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Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
 
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbie-
ding en overeenkomst van PASS toegangssystemen, die 
betrekking heeft op het leveren en/of monteren en/of onder-
houden en/of repareren van installaties, voor zover niet 
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen 
geldig indien en voor zover deze door PASS toegangssys-
temen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 
 
1.2. Eventuele opdracht- of andere voorwaarden van de 
opdrachtgever van PASS toegangssystemen blijven buiten 
toepassing. 
 
1.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden 
om welke reden dan ook niet geldig blijkt te zijn of vernietigd 
wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige 
bepalingen. 
 
Artikel 2. Het tot stand komen van overeenkomsten. 
 
2.1. Alle van PASS toegangssystemen uitgaande aanbiedin-
gen, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend en dienen als 
geheel te worden beschouwd. 
 
2.2. De door PASS toegangssystemen verstrekte tekeningen, 
ontwerpen, berekeningen en gegevens omtrent maten, 
gewichten etc. zijn zo nauwkeurig mogelijk. Zij zijn zover 
bindend indien en zover PASS toegangssystemen dit uitdruk-
kelijk bevestigt. PASS toegangssystemen behoeft geen details 
te verstrekken. 
 
2.3. Overeenkomsten tussen opdrachtgever en PASS toe-
gangssystemen komen tot stand en PASS toegangssystemen 
is eerst gebonden, doordat PASS toegangssystemen de 
opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd dan wel 
zonder voorafgaande opdrachtbevestiging heeft uitgevoerd. 
 
Artikel 3. De werkzaamheden. 
 
3.1. De opdracht omvat het complete werk, zoals dit in de 
aanbieding van PASS toegangssystemen is omschreven. De 
opdracht omvat tevens het geven van onderricht c.q. het geven 
van voorschriften of instructie ter zake van de bediening, het 
gebruik en het onderhoud van de door PASS toegangssystemen 
geleverde installaties aan opdrachtgever of diens personeel. 
PASS toegangssystemen bepaalt de omvang en tijdsduur van 
bovengenoemd onderricht. 
 
3.2. De hiernavolgende werkzaamheden, leveringen en 
voorzieningen behoren niet tot de verplichtingen van PASS 
toegangssystemen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeen-
gekomen. Opdrachtgever is verplicht er voor te zorgen dat 
deze werkzaamheden, leveringen en voorzieningen naar de 
eisen van de door PASS toegangssystemen te verrichten 
montagewerkzaamheden, zo tijdig zijn verricht, dat deze 
werkzaamheden geen vertraging ondervinden. 

a) alle noodzakelijke grond-, bestratings-, hei-, hak-, breek-
, funderings-, metsel-, beton-, timmer-, stucadoor-, schilder 
en stofferingwerkzaamheden en andere bijkomende wer-
ken van welke aard ook; 
 
b) het ter beschikking stellen aan het personeel van PASS 
toegangssystemen van de nodige hulp voor het verplaat-
sen van zware werktuigen, materialen en dergelijke; 
 
c) het ter beschikking stellen aan het personeel van PASS 
toegangssystemen van de nodige en gebruikelijke hulp-
werktuigen en hulp-, en bedrijfsmaterialen, hijs-, en hef-
werktuigen, gas, perslucht, water, elektriciteit, verwarming 
en verlichting daaronder begrepen; 
 
d) het ter beschikking stellen aan het personeel van PASS 
toegangssystemen van een droge, verwarmde, verlichte en 
afzonderlijk afsluitbare ruimte van voldoende grootte, tij-
dens de duur van de werkzaamheden in de directe nabij-
heid van de plaats waar het werk moet worden verricht; 
 
e) het verrichten van die werkzaamheden die nodig zijn om 
onderdelen van de installaties die op het werk zijn veront-
reinigd of zijn beschadigd welke  niet door het personeel 
van PASS toegangssystemen is veroorzaakt 
 
f) het zorg dragen voor het verkrijgen van alle vereiste 
vergunningen, ontheffingen of toestemmingen, alsmede 
het voldoen van alle kosten in verband met precariorecht 
en dergelijke; 
 
g) het ter zake van voedingsleidingen en aansluitingen op 
het hoofdbuizennet van gas, water en/of elektriciteit zorg 
dragen voor de noodzakelijke aanvragen bij c.q. het maken 
van de noodzakelijke afspraken met de daarbij betrokken 
instanties. 

 
3.3. De opdracht omvat niet de verlening van service, noch 
het verrichten van onderhoud aan geleverde installaties. 
Daartoe worden door PASS toegangssystemen afzonderlijke 
overeenkomsten gehanteerd. 
 
3.4. De opdracht omvat niet het leveren van revisietekenin-
gen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. 
 

3.5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, 
zullen alle tijdens de uitvoering van het werk afkomende 
zaken het eigendom worden van PASS toegangssystemen. 
 
3.6. PASS toegangssystemen is gerechtigd, zonder vooraf-
gaande toestemming van opdrachtgever, het werk of een deel 
daarvan te laten verrichten door derden. 
 
3.7. Opdrachtgever verleent aan PASS toegangssystemen 
alle medewerking die PASS toegangssystemen nodig acht 
voor een goede uitvoering van het door PASS toegangssys-
temen uit te voeren werk. 
 
3.8. Indien PASS toegangssystemen, al of niet voor rekening 
van opdrachtgever, het transport van de te leveren zaken 
regelt, is PASS toegangssystemen vrij in de keuze van de 
verpakking, het transportmiddel, de te volgen route respectie-
velijk de af te sluiten transportverzekering en vindt het 
transport voor risico opdrachtgever plaats. 
 
Artikel 4. Prijzen en facturering. 
 
4.1. De door PASS toegangssystemen opgegeven prijzen zijn 
gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende 
prijsbepalende factoren met inbegrip van de loonsommen, 
berekend volgens de bij het bedrijf van PASS toegangssys-
temen geldende normale arbeidstijden. 
 
4.2. PASS toegangssystemen is, indien na de datum van 
aanbieding een of meer van de in de vorige lid bedoelde 
prijsbepalende factoren wijzigingen ondergaan, ongeacht de 
oorzaak en ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare 
omstandigheden, gerechtigd de bij de aanneming van de 
opdracht overeengekomen prijs te wijzigen. PASS toegangs-
systemen is indien de oorspronkelijke aanneemsom een 
wijziging als bovengenoemd ondergaat, gerechtigd betaling 
van de gewijzigde aanneemsom te verlangen in dezelfde 
termijnen als waarin de oorspronkelijke aanneemsom opeis-
baar is gesteld. 
 
4.3. Opdrachtgever is gerechtigd voor zijn rekening een 
register accountant inzage te doen nemen in de boeken en 
bescheiden van PASS toegangssystemen ter controle van de 
wijze waarop PASS toegangssystemen wijzigingen in de 
oorspronkelijke aanneemsom als bedoeld in het vorige lid, 
heeft vastgesteld. 
 
4.4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen 
wordt de aanneemsom in de volgende gedeeltes en op de 
volgende tijdstippen aan de opdrachtgever gefactureerd: 
 

a) 30% van de aanneemsom onverwijld na ontvangst door 
PASS toegangssystemen van de door opdrachtgever on-
dertekende opdrachtbevestiging; 
b) 65% van de aanneemsom onverwijld na het transport 
naar opdrachtgever van de door opdrachtgever bestelde 
zaken;  
c) 5% van de aanneemsom onverwijld na oplevering. 

 
Artikel 5. Betaling. 
 
5.1. Betaling dient te geschieden in euro’s contant ten kantore 
van PASS toegangssystemen of door storting of overschrijving 
op een door PASS toegangssystemen op te geven rekening. 
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de desbe-
treffende factuurdatum, één en ander onverminderd het recht 
van PASS toegangssystemen bij het sluiten van de overeen-
komst een aanbetaling te bedingen. Betaling dient plaats te 
vinden zonder verrekening, aftrek of opschorting uit welke 
hoofde ook. 
 
5.2. Indien de opdrachtgever het verschuldigde niet of niet 
volledig binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is 
hij na het verstrijken van de desbetreffende termijn, zonder dat 
enige ingebrekestelling nodig is, in verzuim en over het 
openstaande bedrag vanaf het tijdstip waarop de desbetref-
fende termijn is verstreken tot aan het tijdstip van betaling een 
rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente + 1,5%. 
 
5.3. Alle kosten vallende op de inning van enig door opdracht-
gever aan PASS toegangssystemen verschuldigd bedrag, 
gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk, zijn voor rekening van 
opdrachtgever. 
 
Artikel 6. Meer- minderwerk. 
 
6.1. Meer- c.q. minderwerk zal schriftelijk worden overeenge-
komen. Slechts meerwerk dat schriftelijk is overeengekomen, 
komt voor uitvoering en vergoeding in aanmerking, met dien 
verstande dat het ontbreken van een schriftelijke overeen-
komst ter zake van meerwerk onverlet laat de aanspraken van 
opdrachtgever op uitvoering van meerwerk, respectievelijk de 
aanspraken van PASS toegangssystemen op vergoeding van 
de daaruit voortvloeiende meerkosten, indien en voor zover 
met andere middelen zal worden bewezen dat meerwerk is 
overeengekomen. 
 
6.2. Wanneer de door PASS toegangssystemen uit te voeren 
werkzaamheden door en buiten de invloed van PASS toe-
gangssystemen liggende of een voor hem redelijkerwijze niet 
voorzienbare omstandigheid, waaronder begrepen overheids-
voorschriften die ten tijde van het aangaan der overeenkomst 
aan PASS toegangssystemen niet bekend waren, niet op de 
afgesproken tijdstippen en zonder onderbreking kunnen 
geschieden of op een andere wijze worden verzwaard of 
vertraagd, is PASS toegangssystemen gerechtigd de daar uit 

voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever in rekening te 
brengen, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 8. 
 
6.3. Betaling van meerkosten als bedoeld in de vorige leden 
dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.  
 
6.4. Indien minderwerk als bedoeld in lid 1 een vermindering 
van de oorspronkelijk overeengekomen prijs tot gevolg heeft, 
heeft PASS toegangssystemen recht op een vergoeding 
overeenkomend met 15% van het bedrag van vorenbedoelde 
vermindering. Voorts zal alsdan verrekening van teveel 
betaalde omzetbelasting plaatsvinden. 
 
6.5. Artikel 7:755 van het Burgerlijk Wetboek is niet van 
toepassing op de overeenkomsten tussen PASS toegangssys-
temen en opdrachtgever.  
 
Artikel 7. Levertijd; oplevering. 
 
7.1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst 
tussen PASS toegangssystemen en opdrachtgever vermelde 
termijn waarbinnen het door PASS toegangssystemen uit te 
voeren werk zal worden opgeleverd. 
 
7.2. De in het vorige lid bedoelde levertijd gaat in nadat de 
overeenkomst tussen PASS toegangssystemen en opdracht-
gever is tot stand gekomen en alle door PASS toegangssys-
temen verlangde gegevens in het bezit zijn van PASS toe-
gangssystemen. 
 
7.3. Indien te voorzien is dat de in lid 1 bedoelde levertijd zal 
worden overschreden, zal PASS toegangssystemen op-
drachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. In 
dat geval zullen PASS toegangssystemen en opdrachtgever in 
onderling overleg een ander tijdstip van oplevering vaststellen. 
Overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever niet het 
recht bestelde zaken c.q. door PASS toegangssystemen te 
verrichten werkzaamheden te weigeren. 
 
7.4. Het risico van de te leveren zaken is vanaf het tijdstip 
waarop deze zaken bij opdrachtgever zijn aangekomen, of 
zoveel eerder als voortvloeit uit artikel 3.8, voor opdrachtge-
ver. 
 
7.5. De oplevering geschiedt bij opdrachtgever. De installaties 
worden geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop zij, 
voor zover zij door PASS toegangssystemen moeten worden 
geleverd, bedrijfsklaar ter beschikking van opdrachtgever 
worden gesteld. 
 
7.6. De volgende omstandigheden zijn niet van invloed op het 
bedrijfsklaar zijn van de installaties:  

- PASS toegangssystemen heeft door een buiten zijn in-
vloedssfeer liggende en/of voor hem redelijkerwijs niet 
voorzienbare omstandigheid enig onderdeel van de instal-
laties niet tegelijk met de installaties kunnen leveren, terwijl 
de installaties behoorlijk kunnen functioneren.  
- Werkzaamheden van derden, die noodzakelijk zijn om 
een vergunning, ontheffing of toestemming te verkrijgen, 
maar die niet van invloed zijn op het behoorlijk functioneren 
van de installaties, zijn nog niet verricht c.q. zijn nog niet 
geëindigd. 

 
7.7. Opdrachtgever is gerechtigd de installaties voor of op de 
dag te testen, mits hij zijn voornemen hiertoe tijdig aan PASS 
toegangssystemen kenbaar heeft gemaakt. PASS toegangs-
systemen stelt voor deze test aan opdrachtgever zijn perso-
neel en meetapparatuur kosteloos ter beschikking. Alle 
overige in verband met deze test te maken kosten, zoals ter 
zake van onder andere brandstof, elektriciteit, ballast, water 
etc. zijn voor rekening van opdrachtgever. 
 
Artikel 8. Overmacht. 
 
8.1. Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe 
invloed van PASS toegangssystemen liggende of elke voor 
hem redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheid, die de 
nakoming van de verplichtingen van PASS toegangssystemen 
uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Onder 
dergelijke omstandigheden zijn in ieder geval begrepen: 
beperkende overheidsmaatregelen, epidemieën, mobilisatie, 
oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, uitsluiting, inbeslag-
neming, beslaglegging, onderbreking der productie, gebrek 
aan transportmogelijkheden, natuurrampen, overstromingen, 
brand, ontploffing, quarantaine, geheel of gedeeltelijk in 
gebreke blijven van een derde van wie zaken of diensten 
worden betrokken en gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, 
hulpstoffen en/of energie. 
 
8.2. In geval van overmacht heeft PASS toegangssystemen 
het recht hetzij de nakoming van zijn verplichtingen jegens 
opdrachtgever op te schorten, hetzij te vorderen dat de 
opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering van de 
overeenkomst redelijkerwijze mogelijk wordt, hetzij de over-
eenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder zelf tot 
enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeelte-
lijk te ontbinden, zulks ter keuze van PASS toegangssys-
temen. 
 
8.3. Zowel in geval van opschorting als in geval van ontbin-
ding als bedoeld in het vorige lid heeft PASS toegangssys-
temen het recht onverwijld betaling te verlangen voor de reeds 
door PASS toegangssystemen geleverde- al dan niet gemon-
teerde- zaken en voor de reeds verrichte werkzaamheden, 
alsmede voor schaden, kosten en interest, daaronder begre-
pen een redelijk deel der door PASS toegangssystemen 
gederfde winst. 
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8.4. Uitvoering van de overeenkomst in één of meer gevallen 
onder omstandigheden als bedoeld in eerste lid, tast het recht 
niet aan om in volgende gevallen van overmacht van de 
bevoegdheid tot opschorting of ontbinding gebruik te maken. 
 
Artikel 9. Zekerheden. 
 
9.1. PASS toegangssystemen behoudt zich het recht voor om 
bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever of 
uit hoofde van andere zakelijke overwegingen bij het sluiten 
van een overeenkomst, c.q. tijdens de uitvoering van een 
overeenkomst, vooruitbetaling of het stellen van zekerheid te 
verlangen en indien dit niet ten genoege van PASS toegangs-
systemen wordt verschaft, het werk op te schorten of te 
weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden 
te zijn en zonder zelf afstand te doen van enig recht uit de 
overeenkomst of de wet. 
 
9.2. De eigendom van de geleverde zaken gaat eerst op 
opdrachtgever over, nadat deze volledig heeft voldaan aan al 
zijn betalingsverplichtingen jegens PASS toegangssystemen 
ter zake van krachtens de overeenkomst geleverde en te 
leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst 
tevens ten behoeve van opdrachtgever verrichte of te verrich-
ten werkzaamheden. Opdrachtgever is verplicht PASS 
toegangssystemen onverwijld op de hoogte te stellen, wan-
neer derden rechten doen gelden op de nog in eigendom aan 
PASS toegangssystemen toebehorende zaken. 
 
9.3. Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen jegens 
PASS toegangssystemen niet nakomt of indien zich omstan-
digheden voordoen waaruit PASS toegangssystemen redelij-
kerwijze kan afleiden dat opdrachtgever niet of niet tijdig zal 
betalen, is PASS toegangssystemen onherroepelijk gemach-
tigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, om reeds 
uitgevoerde werken te demonteren of te doen demonteren en 
de zaken terug te halen of te doen terughalen, tenzij op-
drachtgever onmiddellijk het verschuldigde voldoet of ten 
genoege van PASS toegangssystemen zekerheid stelt. 
Opdrachtgever is verplicht aan PASS toegangssystemen alle 
medewerking te verlenen indien deze van het hier bedoelde 
recht van demontage en terughaling gebruik maakt. 
 
Artikel 10. Opschorting en ontbinding. 
 
10.1.Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig 
voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeen-
komst voortvloeit, indien opdrachtgever in staat van faillisse-
ment is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is 
ingediend, indien opdrachtgever surséance van betaling heeft 
aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien zijn bedrijf 
wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op zaken van 
opdrachtgever wordt gelegd, dan wel indien opdrachtgever 
onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft PASS toe-
gangssystemen het recht de nakoming van zijn verplichtingen 
jegens opdrachtgever op te schorten of de overeenkomst, 
zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst 
en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, 
door middel van een schriftelijke mededeling aan opdrachtge-
ver geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onver-
minderd het recht van PASS toegangssystemen om nakoming 
en/of schadevergoeding te vorderen. 
 
10.2.In geval een van de in de vorige lid genoemde omstan-
digheden zich bij de opdrachtgever voordoet, zullen alle 
vorderingen van PASS toegangssystemen op opdrachtgever 
terstond en ten volle opeisbaar zijn en zal PASS toegangssys-
temen het recht hebben de uitvoering van alle andere over-
eenkomsten met opdrachtgever op te schorten of deze te 
ontbinden, onverminderd de verplichting tot volledige schade-
vergoeding jegens PASS toegangssystemen. 
 
Artikel 11. Garantie. 
 
11.1.PASS toegangssystemen garandeert de goede werking 
van de installaties en de deugdelijkheid van de door hem 
geleverde materialen en van de constructie voor de duur van 
twaalf  maanden, een en ander behoudens het hierna bepaal-
de. 
 
11.2.Voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in lid 1 
strekken de garantieverplichtingen van PASS toegangssys-
temen zich, zowel qua inhoud als qua tijd, in ieder geval niet 
verder uit dan de garantieverplichtingen die de fabrikanten c.q. 
de leveranciers van de geleverde installaties en onderdelen 
jegens PASS toegangssystemen wensen te aanvaarden. 
 
11.3.De garantie geldt niet indien: 
 
• door anderen dan PASS toegangssystemen of diens 
personeel werkzaamheden aan de installaties zijn of worden 
verricht; 
• gebreken aan de installaties het gevolg zijn van gebruik door 
opdrachtgever of diens personeel dat niet in overeenstemming 
is met het door 
PASS toegangssystemen gegeven onderricht, c.q. met de 
door PASS toegangssystemen gegeven voorschriften of 
instructies; 
• de installaties niet in overeenstemming met de bestemming 
zijn of worden gebruikt; 
• opdrachtgever in gebreke is ter zake van de nakoming van 
enige verplichting welke voor hem uit enige overeenkomst met 
PASS toegangsystemen voortvloeit; 
• gebreken aan installaties veroorzaakt zijn door c.q. het 
gevolg zijn van gebreken aan of ondeugdelijkheid van mate-
rialen, onderdelen en dergelijke die door de opdrachtgever in 

verband met de uitvoering van het werk aan PASS toegangs-
systemen ter beschikking zijn gesteld. 
 
11.4. Zodra de garantietermijn is verlopen, is elke vordering 
van opdrachtgever tot herstel of tot vergoeding van de kosten 
en schade, mede uit hoofde van later aan de dag getreden 
gebreken, uitgesloten. 
 
11.5. Reclames ter zake van een gebrek c.q. gebreken aan de 
installaties moeten schriftelijk bij PASS toegangssystemen 
worden ingediend en wel onmiddellijk nadat het gebrek c.q. 
gebreken aan het licht zijn getreden. 
 
11.6.Indien PASS toegangssystemen ter voldoening aan zijn 
garantieverplichting vervangt, worden de vervangen onderde-
len zijn eigendom. 
 
Artikel 12. Aansprakelijkheid. 
 
12.1.Voor door opdrachtgever geleden schade als gevolg van 
tekortkomingen, onrechtmatige daad of anderszins is PASS 
toegangssystemen uitsluitend aansprakelijk indien de schade 
rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van 
PASS toegangssystemen. Deze bepaling doet geen afbreuk 
aan het bepaalde in artikel 11.4. 
 
12.2.PASS toegangssystemen is in geen geval aansprakelijk 
voor schade ontstaan wegens overschrijden van termijnen, 
noch voor vervolgschade of indirecte schade, waaronder 
begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste bespa-
ringen. Voor zover PASS toegangssystemen zich bij het 
uitvoeren van werkzaamheden mocht bedienen van derden is 
hij op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten 
gevolge van gedragingen van die derden c.q. ten gevolge van 
het niet nakomen door die derden van toezeggingen van of 
afspraken met die derden of personen van hen. 
 
12.3.In geval PASS toegangssystemen jegens opdrachtgever 
tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aanspra-
kelijk beperkt tot het factuurbedrag c.q. het totaal van de 
factuurbedragen, verminderd met daarop betrekking hebben-
de omzetbelasting, van de desbetreffende opdracht, met een 
maximum van € 5.000,-- euro. 
 
12.4.Opdrachtgever vrijwaart PASS toegangssystemen voor 
aanspraken van derden. Opdrachtgever zal personeelsleden 
van PASS toegangssystemen, door PASS toegangssystemen 
ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden 
nimmer aansprakelijk stellen. 
 
Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud. 
 
13.1.Na levering blijft PASS toegangssystemen eigenaar van 
geleverde zaken zolang opdrachtgever: 
 

-Tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn 
verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoor-
tige overeenkomsten; 
 
-Voor verrichte of nog te verrichten leveringen en werk-
zaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of 
zal betalen; 
 
-Vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van 
bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, 
rente en kosten, niet heeft voldaan. 

 
13.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbe-
houd rust mag opdrachtgever deze buiten zijn normale 
bedrijfsuitoefening niet bezwaren. 
 
13.3 Nadat PASS toegangssystemen zijn eigendomsvoorbe-
houd heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terugha-
len. Opdrachtgever staat PASS toegangssystemen toe de 
plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. 
 
Artikel 14. Aanpassing overeenkomsten. 
 
14.1.Veranderingen van en aanvullingen op afgesloten 
overeenkomsten zijn slechts van kracht indien deze uitdrukke-
lijk en schriftelijk door PASS toegangssystemen zijn beves-
tigd. Deze bepaling doet geen afbreuk op het bepaalde in 
artikel 6.  
 
Artikel 15. Geschillen en toepasselijk recht. 
 
15.1. Alle geschillen, betrekking op een overeenkomst tussen 
PASS toegangssystemen en opdrachtgever of op nadere 
overeenkomsten, die daarvan het gevolg zijn of daarmee 
samenhangen, zullen bij uitsluiting worden beslecht (en een 
opneming van het werk, van onderdelen hiervan of van de 
installaties c.q. andere materialen, zal geschieden) overeen-
komstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut 
te Rotterdam, een en ander onverminderd het bepaalde in lid 
4 hierna. 
 
15.2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn indien een der 
partijen zulks verklaart. 
 
15.3. In alle gevallen waarin van de arbiters uit0spraak wordt 
gevraagd, zal de uitspraak gegeven worden in de vorm en met 
kracht van een arbitraal vonnis, tenzij partijen overeenkomen 
dat de uitspraak gegeven wordt in de vorm en met kracht van 
een bindend advies. 
 
15.4. PASS toegangssystemen is gerechtigd, in afwijking van 
het bepaalde In lid 1, een geschil als bedoeld in het eerste lid 

voor te leggen aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied 
waarbinnen PASS toegangssystemen is Gevestigd, of in het 
rechtsgebied waarbinnen opdrachtgever is gevestigd. Indien 
PASS toegangssystemen van deze bevoegdheid gebruik 
maakt, zijn partijen niet langer gerechtigd het desbetreffende 
geschil bij wege van arbitrage als bedoeld in lid 1 te doen 
beslechten. 
 
15.5. De overeenkomsten tussen PASS toegangssystemen en 
opdrachtgever worden beheerst door het Nederlandse recht.  


