
 

 

 

ALGEMENE ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN 
 

Artikel 1: Gebondenheid 
1.1 Deze voorwaarden van (onder)aanneming zijn van toepassing op alle 

overeenkomsten aangegaan tussen de besloten vennootschap 
Logisticon Water Treatment b.v. of aan haar gelieerde ondernemingen 
(hierna Logisticon) met haar opdrachtnemers (in onderaanneming). 

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn primair van toepassing op alle offertes 
en overeenkomsten van aanneming met inbegrip van opdracht en 
(project)uitbesteding. 

1.3 Op eigen handelsvoorwaarden, danwel afwijkingen in onderhavige 
voorwaarden kan de opdrachtgever zich slechts beroepen indien zulks 
uitdrukkelijk schriftelijk door Logisticon is aanvaard. Eventueel door de 
opdrachtgever te hanteren voorwaarden, worden hierbij uitdrukkelijk 
van de hand gewezen. Partijen verklaren deze voorwaarden ook 
toepasselijk op eerder tussen hen gesloten of nog te sluiten 
overeenkomsten.  

1.4 Bepalingen die specifiek betrekking hebben op de levering van 
producten/materialen worden afzonderlijk geregeld in de algemene 
inkoopvoorwaarden van Logisticon. 

 
Artikel 2: Aanbiedingen en orders 
2.1 Alle offertes van Logisticon zijn vrijblijvend en herroepbaar. Een 

overeenkomst komt eerst tot stand op het moment waarop Logisticon de 
opdracht heeft bevestigd. Logisticon is bevoegd haar opdrachten en 
instructies tussentijds te wijzigen ook na orderbevestiging en/of indien met 
de uitvoering daarvan reeds is begonnen. 

2.2 Procesmatige tekeningen, monsters, technologische constructies en 
omschrijvingen, zomede ontwerpen en berekeningen door of namens 
Logisticon vervaardigd, blijven te allen tijde eigendom van Logisticon. 
Deze zaken mogen niet aan derden worden afgegeven of ter 
beschikking gesteld en slechts met voorafgaande toestemming van 
Logisticon worden vermenigvuldigd en aan derden uitgereikt. Bij 
annulering worden deze stukken binnen 5 dagen na beëindiging aan 
Logisticon geretourneerd.  

2.3 Alle gegevens in de publicaties van Logisticon zijn aan wijziging 
onderhevig. Aan dergelijke voorgedrukte informatie kan de 
opdrachtnemer geen aanspraak ontlenen. 

2.4 Wordt in de aanbieding een termijn genoemd, dan is deze bindend 
behoudens een verlenging door Logisticon. Bij gebreke van een 
termijnstelling geldt het aanbod voor 6 weken, in welk tijdvak 
opdrachtnemer zijn prijsopgave gestand doet tot 4 weken nadat het 
werk door Logisticon van de principaal is of wordt aangenomen. 

2.5 Opdrachtnemer dient een kopie van de opdrachtbevestiging binnen 
uiterlijk 10 dagen na verzending voor akkoord ondertekend aan 
Logisticon te retourneren bij gebreke waarvan Logisticon gerechtigd is 
elke betalingsverplichting op te schorten.  

 
Artikel 3: Intellectuele eigendomsrechten 
3.1 De aan de overeenkomst gehechte bijlagen, alsmede proefmodellen, 

monsters, programmatuur, bouwtekeningen, technische berekeningen 
alsook bestekken, rekenschema’s en andere bescheiden die Logisticon 
aan opdrachtnemer heeft verstrekt of die opdrachtnemer ten behoeve van 
de opdracht heeft gemaakt of laten maken, worden geacht eigendom van 
Logisticon te zijn als ware zijzelf de vervaardiger. 

3.2 Opdrachtnemer verplicht zich om de in lid 1 bedoelde zaken uiterlijk bij 
de (op)levering van het project/werk aan Logisticon ter beschikking te 
stellen bij gebreke waarvan Logisticon bevoegd is betaling van 
resttermijnen op te schorten. 

 
Artikel 4: Geheimhouding en non-concurrentie 
4.1 Opdrachtnemer verbindt zich tot strikte geheimhouding tegenover 

derden van alle hierboven genoemde documenten en verdere 
bedrijfsgegevens, waarvan opdrachtnemer in de uitvoering van de 
werkzaamheden kennis neemt. Bij overtreding van deze bepaling door 
opdrachtnemer verbeurt deze een gefixeerde boete van € 10.000,-- per 
overtreding, naast het recht van Logisticon om schadevergoeding te 
vorderen.  

4.2. Opdrachtnemer zal zich zowel voor als na opdrachtbevestiging door 
Logisticon volledig onthouden van het rechtstreeks of door tussenkomst 
van derden benaderen van de principaal voor het doen van prijsopgaven 
en/of aanbiedingen, daaronder begrepen die voor uitbreiding en/of wijziging 
van een bestaand werk of een (in beginsel) nog aan Logisticon te gunnen 
werk. Bij schending van deze bepaling is opdrachtnemer aan Logisticon 
een direct opeisbare boete van € 25.000,-- verschuldigd, naast het recht 
van Logisticon op volledige schadevergoeding als gevolg van die 
overtreding. 
 

Artikel 5: Uitvoering van het werk 
5.1 Onverminderd hetgeen is overeengekomen en in het bestek vastgelegd 

moet het op te leveren werk van opdrachtnemer aan het volgende 
beantwoorden:  
• het werk dient degelijk te zijn en vervaardigd met deugdelijke 

materialen; 
• het werk moet in alle opzichten zijn vervaardigd overeenkomstig 

de door Logisticon verstrekte constructies, modellen en 
specificaties; 

• het werk dient geheel geschikt te zijn voor het beoogde, althans 
voorzienbare gebruik, zomede voor eventueel door de principaal 
aangegeven bijzondere gebruiksdoeleinden, zomede vrij te zijn 
van constructie- en materiaalfouten; 

• het werk moet ook overigens beantwoorden aan de kwaliteit 
en eigenschappen die Logisticon c.q. de principaal 
normaliter mag verwachten. 

5.2 Logisticon heeft steeds het recht op tussentijdse inspectie van het 
werk en de voortgang daarvan. Ingeval van geconstateerde 
afwijking zal Logisticon ten spoedigste daarvan aan opdrachtnemer 
opgave doen. In die gevallen is    opdrachtnemer gehouden om alle 
nodige en nuttige maatregelen te treffen    om het werk in 
overeenstemming te brengen met de bedongen en beoogde 
specificaties/normen. 

5.3 Opdrachtnemer verbindt zich de ter beschikking gestelde 
hulpmiddelen voor geen ander doel te gebruiken dan in het raam 
van de projectvoering. Evenmin is toegestaan om derden gebruik 
te laten maken van deze hulpmiddelen. Op eerste verzoek worden 
deze hulpmiddelen, waaronder beschikbaar gestelde werktuigen en 
apparaten, in goede staat aan Logisticon terugbezorgd. Bij 
vermissing of beschadiging is opdrachtnemer gehouden tot 
schadevergoeding eventueel te verrekenen met de aanneemsom. 

5.4 Opdrachtnemer is verplicht het werk op het bedongen tijdstip, danwel 
het opgeschorte tijdstip wegens onwerkbare dagen, compleet en 
deugdelijk op te leveren. Indien opdrachtnemer voorziet dat het werk 
niet tijdig zal (kunnen) gereedkomen, zal hij daarvan Logisticon 
onverwijld verwittigen. Wordt geen oplossing bereikt - zonodig in 
overleg met de principaal – dan is Logisticon bevoegd de 
overeenkomst schriftelijk en onmiddellijk te ontbinden en zonodig een 
derde bij het werk te betrekken.  

5.5 Behoudens het geval dat opdrachtnemer kan aantonen dat 
bedoelde vertraging buiten zijn invloedsfeer en schuld is gelegen, 
zal opdrachtnemer aansprakelijk zijn voor alle directe en indirecte 
schade als gevolg van die vertraging.  

5.6 De opdrachtnemer zal met de uitvoering van het werk een aanvang 
nemen zoals vermeld in de overeenkomst of opdrachtbevestiging. 
Het is opdrachtnemer bekend dat zijn werkzaamheden moeten 
worden gecoördineerd en ingepland met het bij de 
hoofdaanneming behorende tijdschema. Logisticon heeft het recht 
de volgorde van de werkzaamheden te veranderen ingeval dat 
nuttig of wenselijk voorkomt, meer speciaal met het oog op de 
voortgang van het totale project.  

 
Artikel 6: Oplevering 
6.1 Tijdig voordat het opgedragen werk naar de mening van 

opdrachtnemer voltooid zal zijn, nodigt opdrachtnemer Logisticon 
schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. Deze 
opneming vindt plaats zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht 
dagen na de hiervoor bedoelde aanzegging. De opneming vindt 
plaats door Logisticon in aanwezigheid van opdrachtnemer en strekt 
ertoe te constateren of opdrachtnemer aan zijn verplichtingen uit de 
overeenkomst heeft voldaan zoals verwoord in een op te maken en 
door beide partijen te ondertekenen proces-verbaal. 

6.2 Nadat het werk is opgenomen, wordt door Logisticon aan 
opdrachtnemer binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld, of het 
werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding 
van eventuele kleine gebreken als bedoeld in het vijfde lid van deze 
bepaling, in het laatste geval met vermelding van gebreken die de 
redengeving voor onthouding van de goedkeuring zijn. Bij 
goedkeuring geldt de dag van kennisgeving daarvan als de dag van 
goedkeuring.  

6.3 Volgt niet binnen acht dagen na opneming bedoelde kennisgeving 
van (niet) goedkeuring, dan wordt het werk geacht op de achtste 
dag na opneming te zijn goedgekeurd.  

6.4 Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in het tweede 
lid van onderhavig artikel bedoelde dag, dan kan opdrachtnemer bij 
aangetekende brief een nieuwe aanvrage tot Logisticon richten, met 
verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen. Voldoet 
Logisticon niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de 
achtste dag na de in het tweede lid van dit artikel bedoelde dag te 
zijn goedgekeurd. 

6.5 Kleine gebreken die gevoeglijk nog voor een volgende 
betalingstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot 
onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele 
ingebruikneming niet in de weg staan. Opdrachtnemer is gehouden 
de in dit lid bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.  

6.6 Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring 
vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.  

6.7 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het 
overeenkomstig dit artikel is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De 
dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt 
als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. 

6.8 Indien een onderhoudstermijn geldt, gaat deze in onmiddellijk na de 
dag waarop het werk overeenkomstig het vorige artikellid als 
opgeleverd wordt beschouwd. De opdrachtnemer is gehouden 
gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, zo 
spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering van die welke 
worden veroorzaakt door een omstandigheid die aan Logisticon 
moet worden toegerekend. 

 
Artikel 7: Keuring en garantie 
7.1 Opdrachtnemer garandeert jegens Logisticon een normale 

bruikbaarheid en deugdelijkheid van het opgeleverd werk. 
Gedurende de garantieperiode zal opdrachtnemer een door 
Logisticon gebleken en meegedeeld gebrek onverwijld herstellen 
zonder bijkomende kosten. Voor die herstelwerkzaamheden geldt 
opnieuw de aanvankelijke garantietermijn. De garantietermijn is 
tenminste 1 jaar na goedkeuring. 



 

 

7.2 De opdrachtnemer zal het werk uitvoeren naar de eisen van goed en 
deugdelijk vakmanschap zoals deze door Logisticon en/of haar 
principaal en/of de bouwdirectie zijn gesteld en volgens de specificaties 
als in de overeenkomst bepaald. 

7.3 Inspectie en/of goedkeuring door de principaal of Logisticon ontslaat de 
opdrachtnemer niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid zoals deze 
in de rechtsverhouding tussen partijen is bedongen of uit de wet voortvloeit. 

7.4 Bij afkeuring van het werk of een onderdeel daarvan heeft Logisticon 
het recht de betaling van de daarop betrekking hebbende aanneemsom 
op te schorten totdat herstel of ontbinding van de overeenkomst heeft 
plaatsgehad. 

7.5 In geval van afkeuring zal Logisticon opdrachtnemer dit dadelijk 
meedelen. Opdrachtnemer is verplicht het afgekeurde 
project(onderdeel) op eerste instructie van Logisticon te herstellen of te 
vervangen zonder (meerwerk)vergoeding; onverminderd zijn plicht tot 
betaling van extra kosten en nadeel vanwege de eerdere afkeuring. 

7.6 Opdrachtnemer is ongeacht zijn aansprakelijkheid na oplevering 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn uitgevoerd werk zowel tijdens 
de bouwperiode als gedurende de daarop volgende onderhoudstermijn. 
Bedoelde onderhoudsperiode eindigt tussen opdrachtnemer en 
Logisticon op hetzelfde moment als op het tijdstip waarop die 
onderhoudsplicht tussen Logisticon en haar principaal eindigt. 

 
Artikel 8: Voorschriften en vergunningen 
8.1 Opdrachtnemer verklaart bekend te zijn met alle wettelijke voorschriften 

waaronder verordeningen en besluiten van de overheid, die Logisticon 
krachtens de met haar principaal gesloten overeenkomst bij de 
uitvoering van het werk behoort na te leven. 

8.2 Opdrachtnemer draagt zelfstandig zorg voor de eventueel vereiste 
vergunningen c.q. ontheffingen die in verband met de uitvoering van de 
opdracht noodzakelijk zijn. 

8.3 Opdrachtnemer is voor het overige gehouden om te beschikken over 
een geldig inschrijvingsbewijs van de bedrijfsvereniging en voorzover 
vereist een vestigingsvergunning. Opdrachtnemer dient desverlangd 
een opgave van zijn arbeidskrachten op het werk te overhandigen, 
zomede de loonstaten en/of ondertekende manuurlijsten c.q. 
weekrapporten te verstrekken. Tevens dient opdrachtnemer een 
verklaring met betrekking tot de loonbelastingafdracht te verstrekken 
zoals bedoeld in de richtlijnen Wet Ketenaansprakelijkheid en voorts 
zijn BTW-nummer en inschrijfnummer KvK en het eventueel 
aansluitnummer bij de waarborgmaatschappij bekend te maken. 

8.4 Indien er bouwvergaderingen worden gehouden, dient Logisticon 
opdrachtnemer in te lichten over de zaken die daarbij aan de orde zijn 
gekomen, voorzover deze betrekking hebben op het aan 
opdrachtnemer opgedragen werk. Logisticon verstrekt in dat geval 
opdrachtnemer afschrift van de relevante passages uit het 
vergaderverslag. 

8.5 Opdrachtnemer is tevens verplicht alle hiervoor bedoelde (wettelijke) 
voorschriften en instructies met betrekking tot zijn werkzaamheden na te 
leven, zoals Logisticon deze zou behoren op te volgen. Opdrachtnemer is 
aansprakelijk voor de consequenties verbonden aan niet naleving van die 
voorschriften. 

8.6 Meer speciaal is opdrachtnemer verplicht op straffe van niet betaling 
van de aanneemsom nauwkeurig de wettelijke plichten tot afdracht van 
loonbelasting en sociale premies na te komen en zich te conformeren 
aan de toepasselijke CAO. 

 
Artikel 9: Aanneemsom en betaling 
9.1 Tenzij anders overeengekomen worden onveranderlijke prijzen 

aangeboden en overeengekomen tussen partijen.  
9.2 Logisticon is bevoegd om de bedongen aanneemsom te verrekenen of 

te verminderen met bedragen die gemoeid zijn met vertragingsschade, 
toerekenbare tekortkomingen, garantie en aansprakelijkheden aan de 
zijde van opdrachtnemer. 

9.3 Betaling van (deel)facturen vindt eerst plaats na deugdelijke en door 
Logisticon geïnspecteerde oplevering van het werk, zonodig onder 
afgifte door opdrachtnemer van een schriftelijk bewijs dat de 
ingeschakelde werknemers door opdrachtnemer ten behoeve van het 
werk hun toekomende loon e.d. hebben uitbetaald gekregen.  

9.4 Mocht opdrachtnemer met de in deze bepaling bedoelde plichten 
tekortschieten, dan is Logisticon gerechtigd de bedoelde loonbelasting 
c.q. verschuldigde premies waarvoor zij hoofdelijk aansprakelijk is, 
rechtstreeks aan de Ontvanger of bedrijfsvereniging te voldoen, 
uiteraard onder evenredige vermindering van de aanneemsom. 

9.5 Indien opdrachtnemer nalatig is met een toereikende afdracht, danwel 
daarover gerede twijfel ontstaat, is Logisticon bevoegd het aan 
opdrachtnemer toekomende bedrag bij te schrijven of te storten op de 
geblokkeerde rekening.  

9.6 In deze gevallen is Logisticon verplicht te handelen overeenkomstig 
artikel 16 en 17 van de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen, danwel 
vervangende wetsbepalingen. 

9.7 Opdrachtnemer factureert in overeenstemming met artikel 35 OB, 
waarbij wordt verwezen naar het opdrachtnummer, zomede met 
vermelding van de loonsom CSV en een eventuele verleggingsregeling. 
In geval van goedkeuring van het werk zal Logisticon de betreffende 
factuur binnen de bedongen vervolgtermijn voldoen. Cessie of 
verpanding van deze facturen is niet toegestaan. 

9.8 Logisticon zal opdrachtnemer tijdig ervan in kennis stellen dat zij van 
plan is de eindfactuur bij de principaal in te dienen. Binnen uiterlijk één 
week na ontvangst daarvan door opdrachtnemer dient deze schriftelijke 
opgave te doen van eventueel nog resterende vorderingen. Laat 
opdrachtnemer dat na, dan vervalt bij afloop van voornoemde termijn 
iedere aanspraak en elk vorderingsrecht van opdrachtnemer.  

 

Artikel 10: Afdracht Sociale Premies en Loonheffing 
10.1 Logisticon heeft het recht de terzake van het aan opdrachtnemer 

opgedragen werk verschuldigde premies sociale 
verzekeringswetten en loonheffing, waarvoor hij ingevolge de Wet 
ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan 
opdrachtnemer te betalen door storting op de geblokkeerde 
rekening bedoeld in de Wet Ketenaansprakelijkheid. 

10.2 Logisticon heeft het recht de in het vorige lid bedoelde premies 
sociale verzekeringswetten en loonheffing op de aannemingssom 
in te houden en namens opdrachtnemer rechtstreeks aan de 
betrokken bedrijfsvereniging of de ontvanger der directe 
belastingen te voldoen, indien Logisticon redelijkerwijs tot het 
oordeel kan komen dat zulks noodzakelijk is om het risico van 
bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid te beperken. 

10.3 Indien Logisticon rederlijkerwijs tot het oordeel komt dat door 
opdrachtnemer terzake van het aan hem opgedragen werk een 
hoger bedrag aan sociale premies en loonheffing verschuldigd zal 
zijn dan het percentage dat in de overeenkomst is vastgesteld, kan 
zij na overleg met opdrachtnemer dat percentage wijzigen. 

10.4 Indien opdrachtnemer rederlijkerwijs van mening is door hem terzake 
van het aan hem opgedragen werk een lager bedrag aan premies 
sociale verzekeringswetten en loonheffing verschuldigd zal zijn dan het 
percentage in de overeenkomst vastgesteld, kan hij met Logisticon in 
overleg treden over een wijziging van dat percentage. 

10.5 Indien Logisticon gebruik maakt van in lid 1 en lid 2 omschreven 
rechten, is hij voor de daar bedoelde bedragen jegens 
opdrachtnemer gekweten. 

 
Artikel 11: Vrijwaring Onderlinge Waarborgmaatschappij 
11.1 Indien en zolang opdrachtnemer ten genoegen van Logisticon met 

betrekking tot de betaling van de door hem terzake van het aan 
hem opgedragen werk verschuldigde premies sociale 
verzekeringswetten en loonheffing, waarvoor Logisticon ingevolge 
de Wet Ketenaansprakeliijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, 
voldoende zekerheid biedt in de vorm van een vrijwaring door een 
onderlinge waarborgmaatschappij, zal Logisticon geen beroep 
doen op hetgeen in artikel 10 is bepaald. 

 
Artikel 12: Verhaal 
12.1 Indien Logisticon, na tot betaling daarvan te zijn aangesproken, de 

premies sociale verzekeringswetten en loonheffing heeft voldaan, 
waarmee opdrachtnemer ingebreke is gekomen of degene die na 
opdrachtnemer in de keten komt, heeft Logisticon ten belope van 
het door haar betaalde bedrag verhaal op opdrachtnemer. 

12.2 Na daartoe door de werknemers van opdrachtnemer te zijn 
aangesproken, heeft Logisticon door voldoening aan de 
verplichtingen ingevolge de CAO voor het Bouwbedrijf jegens die 
werknemers, verhaal op opdrachtnemer ten belope van hetgeen 
door Logisticon is voldaan, verhoogd met de wettelijke rente vanaf 
de dag van betaling. 

 
Artikel 13: Zekerheidsstelling 
13.1 Met inachtneming van hetgeen in het vijfde lid is bepaald, is Logisticon 

gerechtigd om van opdrachtnemer te bedingen dat deze zekerheid 
stelt voor de nakoming van zijn plichten die voortvloeien uit de 
overeenkomst en wel volgens het bepaalde in het tweede tot en met 
het vierde lid van dit artikel. 

13.2 Tenzij anders is overeengekomen is de waarde van de zekerheid 
gelijk 5% van de met de opdrachtnemer overeengekomen 
aannemingssom en dient de zekerheid te worden gesteld in de 
vorm van een bankgarantie. 

13.3 Indien Logisticon voornemens is de bankgarantie in te roepen, geeft zij 
opdrachtnemer daarvan vooraf per aangetekende brief kennis. 
Logisticon is gerechtigd de bankgarantie in te roepen, tenzij de Raad 
van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, in een door de 
opdrachtnemer binnen 10 werkdagen na de verzending van de in dit 
lid bedoelde kennisgeving aanhangig te maken spoedgeschil anders 
beslist. 

13.4 De zekerheid blijft van kracht tot het tijdstip waarop het aan Logisticon 
opgedragen werk als opgeleverd wordt beschouwd met dien 
verstande dat indien daarbij gebreken in het werk van opdrachtnemer 
worden geconstateerd die niet aan de oplevering van het totale werk in 
de weg staan, de zekerheid van kracht blijft tot het tijdstip waarop 
opdrachtnemer deze gebreken heeft hersteld. 

13.5  Logisticon is niet gerechtigd om van opdrachtnemer te bedingen 
dat deze zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen 
indien is overeengekomen dat de aanneemsom geheel of ten dele 
wordt ingehouden. Van een zodanige inhouding is sprake indien 
aan opdrachtnemer minder wordt betaald dan overeenkomt met de 
som der waarden van het werk dat reeds is uitgevoerd. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 14: Ontbinding 
14.1 Onverminderd hun bevoegdheid tot ontbinding volgens de wet hebben 

Logisticon en opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden: 
• indien de wederpartij de bedrijfsuitoefening staakt, een aanvraag 

tot surséance van betaling indient of in staat van faillissement 
wordt verklaard; 

• indien beëindiging van het werk in onvoltooide staat plaatsvindt; 
• indien de overeenkomst tussen Logisticon en diens 

opdrachtgever, welke mede het aan de opdrachtnemer 
opgedragen werk omvat, wordt ontbonden. 

14.2 Alsdan zullen partijen overleg voeren omtrent de financiële afwikkeling. 
 

Artikel 15: Geschillen 
15.1 Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst en/of deze 

voorwaarden worden beslecht op de wijze zoals in de overeenkomst 
tussen Logisticon en diens opdrachtgever is geregeld. 

 

Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam d.d. 1 februari 2014 onder 
nummer AL 12/2014. 
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