingang van de vêtualdagover de hooÍdsomoÍ hel nog
e. Vêíekening van meer en minderwerkvindt plaats:
onbetaaldgeblevengedeeltedaarvaneen rênle ad 1% per maand - een gedeellevan een maandvoor een gehele
hetweÍkopdevooMaardenvan!ituoeringvanhelwerk)
a. ingevalvanbêsekswijziglngen(wijzigingeninhelbestêk
maand gerekend - verschuldigdzijn, onverminderdhel íecht van Linssen op vêígoedingvan verdere schade.
b. in het gêval van aÍwilkingenvan de bedragenvan stelpostenvan verekenbafê enloÍ gêschanehoeveelhedeni
verzuimrsals hierbedoeldisdaarenbovenLinssêngerechtigdde invordering
Indienên voorzoveropdrachtgeverin
c. in de gevallênals in deze vooMaarden bepaald
van het haar toekomende zondêí nadere aankondiging aan een derde uit handen te geven
Elk van de lotalê respectievelilkhet saldo van de bijbêtalingenen inhoudingenals gevolgvan bestekswilzigingen,
9 Indien Linssen,als hierbovenonder í bedoeld,de invorderingvan ênig bedrag uit handengeeft rs opdrachtgever
moqen niet meer bedíagendan 15% Íespêclieveliik10% van de aanneemsom
buitengerechtelijkeincassokoden verschuldigd van tenminste 15% van het totaal verschuldigde bedrag,
í Vetrekening van het meemêrk geschiedt ineens blj het verschijnen van de eerstvolgendebetalingstêrmijn
onverminderdde kosten van ge.echielijkepÍoceduresdie opdrachtgevereveneensvêÍpiichtzal zijn te voldoen.
ls geen betalingstêrmijnovereengekomen,dan na voltooringdaarvan.
h. De opdrachtgeverzal zich tegenoverLinssenniet op schuldvergelijkingkunnen beroepen
g. Vêrekening voor het mindeMeík geschiedlineensbij de eindaírekening
h. lndien het totaal van hêt mindêMerk dat van hei meerwerk ovênreít, hêett Linssen rechl op een bedíag
12.ONDERAANNEMING:
gelijk aan 15% van hel verschillussen die lotalen.
a. Linssen s gêrechiigd bil de litvoering van de overeenkomst een onderaannemer in te schakelen
i. HetgemtsvaneênschriftêlijkopdrachitotmeeMerklaatdeaansprakenvanLinssenopverrekeningdaaNanonverlêl
b. Voorzover Lifssen als onderaanneemstêÍ een werk uitvoen op welke overeenkomst alsdan de bepalingen vaf de Wet Ketenaansprakêlljkheidvan toepassing zljn oí zullen ziin, zullen de betalingen van de op7. GARANTIE:
drachtgevetkoperaan ons moetengeschiedenop de door ons op onze factuuÍ aan te geven wilze
a Linssen garandeeft de deugdelijkhêidvan de door uitgevoeíde werkzaamheden c.q gedane leveringen
gêdutende een termiln van 3 maanden, behoudens indien en vooT zovel hieÍna anders bepaald
13. ONTBINDING:
b. ln deze garanlie zi)n niet begrepen gebreken ten gevolge van onoordeelkundig gebruik en/oÍ gebruik
a. Onverminderd de haar verdeÍ ioekomende rechten is Linssen bêvoegd zonder rechlêrlijke tussenkomst
nêt oveÍeenkomsiig de bêstemming van hel geeverde en/ot ten gevolge van grove nalatigheid en/oÍ
en zonder ingebrekeslelling, heulj de uitvoering van het werk tê schorsen. hetzij het
onachtzaamheidvan de zijde van opdrachtgeveÍen/oí van de Íeitelijkegebruikersvan hel geleverde
werk in onvoltooidêstaat te belindigen,indiende opdÍachlgeverl
c. Degaranttevoorgebruiktematerialênzalzichnietverderuitstrekkendandegarantievêíplichtingdiedeleveranciers
- surseancêvan belalingheeft aangevraagdof dêze aan hem rs veíêend;
van Linssen aan Linssengeven voor de door hên. leveranciersvan Linssêngeleverdematerialen Geen ênkele
- in staai van Íaillissementis verklaardof een aanvraagdaartoeis ingediend;
Llnssenterbeschikkinggesielde
garantiegeeftLinssenop dedeugdelijkheid
oígeschiktheiddooÍopdrachtgeveraan
- in de totsiandkoming van een verplichting is tekodgeschoten, dan wel voor Linssen voorziênbaar
materialen en/oí door opdrachtgeverteÍ beschikkrnggesteldê zaken. die in het geleverde zijn verweíkt
is dat tsijdaari'ral lekortschieter
Beéindiging ên schorsing geschiedl door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat
8. RECLAMES:
Linssengehoudênis tot enige schadevergoedingoí garantie.
Eventueie reclames betetfende enige door Lnssen verichte diensten en/oí betêfÍênde enige door Linssen
b. Alie vorderingen die Linssen in deze gevallen op de opdrachtgever mocht hebben oÍ verkriigen
geleverde zakef dienen, op strafÍe van niefontvankelijkheid,per aangetekendschrijven bii Linssen lê worden
zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn Tevens is Linssen alsdan geíechtigd om haar nog onbetaald
ingediendbinnenI dagen na hêt voltooiendoor Lrnssenvan de opdracht,respectiêvêlijkbinnen8 dagen na levêring,
geblevenleveringenop koslen van de opdrachtgeverterug te halen
plaatsingc.q. uitvoeringvan de zaken dooí Linssen, althans binnen 8 dagen nadal Linssen aan opdrachtgever
heeít bericht dat de door Linssen ie leveren zaken ler beschikkrngvan opdÍachtgeverstaanr bil overschrijding
geaccepteerd
het
14.
ANNULERING:
geleverde
in
de
slaal
waarln
te hebben
van welke tefmijn opdrachtgevergeacht wordt hel
Indiên opdrachtgevêrte eniger tijd na het als hierboven ln artikel 3 tot siand komen van de overêenkomsl
van Linssenuil dien hooÍdêkomt alsdan te veruailen.
verkeerdetên tiide van de opleveíing.Elke aansprakelijkheid
met Linssen de gegeven opdracht geheel oí gedeêltêlijk annuieed, bliitt opdrachlgevervêrplicht het gêhele
overeengekomenbedíag voor de gehele opdracht aan Linssen te voldoen; het gehele aldus verschuldigde
9. AANSPRAKELIJKHEID/OVERMACHT
geven
bedrag vooí zovêr alsdan nog niet door opdrachtgevêívoldaan,woÍdl opeisbaarzodra Linssenvan de annulêring
a. Linssen aanvaardt geen enkele aansprakelijkhêidvoor het werken met door opdrachtgever 0p le
kennis neemt waarbij hetgeenhierbovenin anikel 11 bepaaldovereenkomstigvan toepasslngls.
maatvoering Indiên opdrachtgeveí aan Linssen maten opgeeft en Llnssen enigê zaak levert contorm
deze opgave, is zulks geheêl voor nsico van opdrachtgever.
b. Eventuele aansprakeliikheidvan Ltnssen en/oí verplichtingtot vergoedlng van door opdrachlgeverte lijden
schade door Linssenzal zich nimmeÍ uitstekken tot een hoger bedrag dan hêt lotaalbedragdai opdfachtgêvêÍ
terzake de betrêÍÍendeopdrachtaan Linssenverschuldigdwas exclusiefBTW.
c. Na de oplevering is Linssen niei verder aanspíakeiijkvoor tekodkomingen aan het werk dan tol nakoming
van haar in aftrkel7 omschrevêngarantieverplichting

prils. Dê opdrachtgeverkan zich terzake niet op compensatieberoepen.
e. Linssen is niet aansprakelijkvoor de niel. niet lijdige oí niet behoorlijkenakoming van haar vêrplichtrngenuit
de met de opdrachiqevergeslotên overeenkomsl,indien, voor zover oÍ vooí zolang deze nakoming geheel
oÍ gedeêltêlijk,tijdelijkoí biijvendis vênraagd,belemmêÍdoÍ verhinderddoor:
- verhinderingen.beperkingen oÍ belemmeringen met belrekking tot de aanvoer lwaaronder vêiênging

15. TOEPASSELUK RECHT:
Op alle overeenkomstenvan Linssên en daa.mee samenhangênde (rechts-)handelingênals aanbiedrngen,
lêvêíingenen dergelijkê,ls uitsluilendhêt Nedeíands Rechtvan toepassing
16. GESCHILLEN:

om zich tot de bêvoêgderechtervan de plaats,waar opdrachtgevergevestigdis, te wenden
WERKING:
I7. INGANGSDATUM
Deze voorwaardenziin gedeponeerdbii dê Kamer van Koophandeltê Eindhoven,
alwaar zij kunnên worden opgevraagden werken met ingangvan de dalum van deponering

