ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN SPYKER N.V.
1 Algemene bepalingen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“Algemene Voorwaarden”: de onderhavige algemene inkoop - voorwaarden;
“Opdrachtgever”: Spyker N.V.
“Opdrachtnemer”: iedere (potentiële) wederpartij van Spyker N.V.
1.2 Onder een begrip in het enkelvoud wordt mede het meervoud begrepen en onder een begrip in het meervoud wordt mede het
enkelvoud begrepen.
2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in alle gevallen waarin Spyker N.V.(hierna te noemen: Opdrachtgever) met haar
Opdrachtnemer overeenkomsten sluit, ongeacht de aard van de door de Opdrachtnemer te verrichten prestatie, alsmede op de
verklaringen (waaronder orders en offertes) die partijen in dat kader afleggen. Indien de Opdrachtnemer op enig moment verwijst naar
eigen algemene (verkoop-)voorwaarden wordt de toepasselijkheid daarvan hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen. Het in deze
algemene voorwaarden gestelde laat onverlet dat Opdrachtgever ook de niet hierin omschreven rechten die de wet/een verdrag haar
toekent, kan uitoefenen, hetgeen ook geldt voor situaties die in deze algemene voorwaarden worden geregeld.
3 Totstandkoming overeenkomsten
3.1 Opdrachtgever wordt slechts gebonden door een schriftelijke order van haar inkoopafdeling, die door een daartoe bevoegde
medewerker is ondertekend.
3.2 Overeenkomsten komen eerst tot stand door acceptatie door Opdrachtnemer van een schriftelijk order van Opdrachtgever. Indien
Opdrachtnemer niet uiterlijk binnen 10 werkdagen na de orderdatum heeft laten weten dat hij de order en deze algemene voorwaarden
niet accepteert, worden de order en deze algemene voorwaarden beschouwd te zijn geaccepteerd.
3.3 Opdrachtgever heeft binnen de in het vorige lid genoemde termijn van 10 werkdagen na de orderdatum het recht om de order te
annuleren, zonder dat zij enige schadevergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd is. Indien Opdrachtnemer de order echter reeds
schriftelijk heeft geaccepteerd en activiteiten heeft opgestart ter uitvoering van de order, kan Opdrachtgever na annulering de in dat
verband reeds gemaakte kosten aan de Opdrachtnemer vergoeden.
3.4 Slechts medewerkers van Opdrachtgever die een toereikende procuratie hebben, kunnen Opdrachtgever vertegenwoordigen. Een
rechtshandeling aangegaan met een niet tot vertegenwoordiging bevoegde medewerker van Opdrachtgever, kan door Opdrachtgever
worden bekrachtigd.
3.5 Afwijkingen van en wijzigingen in een overeenkomst en /of deze Algemene Voorwaarden, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en
uitdrukkelijk worden overeengekomen.
3.6 Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd zich uit onderhandelingen terug te trekken, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te
zijn.
3.7 Opdrachtnemer is niet bevoegd tot vertegenwoordiging van Opdrachtgever en is geen agent van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk
uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4 Prijzen
4.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen in Euro’s, exclusief omzetbelasting.
4.2 De prijzen zijn vast, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.3 Alle prijzen zijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gebaseerd op levering “DDP” (Delivery Duty Paid) ter plaatse
van de vestiging van Opdrachtgever dan wel enige andere plaats die in de order wordt genoemd, waarbij steeds geldt dat Opdrachtgever
het recht heeft om te verlangen dat de Opdrachtnemer de verpakking op de overeengekomen plaats van aflevering tegen creditering
terugneemt. Alle leverbedingen worden uitgelegd aan de hand van de laatste editie van de Incoterms.
5 Betaling
5.1 Betaling geschiedt, na levering en ontvangst van de factuur, binnen zestig dagen na deugdelijke levering van de zaken en/of diensten
dan wel werken.
5.2 Bij opdrachten waarop de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is, zal Opdrachtgever de loonbelasting – respectievelijk het
sociale premie –aandeel – waarvan de hoogte in redelijkheid door Opdrachtgever, na overleg met de Opdrachtnemer, kan worden bepaald
- op de overeengekomen prijs mogen inhouden en dit bedrag mogen storten op een daartoe aangewezen G- rekening, die de
Opdrachtnemer, zonodig, op verzoek van Opdrachtgever dient te openen. Opdrachtgever heeft ook het recht om het loonbelasting– resp.
het sociale premie– gedeelte rechtstreeks te betalen aan de bevoegde autoriteiten.
5.3 Betaling door Opdrachtgever houdt geen goedkeuring van de door de Opdrachtnemer verrichte, dan wel te verrichten, prestatie in en
laat het recht van Opdrachtgever onverlet om de Opdrachtnemer terzake een tekortkoming/onrechtmatig handelen aan te spreken.
5.4 Opdrachtgever heeft het recht om aan de Opdrachtnemer, dan wel aan de tot zijn groep behorende ondernemingen, verschuldigde
bedragen te verrekenen met haar vorderingen op de Opdrachtnemer dan wel met haar vorderingen op de ondernemingen die tot de groep
van de Opdrachtnemer, behoren. Daartegenover heeft de Opdrachtnemer slechts het recht tot verrekening nadat Opdrachtgever daartoe
schriftelijk toestemming heeft gegeven.
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6 Nakoming door Opdrachtnemer
6.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst stipt en zonder afwijkingen uitvoeren. In het bijzonder zal hij in geen geval afwijken van de
materialen die gespecificeerd zijn in de overeenkomst, noch op enige andere wijze afwijken van die specificaties, zonder vooraf verkregen
schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever. Opdrachtgever houdt zich het recht voor om de specificaties aan te passen. De
consequenties hiervan, voor wat betreft bijvoorbeeld prijs, levertijd en leverhoeveelheid, dienen in redelijk overleg tussen partijen te
worden besproken en vastgelegd. Het in dit artikellid bepaalde laat het bepaalde in artikel 3.3, onverlet.
6.2 Indien Opdrachtgever tekeningen, monsters of enig voorstel van de Opdrachtnemer goedkeurt geschiedt deze goedkeuring slechts
voor de uitvoering van de bestaande overeenkomst doch niet voor toekomstige overeenkomsten, tenzij Opdrachtgever het tegendeel
schriftelijk bevestigt.
6.3 Indien in de order de benaming “of gelijkwaardig” wordt gebruikt zal het eventueel door Opdrachtnemer voorgestelde gelijkwaardige
materiaal vooraf schriftelijk door Opdrachtgever moeten zijn goedgekeurd.
6.4 Benodigdheden zoals hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reserveonderdelen, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken
dienen door Opdrachtnemer te worden meegeleverd, en aan de overeengekomen specificaties te voldoen, resp., indien geen specificaties
zijn overeengekomen, van meer dan gemiddelde kwaliteit te zijn.
6.5 Opdrachtnemer zal de specificaties van Opdrachtgever voor wat betreft de geschiktheid – ondermeer waar het gaat om een onderdeel
dat in een voertuig wordt gebruikt -, met betrekking tot zijn veronderstelde functie kritisch analyseren en Opdrachtgever voorafgaand aan
de fabricage informeren indien er vermoedens zijn dat het onderdeel zijn functie niet volledig zou kunnen vervullen.
7 Levering, levertijd en verpakking
7.1 Levering geschiedt in een deugdelijke verpakking, op een in de order aangeduide plaats.
7.2 Levering geschiedt, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, “DDP” (Delivery Duty Paid) ter plaatse van de vestiging
van Opdrachtgever dan wel een andere tussen partijen overeengekomen plaats.
7.3 Deelleveringen of deel -prestaties zijn uitsluitend toegestaan na schriftelijke overeenkomst met Opdrachtgever.
7.4 De eigendom en het risico van de door Opdrachtnemer te leveren zaken gaat aan Opdrachtgever over op het moment dat deze op de
overeengekomen plaats in een deugdelijke verpakking zijn afgeleverd door Opdrachtnemer.
7.5 De overeengekomen lever – of prestatietermijnen gelden als fataal. De Opdrachtnemer raakt door de enkele overschrijding in verzuim,
zonder dat een ingebrekestelling door Opdrachtgever nodig is.
7.6 Indien voorzienbaar is dat levering niet tijdig plaats kan vinden resp. levering niet conform de overeenkomst mogelijk is, stelt
Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte, onder mededeling van datgene waartoe hij naar redelijke
verwachting op welk tijdstip in staat zal zijn. Opdrachtnemer is verplicht om aan Opdrachtgever indien hij dat wenst, de redenen daarvan
mede te delen en het bestaan van die redenen onverwijld te bewijzen. Opdrachtgever heeft in die situatie het recht de order geheel of
gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden, dan wel genoegen te nemen met een afwijkende prestatie resp. verlate levering, in alle gevallen
onverminderd zijn overige rechten, waaronder het recht op schadevergoeding en aanpassing van de prijs.
8 Garanties
8.1 Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde zaken en /of diensten en de uitgevoerde werken en /of opdrachten, in alle opzichten
zullen voldoen aan de overeenkomst en geschikt zullen zijn voor het overeengekomen of voorzienbare gebruik.
8.2 Opdrachtnemer zal voldoen aan alle wettelijke voorschriften – hoe ook genaamd – die in verband met bijvoorbeeld kwaliteit, milieu,
veiligheid en gezondheid bij de uitvoering van de overeenkomst in acht dienen te worden genomen.
8.3 Opdrachtnemer staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik door Opdrachtgever van de geleverde zaken. Opdrachtnemer zal
Opdrachtgever vrijwaren voor alle schade die ontstaat ten gevolge van aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele en
industriële eigendomsrechten.
8.4 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever vrijwaren tegen alle vorderingen van derden die direct en/of indirect voortvloeien uit de levering van
zaken en/of diensten c.q. de uitvoering van werken door Opdrachtnemer aan of ten behoeve van Opdrachtgever, bijvoorbeeld maar niet
uitsluitend ter zake van productenaansprakelijkheid.
8.5 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen is de garantietermijn gelijk aan de termijn waarbinnen Opdrachtgever door haar
contractspartij, dan wel door enige derde kan worden aangesproken. In het geval van herstel, reparatie of her levering zal de
garantietermijn opnieuw aanvangen. Het verlopen van de garantietermijn ontheft de Opdrachtnemer niet van zijn overige verplichtingen
binnen de overeenkomst.
8.6 Deze garanties vormen geen beperking van de overige verplichtingen van de Opdrachtnemer.
9 Tekortschieten van Opdrachtnemer
9.1 Opdrachtgever heeft, onverminderd hetgeen overigens in deze algemene voorwaarden is bepaald, in geval van tekortschieten of
onrechtmatig handelen van Opdrachtnemer de navolgende rechten, zonder gehouden te zijn Opdrachtnemer in gebreke te stellen en
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd al haar overige rechten: a) onverwijlde kosteloze vervanging en/of,
b) onverwijld herstel en/of, c) onverwijlde aflevering van het ontbrekende en/of, d) vermindering van de overeengekomen prijs of restitutie
daarvan in het kader van een al dan niet gedeeltelijke ontbinding zijdens Opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring. Onder
“onverwijld” wordt verstaan een termijn van vijf werkdagen, tenzij Opdrachtgever schriftelijk met een langere termijn akkoord gaat, dan wel
een door Opdrachtgever naar behoren aangeduid belang noodzaakt tot het in acht nemen van een kortere termijn, en de Opdrachtnemer
daaraan redelijkerwijze kan voldoen. Opdrachtgever heeft voorts, in het geval van tekortschieten/onrechtmatig handelen van de
Opdrachtnemer het recht om: e) volledige schadevergoeding te vorderen, f) het geleverde te behouden en verdere afname weigeren, g) in
het geval van ontbinding van de overeenkomst te verlangen dat de betreffende zaak door de Opdrachtnemer voor zijn rekening en risico
wordt opgehaald op de plaats van aflevering dan wel een door Opdrachtgever te bepalen plaats in Nederland h) de prestatie door een
ander te laten uitvoeren en de kosten daarvan aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
9.2 Onder overmacht van de Opdrachtnemer wordt in geen geval verstaan de omstandigheid dat de Opdrachtnemer een prestatie, die van
belang is in verband met de door hem te leveren prestatie aan Opdrachtgever, niet, niet tijdig, of niet behoorlijk geleverd krijgt.
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10 Gereedschap en tekeningen
10.1 Door Opdrachtgever ten behoeve van Opdrachtnemer ter beschikking gestelde materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen,
gereedschappen, tekeningen, specificaties en software blijven het eigendom van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Opdrachtnemer zal deze materialen afgescheiden bewaren van voorwerpen die niet aan Opdrachtgever toebehoren en
ze merken als eigendom van Opdrachtgever.
10.2 Indien door verwerking van materialen, als bedoeld in het vorige lid, nieuwe zaken ontstaan, verkrijgt Opdrachtgever daarvan het
eigendom, zonder dat deze eigendom op enig moment bij de Opdrachtnemer berust. Deze zaken worden slechts ten behoeve van
Opdrachtgever, gevormd.
10.3 Opdrachtnemer zal gereedschappen, ongeacht de vraag wie daarvan eigenaar is, goed en adequaat onderhouden en verzekeren
zodat het te allen tijde gereed is voor productie volgens de laatste specificatiestatus. Opdrachtnemer is er verantwoordelijk voor dat
gereedschappen de juiste afmetingen, instellingen en hoedanigheden bezitten.
10.4 Opdrachtnemer zal op eerste verzoek onverwijld aantonen dat zowel het gereedschap dat eigendom is van Opdrachtnemer als het
gereedschap dat eigendom is van Opdrachtgever, afdoende verzekerd is.
10.5 Indien de overeenkomst om wat voor redenen dan ook komt vervallen, is Opdrachtgever gerechtigd het gereedschap over te nemen.
Voor gereedschap dat niet af is, tegen de kosten die reeds gemaakt zijn in het productieproces van het gereedschap. Voor gereedschap
dat af is, tegen de kostprijs.
10.6 De kosten van onderhoud en herstel aan gereedschappen zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, voor
rekening van de Opdrachtnemer.
10.7 Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer desgewenst het gereedschap en overige zaken die het eigendom zijn van
Opdrachtgever aan Opdrachtgever overhandigen.
11 Opschorting en ontbinding
11.1 Onverminderd haar overige rechten, waaronder het recht op schadevergoeding, heeft Opdrachtgever in de navolgende gevallen het
recht om haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, en /of de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder voorafgaande aankondiging of ingebrekestelling, zonder dat Opdrachtgever tot enige
schadevergoeding gehouden zal zijn:
a. In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht aan de zijde van Opdrachtgever;
b. Indien Opdrachtnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Opdrachtgever gesloten
overeenkomst voortvloeit, waaronder onder meer doch niet uitsluitend is begrepen de verplichting van Opdrachtnemer om de
overeengekomen zaken zonder gebrek in ontwerp, constructie, fabricage, materialen en montage, voorzien van alle benodigde
documentatie, conform de overeenkomst, deugdelijk en tijdig af te leveren, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat
Opdrachtnemer niet in staat is of zal zijn om aan enige contractuele verplichting jegens Opdrachtgever te voldoen;
c. In geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, het verkrijgen van de toepassing van de gerechtelijke schuldsanering,
stillegging, liquidatie van de Opdrachtnemer, alsmede indien beslag ten laste van Opdrachtnemer wordt gelegd en dit beslag niet binnen
een redelijke termijn is opgeheven;
d. In geval van overdracht van de onderneming van Opdrachtnemer.
11.2 Ontbinding door Opdrachtgever geschiedt door middel van een aangetekend schrijven aan Opdrachtnemer.
12. Inspectie, Keuring en Kwaliteitswaarborging
12.1 Opdrachtgever is niet tot enige keuring verplicht. Keuring ontslaat Opdrachtnemer niet van enige verplichting of aansprakelijkheid, uit
welke hoofde ook. Desgevraagd is Opdrachtnemer verplicht om Opdrachtgever of door Opdrachtgever aan te wijzen derden in staat te
stellen adequate gelegenheid te bieden zich door middel van keuring(en) te vergewissen van de aard en de voortgang van de leveringen
c.q. de uitvoering van de overeenkomst
12.2 Opdrachtgever heeft het recht om op ieder moment één of meer materiaalmonsters te verlangen.
12.3 Opdrachtgever is verplicht, indien zij constateert dat Opdrachtnemer tekort is geschoten in haar verplichtingen onder de
overeenkomst respectievelijk onrechtmatig handelt, om binnen één maand nadat zij het gebrek daadwerkelijk heeft ontdekt daarvan aan
de Opdrachtnemer kennis te geven. Indien het geleverde echter reeds geheel of gedeeltelijk is verwerkt, treedt de in de vorige zin
bepaalde termijn van één maand evenwel pas in werking nadat de consument over het gebrek heeft geklaagd.
12.4 In het geval van een terechte afkeuring blijft het risico van de afgekeurde zaak bij de Opdrachtnemer.
12.5 Opdrachtnemer is verplicht een dusdanig systeem te hanteren, dat van het geleverde te allen tijde de samenstelling (grondstoffen),
de productiedatum, de vervaardiger en de controleur achterhaald kan worden.
12.6 Zaken die door Opdrachtgever zijn afgekeurd, worden teruggenomen door Opdrachtnemer. Teruggenomen zaken dienen altijd direct
gecrediteerd te worden.
12.7 Indien zaken niet aan de specificaties van Opdrachtgever voldoen, maar direct dienen te worden ingezet, zullen de daaruit
voortvloeiende meerkosten worden doorbelast aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer hiervan tevoren schriftelijk op de
hoogte stellen.
12.8 In geval van afkeuring van geleverde zaken, zal Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen zorgdragen voor herstel of vervanging van het
geleverde. Indien Opdrachtnemer niet aan deze verplichting voldoet binnen de gestelde termijn, is Opdrachtgever gerechtigd de
benodigde zaken van een derde partij af te nemen, dan wel zelf maatregelen te nemen of maatregelen door een derde te laten uitvoeren,
zulks voor rekening en risico van Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer hiervan tevoren schriftelijk op de hoogte stellen.
12.9 Indien de Opdrachtnemer de afgekeurde zaken niet binnen 5 werkdagen op het afleveradres ophaalt, heeft Opdrachtgever het recht
om de zaken voor rekening van Opdrachtnemer te retourneren.
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13. Kosten van rechtsbijstand
Opdrachtnemer is verplicht alle redelijkerwijs te maken kosten van rechtsbijstand van Opdrachtgever, die zij heeft moeten maken omdat
Opdrachtnemer niet aan een of meerdere van zijn verplichtingen heeft voldaan, te vergoeden, waaronder de kosten van haar raadsman
tegen het gebruikelijke uurtarief en de aan derden betaalde kosten.
14. Industriële en Intellectuele eigendom
14.1 Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten verbonden aan of samenhangend met door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te
leveren zaken en/of werken (waaronder tevens zijn begrepen ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, modellen, en offerte(s) zijn
of worden direct het eigendom van Opdrachtgever op het moment van de totstandkoming. Voorzover nodig draagt de Opdrachtnemer door
het sluiten van de overeenkomst de hiervoor bedoelde rechten aan Opdrachtgever over.
14.2 Opdrachtnemer is verplicht alle direct en /of indirect van Opdrachtgever verkregen informatie en gegevens vertrouwelijk te
behandelen. Deze informatie en gegevens zal Opdrachtnemer niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij zulks voor de uitvoering van
de overeenkomst noodzakelijk is. Opdrachtnemer zal alle in redelijkheid te vergen maatregelen nemen opdat zijn werknemers en
eventuele derden de vertrouwelijkheid bewaren.
14.3 Het is de Opdrachtnemer uitdrukkelijk verboden zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever op welke wijze dan ook reclame
te maken voor, of publiciteit te geven aan het feit dat de Opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan om aan Opdrachtgever de
goederen of diensten te verstrekken die door de onderhavige overeenkomst worden bestreken, of handelsmerken of handelsnamen of
beeldmerken van Opdrachtgever te gebruiken in reclame of promotiemateriaal van Opdrachtnemer.
14.4 Bij overtreding van het in lid 3 gestelde, verbeurt Opdrachtnemer een direct opeisbare boete van EUR 5.000 voor iedere
geconstateerde overtreding, onverminderd het recht van Opdrachtgever om in aanvulling hierop schadevergoeding te vorderen.
15. Overige bepalingen
15.1 Indien (nakoming van of een beroep op) een of meer bepalingen van een overeenkomst en /of de Algemene Voorwaarden (in de
omstandigheden van het geval) nietig, ongeldig of in strijd met de wet mocht(en) blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van de
overeenkomst of de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Partijen zullen bij elkander te rade gaan omtrent de wijze waarop
de best uitvoering kan worden gegeven aan de strekking van de desbetreffende bepaling, met dien verstande, dat Opdrachtnemer zich
jegens Opdrachtgever verplicht met Opdrachtgever overeenstemming te bereiken over de toepasselijkheid van een beding, dat zowel naar
inhoud, strekking als naar de gevolgen voor Opdrachtgever zoveel mogelijk overeenstemming met de desbetreffende bepaling vertoont.
15.2 Opdrachtgever mag zich ook op bepalingen van een overeenkomst of de Algemene Voorwaarden beroepen indien zij in eerdere
gevallen of op eerdere tijdstippen daarop geen beroep heeft gedaan.
15.3 Opdrachtgever kan niet worden verplicht tot het plaatsen van vervolgopdrachten, of een vergoeding te betalen indien zij dit nalaat,
tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
15.4 Zonder voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer verplichtingen uit hoofde van
deze overeenkomst niet overdragen aan een derde.
15.5 Op alle opdrachten, orders en /of overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen met Opdrachtgever is bij uitsluiting Nederlands
Recht van toepassing, met uitsluiting – indien anders van toepassing - van het Weens Koopverdrag.
15.6 Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen worden beslist door de Rechtbank Amsterdam. Opdrachtgever heeft
echter in afwijking van deze forumkeuze het recht om zich tevens te wenden tot een andere bevoegde rechter.
15.7 Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie is authentiek.
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