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Algemene voorwaarden van de besloten 
vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Fleetshield B.V. gevestigd 
en kantoorhoudende te (4131 PA) Vianen 
aan de Laanakkerweg 12.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan 
onder:

Fleetshield: de besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Fleetshield B.V., 
gevestigd en kantoorhoudende te Vianen aan de 
Laanakkerweg 12.

Opdrachtgever: iedere rechtspersoon of 
natuurlijke persoon, die met Fleetshield een 
Overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk 
wenst te sluiten.

Overeenkomst: alle afspraken tussen 
Fleetshield en Opdrachtgever, betreffende het 
door Opdrachtgever aankopen van zaken dan 
wel het afnemen van diensten van Fleetshield, 
alsmede alle daarmee verband houdende (rechts)
handelingen.  

Schriftelijk: communicatie in of op schrift, 
waaronder tevens communicatie per e-mail wordt 
verstaan.

1.2 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van 
toepassing op alle offertes en aanbiedingen 
afkomstig van Fleetshield en op alle door Fleetshield 
gesloten overeenkomsten voor zover daarvan niet 
bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.

1.3
De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoor-
waarden of andere voorwaarden van Opdracht-
gever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

1.4
Bij eventuele strijdigheid tussen de inhoud van 
deze Algemene Voorwaarden en de offertes, 
aanbiedingen en/of de gesloten overeenkomsten, 
prevaleren de bepalingen uit de offerte, 
aanbieding en/of Overeenkomst. 

1.5
Indien één of meerdere bepalingen in deze 
Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd 
mochten worden, blijven de overige bepalingen 
van deze Algemene Voorwaarden volledig van 
toepassing. Partijen zullen alsdan overleg voeren 
ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van 
de nietige of vernietigde bepalingen overeen te 
komen. Hierbij worden voor zover mogelijk doel 
en strekking van de oorspronkelijke bepaling in 
acht genomen. 

1.6 
Indien Fleetshield niet steeds strikte naleving van 
deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent 
dit niet dat de bepalingen daarvan niet van 
toepassing zijn, of dat Fleetshield in enigerlei 
mate het recht zou verliezen om in andere 
gevallen de stipte naleving van de bepalingen van 
deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes

2.1 
Alle offertes, voorcalculaties, aanbiedingen, 
prijsopgaves en soortgelijke mededelingen 
gedaan door Fleetshield zijn geheel vrijblijvend 
en kunnen slechts zonder afwijkingen worden 
aanvaard.

2.2
Het uitbrengen van een, eventueel met “offerte” 
aangeduide, prijsopgave, begroting, voorcal-
culatie of soortgelijke mededeling verplicht 
Fleetshield niet tot het sluiten van enige Overeen-
komst.

2.3 
Offertes, voorcalculaties, aanbiedingen, 
prijsopgaves en soortgelijke mededelingen van 
Fleetshield hebben een geldigheidsduur van 30 
dagen en vervallen indien zij niet binnen deze 
termijn zijn aanvaard. Fleetshield heeft na 
aanvaarding van de offerte nog 7 dagen het recht 
om haar aanbod te herroepen, in welk geval geen 
Overeenkomst tot stand is gekomen.

2.4 
Indien offertes van Fleetshield (mede) zijn 
gebaseerd op gegevens die door de Opdracht-
gever zijn verstrekt, staat de Opdrachtgever er 
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van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale 
lasten en overheidslasten en assurantiepremies. 
Alle prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW, 
invoerrechten, heffingen en rechten die van 
overheidswege worden opgelegd, tenzij anders 
overeengekomen..

4.3
In het geval van verhoging van één of meer van 
de kostprijsfactoren als bedoeld in art. 4.2 is 
Fleetshield gerechtigd om de overeengekomen 
prijs dienovereenkomstig te verhogen.

4.4 
Door een wijziging in de Overeenkomst kan de 
oorspronkelijk opgegeven prijs of termijn van 
uitvoering wijzigen, wat door de Opdrachtgever 
als mogelijkheid wordt aanvaard. Indien tijdens 
de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het 
voor een behoorlijke uitvoering daarvan 
noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te 
vullen, dan zullen partijen tijdig in overleg treden 
en tot aanpassing van de Overeenkomst 
overgaan. Overleg is niet vereist en de Opdracht-
gever wordt geacht in te stemmen met een 
wijziging van de Overeenkomst voor zover van 
het in de Overeenkomst vermelde aantal 
maximaal 10 % wordt afgeweken. 

4.5 
Door Fleetshield verricht meerwerk als bedoeld 
in art. 3.3 van deze Algemene Voorwaarden zal 
aan opdrachtgever in rekening worden gebracht, 
afzonderlijk van de prijs die Fleetshield en 
opdrachtgever voor de opdracht zijn overeen-
gekomen. De kosten van meerwerk worden 
berekend op dezelfde wijze als de voor de 
overeengekomen werkzaamheden/diensten 
vastgestelde prijs.

Artikel 5 Betaling

5.1 
Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling 
door de Opdrachtgever van de overeen-
gekomen prijs te geschieden volgens de 
navolgende termijnen:
- een eerste termijn van 50% van het overeen-
gekomen verschuldigde bedrag direct na het 
sluiten van de Overeenkomst;
- een tweede termijn van 30% van het overeen-

voor in dat daarbij naar beste weten en vermogen 
alle van belang zijnde gegevens aan Fleetshield 
zijn verstrekt. 

2.5
Fleetshield kan niet aan enige offerte worden 
gehouden indien de Opdrachtgever 
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan 
wel een onderdeel daarvan, een kennelijke 
vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 
Na het verstrekken van een opdracht/order aan 
Fleetshield is er eerst sprake van een 
rechtsgeldige Overeenkomst tussen Fleetshield 
en Opdrachtgever vanaf het moment dat de 
opdracht/order door Fleetshield Schriftelijk is 
bevestigd, danwel wanneer Fleetshield met de 
uitvoering van de opdracht/order is begonnen. 

3.2 
Eventueel gemaakte (nadere) afspraken 
en/of wijzigingen, alsmede mondelinge 
afspraken en/of toezeggingen door personeel, 
vertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen 
binden Fleetshield slechts indien en voor zover 
deze door Fleetshield Schriftelijk zijn bevestigd. 

3.3 
Al hetgeen door Fleetshield in overleg met de 
Opdrachtgever, al dan niet Schriftelijk 
vastgelegd, tijdens de uitvoering van de Overeen-
komst boven de in de Overeenkomst uitdrukkelijk 
vastgelegde werkzaamheden/diensten wordt 
geleverd/verricht, wordt als meerwerk 
beschouwd. 

Artikel 4 Prijzen

4.1 
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geschieden 
alle opgaven van Fleetshield onder voorbehoud 
van prijswijziging.

4.2 
Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van 
Fleetshield gebaseerd op tijdens de offerte 
respectievelijk orderdatum geldende hoogte van 
de kostprijs bepalende factoren, waaronder die 
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gekomen verschuldigde bedrag bij aanvang van 
de werkzaamheden;
- een derde termijn van 20% van het overeen-
gekomen verschuldigde bedrag na oplevering als 
bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

5.2 
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen 
na factuurdatum, op een door Fleetshield aan te 
geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, 
tenzij schriftelijk anders door Fleetshield is 
aangegeven. 

5.3 
Fleetshield is te allen tijde gerechtigd, in afwijking 
van het in art. 5 lid 1 van deze Algemene 
Voorwaarden bepaalde, vooruitbetaling, 
contante betaling, dan wel zekerheid voor de 
betaling te verlangen. 

5.4 
Indien de Opdrachtgever nalaat een factuur-
bedrag of een gedeelte daarvan binnen de 
daarvoor gestelde termijn te voldoen, is hij van 
rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor enige 
aanmaning of ingebrekestelling is vereist. 
Alle vorderingen van Fleetshield op de Opdracht-
gever worden in dat geval terstond opeisbaar.

5.5 
In geval van niet tijdige en/of volledige 
betaling door de Opdrachtgever aan Fleetshield, 
is Fleetshield gerechtigd om zonder verdere 
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussen-
komst de (uitvoering van de) overeenkomst geheel 
of gedeeltelijk op te schorten en/of de overeen-
komst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

5.6 
Indien door de Opdrachtgever niet binnen de 
daarvoor geldende termijn is betaald, is de 
Opdrachtgever, onverminderd andere aan 
Fleetshield toekomende rechten, vanaf het 
moment dat de vordering opeisbaar is de 
wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 
6:119a Burgerlijk Wetboek over het niet tijdig 
betaalde bedrag aan Fleetshield verschuldigd. 

5.7 
Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim 
is in de tijdige nakoming van haar verplichtingen, 

dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging 
van voldoening buiten rechte voor rekening van 
de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten 
worden berekend op basis van hetgeen in de
Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, 
momenteel de berekeningsmethode volgens het 
Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke 
incassokosten. Indien Fleetshield echter hogere 
kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijker-
wijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk 
gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. 
De eventueel gemaakte gerechtelijke kosten en 
executiekosten zullen eveneens op de 
Opdrachtgever worden verhaald. 
De Opdrachtgever is over de verschuldigde 
incassokosten eveneens rente verschuldigd.

5.8 
Betalingen aan Fleetshield strekken in de eerste 
plaats tot voldoening van reeds vervallen rente en 
incassokosten en vervolgens tot kwijting van de 
langst uitstaande factuur. 

5.9
Aan Opdrachtgever komt in geen geval een recht 
op verrekening toe met door Fleetshield aan 
Opdrachtgever gefactureerde bedragen. 
Reclames schorten de betalingsverplichting van 
Opdrachtgever niet op.

Artikel 6 Levertijd

6.1 
De door Fleetshield opgegeven levertijden 
hebben uitsluitend indicatieve betekenis, tenzij 
Schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat 
het een uiterste termijn betreft. Fleetshield is, ook 
indien een fatale termijn is overeengekomen, eerst 
in verzuim nadat de Opdrachtgever Fleetshield 
schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Fleetshield 
dient daarbij een redelijke termijn te worden 
geboden om alsnog uitvoering te geven aan de 
Overeenkomst.

6.2 
De gebondenheid van Fleetshield aan een 
overeengekomen fatale termijn vervalt indien 
en zodra de Opdrachtgever en Fleetshield 
nadien een wijziging van de Overeenkomst zijn 
overeengekomen alsmede wanneer Opdracht-
gever de wens tot wijzigingen aan Fleetshield 
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heeft kenbaar gemaakt en de uitvoering van de 
werkzaamheden daardoor zijn opgeschort en/of 
vertraagd, tenzij de geringe betekenis van de 
wijziging Fleetshield in redelijkheid niet nood-
zaakt tot wijziging van de overeengekomen termijn.

6.3 
De Opdrachtgever is bij uitvoering van de Over-
eenkomst door Fleetshield gehouden al datgene 
te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om 
een tijdige levering van zaken en/of diensten en/
of uitvoering van overeengekomen werkzaam-
heden door Fleetshield mogelijk te maken.

6.4 
Indien de Opdrachtgever de in het voorgaande 
lid genoemde verplichting niet nakomt, vervalt 
voor Fleetshield de verplichting om binnen de 
overeengekomen leveringstermijn de overeen-
gekomen prestatie te verrichten. 

Artikel 7 Uitvoering van de Overeenkomst

7.1 
Fleetshield zal de Overeenkomst naar beste 
inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen 
van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander 
conform de ten tijde van het sluiten van de Over-
eenkomst bekende stand der techniek en 
wetenschap.

7.2 
Indien en voor zover een goede uitvoering van de 
Overeenkomst dit vereist, is Fleetshield gerechtigd 
de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te laten 
verrichten door derden.
7.3 
Indien Fleetshield op verzoek van de Opdracht-
gever de opdracht uitvoert met behulp of met 
verwerking van door de Opdrachtgever 
aangeleverde materialen of halffabrikaten, 
gebeurt zulks geheel voor risico van de 
Opdrachtgever. Met name, maar daartoe 
uitdrukkelijk niet beperkt, betreft dit houdbaar-
heid, hechting, slijtvastheid, licht- en kleurecht-
heid van de door opdrachtgever aangeleverde 
materialen of halffabrikaten.

7.4 
De Opdrachtgever is jegens Fleetshield 
verantwoordelijk voor de juiste en tijdige 

uitvoering van alle door of vanwege Fleetshield 
gegeven aanwijzingen, voorzieningen 
en/of gestelde voorwaarden die noodzakelijk zijn 
voor de uitvoering van de Overeenkomst door 
Fleetshield. Met name is Opdrachtgever 
gehouden het door Fleetshield te behandelen 
object ter beschikking te stellen in de staat zoals 
dat door of namens Fleetshield voorafgaand aan 
de uitvoering van de opdracht schriftelijk is 
aangegeven in het voorschouwing rapport.

7.5 
Opdrachtgever is verplicht Fleetshield te 
informeren over het te behandelen object, zodat 
Fleetshield de risico’s die gepaard gaan met de 
uitvoering van de Overeenkomst kan 
incalculeren. Bij niet-naleving van deze 
verplichting is Opdrachtgever verplicht de schade 
die Fleetshield hierdoor lijdt te vergoeden en 
tevens verplicht Fleetshield te vrijwaren in het 
geval Fleetshield wordt aangesproken door derden. 

7.6
De Opdrachtgever zorgt er voor eigen rekening 
en risico voor dat: 
a) het personeel van Fleetshield, zodra dit op de 
plaats van de werkzaamheden is aangekomen, 
de werkzaamheden kan aanvangen en blijven 
verrichten gedurende normale werkuren, en op 
verzoek van Fleetshield ook buiten de normale 
werkuren; en 
b) alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgs-
maatregelen zijn genomen en worden 
gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen 
worden genomen en gehandhaafd ten einde in 
het kader van de werkzaamheden aan de 
toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.

7.7
Indien door Fleetshield of een door haar
ingeschakelde derde in het kader van de 
uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden 
worden verricht op de locatie van Opdrachtgever 
of een door Opdrachtgever aangewezen andere 
locatie, draagt Opdrachtgever, tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen, zorg voor het 
kosteloos ter beschikking stellen van de door 
Fleetshield in redelijkheid gewenste faciliteiten 
voor de duur van de uitvoering van de 
overeengekomen werkzaamheden.
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Artikel 8 Opschorting, ontbinding en 
tussentijdse opzegging van de 
Overeenkomst

8.1  
Fleetshield is bevoegd de nakoming van de 
verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst 
te ontbinden, indien: 
- de Opdrachtgever de verplichtingen uit de 
Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig 
nakomt;
- na het sluiten van de Overeenkomst 
Fleetshield ter kennis gekomen omstandigheden 
goede grond geven te vrezen dat de 
Opdrachtgever de verplichtingen niet zal 
nakomen;
- de Opdrachtgever bij het sluiten van de
Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen 
voor de voldoening van haar verplichtingen uit 
de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of 
onvoldoende is;
- Indien door de vertraging aan de zijde van de 
Opdrachtgever niet langer van Fleetshield kan 
worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen 
de oorspronkelijk overeen¬gekomen condities zal 
nakomen.

8.2
Voorts is Fleetshield bevoegd de Overeenkomst te 
ontbinden indien zich omstandigheden voordoen 
welke van dien aard zijn dat nakoming van de 
Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich 
anderszins omstandigheden voordoen die van 
dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding 
van de Overeenkomst in redelijkheid niet van 
Fleetshield kan worden gevergd.

8.3
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn 
de vorderingen van Fleetshield op de Opdracht-
gever onmiddellijk opeisbaar. Indien Fleetshield 
de nakoming van de verplichtingen opschort, 
behoudt Fleetshield haar aanspraken uit de wet 
en/of de Overeenkomst.

8.4
Indien Fleetshield tot opschorting of ontbinding 
overgaat, is Fleetshield op generlei wijze 
gehouden tot vergoeding van schade en kosten 
daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

8.5
Indien de Opdrachtgever de voor haar uit de 
Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet 
nakomt en deze niet-nakoming een ontbinding 
rechtvaardigt, dan is Fleetshield gerechtigd de 
Overeenkomst terstond en met directe ingang te 
ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot 
betaling van enige schadevergoeding of schade-
loosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde 
van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of 
schadeloosstelling is verplicht. 

8.6
Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever 
toerekenbaar is, is de Opdrachtgever gehouden 
tot vergoeding van schade zijdens Fleetshield, 
daaronder begrepen de kosten, direct of indirect 
daardoor ontstaan.

8.7
Indien de Overeenkomst tussentijds wordt 
opgezegd door Fleetshield, zal Fleetshield in 
overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor 
overdracht van nog te verrichten werkzaam-
heden aan derden, tenzij de opzegging aan de 
Opdrachtgever toerekenbaar is. 
Indien de overdracht van de werkzaamheden 
voor Fleetshield extra kosten met zich meebrengt, 
dan worden deze aan de Opdrachtgever in 
rekening gebracht. De Opdrachtgever is 
gehouden deze kosten binnen de daarvoor 
genoemde termijn te voldoen, tenzij Fleetshield 
anders aangeeft.

8.8
In geval van liquidatie, van (aanvrage van) 
surseance van betaling of faillissement, van 
beslaglegging - indien en voor zover het beslag 
niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste 
van de opdrachtgever, van schuldsanering of een 
andere omstandigheid waardoor de Opdracht-
gever niet langer vrijelijk over haar vermogen 
kan beschikken, staat het Fleetshield vrij om de 
Overeenkomst terstond en met directe ingang op 
te zeggen, zonder enige verplichting harerzijds tot 
betaling van enige schadevergoeding of schade-
loosstelling. De vorderingen van Fleetshield op 
de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk 
opeisbaar.
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 8.9
Indien de Opdrachtgever de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk opzegt, dan zullen de 
daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, 
vermeerdert met de eventuele aan-, afvoer- en 
afleveringskosten daarvan en de voor de 
uitvoering van de overeenkomst gereserveerde 
arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in 
rekening worden gebracht.

Artikel 9 Levering, keuring en acceptatie

9.1 
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,
geschiedt levering van de door Fleetshield 
verrichte werkzaamheden en/of diensten ter 
plaatse waar Fleetshield de werkzaamheden 
en/of diensten hoofdzakelijk heeft verricht. 

9.2 
Wanneer keuring door Opdrachtgever is 
overeengekomen gelden de door Fleetshield te 
verrichten werkzaamheden en/of diensten als 
geleverd indien door Fleetshield is aangegeven 
dat de Overeenkomst is uitgevoerd en keuring kan 
plaatsvinden. Indien geen keuring is 
overeengekomen is sprake van aflevering 
wanneer Fleetshield aan Opdrachtgever heeft 
bericht dat zij gereed is met de uitvoering van de 
werkzaamheden. Indien uitsluitend het leveren 
van zaken is overeengekomen gelden de zaken, 
tenzij anders is overeengekomen, als afgeleverd 
nadat deze door Fleetshield af bedrijf of af 
magazijn ter beschikking zijn gesteld aan 
Opdrachtgever.

9.3 
Indien vervoer van af te leveren zaken is 
overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van 
Opdrachtgever, tenzij franco levering is overeen-
gekomen. De Opdrachtgever draagt steeds het 
risico van het vervoer.

9.4
De Opdrachtgever is verplicht terstond na de 
aflevering als hiervoor bedoeld, grondig na te 
gaan of de prestatie van Fleetshield deugdelijk en 
overeenkomstig de Overeenkomst is uitgevoerd.

9.5 
Indien een keuring is overeengekomen, zullen 

Fleetshield en Opdrachtgever gezamenlijk de 
door Fleetshield verrichte werkzaamheden en of 
geleverde zaken inspecteren. Van deze 
inspectie zal een rapport worden opgemaakt 
waarin eventuele, bij de inspectie gebleken, 
klachten en/of tekortkomingen worden genoteerd. 
Door Fleetshield zal op deze rapportage worden 
aangegeven welke klachten en/of tekortkomingen 
door haar worden geaccepteerd en in het kader 
van de nakoming van de overeenkomst zullen 
worden verholpen en/of hersteld. Partijen komen 
hierbij een termijn overeen waarbinnen Fleetshield 
alsnog aan haar verplichtingen op grond van de 
overeenkomst zal moeten hebben voldaan. 
Op deze termijn is het bepaalde in artikel 6 van 
deze Algemene Voorwaarden van overeen-
komstige toepassing. 

9.6
Indien door partijen een keuring is overeen-
gekomen gelden de door Fleetshield verrichte 
werkzaamheden en/of geleverde zaken, met 
uitzondering van de in het inspectierapport 
aangetekende en door Fleetshield geaccepteerde 
klachten en/of tekortkomingen, na inspectie als 
door Opdrachtgever geaccepteerd.

9.7
De door Fleetshield verholpen en/of herstelde 
klachten en/of gebreken zullen overeenkomstig 
het bepaalde in dit artikel worden geïnspecteerd 
en geaccepteerd.

9.8
Indien geen keuring is overeengekomen gelden 
de geleverde werkzaamheden, diensten en/of 
zaken als door de opdrachtgever te zijn 
geaccepteerd indien en voor zover niet tijdig na 
aflevering door de opdrachtgever schriftelijk is 
gereclameerd overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

9.9
De prestatie van Fleetshield geldt tussen partijen 
in ieder geval als deugdelijk en overeenkomstig 
de opdracht uitgevoerd en door opdrachtgever 
geaccepteerd, indien de Opdrachtgever het 
geleverde of een gedeelte daarvan in gebruik 
heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan 
derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik 
heeft doen nemen of heeft doen bewerken. 
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9.10
Na aflevering zijn de door Fleetshield geleverde 
zaken behoudens het in deze Algemene 
Voorwaarde bepaalde voor risico van opdracht-
gever. 

Artikel 10 Onderzoek en Reclames

10.1 
Indien geen keuring is overeengekomen, dienen 
eventueel zichtbare gebreken aan de door 
Fleetshield geleverde diensten, werkzaamheden 
en/of zaken door opdrachtgever binnen 7 dagen 
na het moment van levering schriftelijk aan 
Fleetshield te worden medegedeeld. 
Eventuele niet zichtbare gebreken dienen 
terstond, maar in ieder geval uiterlijk binnen 7 
dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan 
Fleetshield te worden gemeld. Een eventuele 
melding dient een zo gedetailleerd mogelijke 
omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat 
Fleetshield in staat is adequaat te reageren. 
De Opdrachtgever dient Fleetshield in de 
gelegenheid te stellen een gebrek of klacht te 
(doen) onderzoeken

10.2 
Indien een keuring na levering / oplevering is 
overeengekomen en bij deze keuring / 
oplevering zijn gebreken en/of tekortkomingen 
aan het licht gekomen, dan heeft Fleetshield de 
keuze tussen aanpassing van het factuurbedrag, 
het verbeteren of opnieuw verrichten van werk-
zaamheden waarvan het resultaat is afgekeurd, 
en/of de vervanging van de geleverde zaken dan 
wel van het gebrekkig of beschadigd gedeelte 
daarvan. Eventueel nadien ontstane gebreken 
en/of tekortkomingen komen voor rekening en 
risico van Opdrachtgever, tenzij één en ander 
onder garantieregeling van artikel 11 valt. 

10.3
Na het verstrijken van de in artikel 10 lid 1 
genoemde termijn komt de Opdrachtgever geen 
recht meer toe op herstel, vervanging of 
schadeloosstelling.

10.4 
Afwijkingen van geringe betekenis brengen geen 
verandering in de op partijen rustende 
verplichtingen en geven geen recht op reclame, 

en vormen evenmin reden voor bijvoorbeeld 
afkeuring, korting, ontbinding van de overeen-
komst of schadevergoeding. Afwijkingen die, 
alle omstandigheden in aanmerking genomen, in 
redelijkheid geen of een ondergeschikt invloed op 
de (gebruiks)waarde van het geleverde hebben, 
worden steeds geacht afwijkingen van geringe 
betekenis te zijn.

10.5 
Een verschil van 10% of minder in de geleverde 
hoeveelheid ten opzichte van de overeen-
gekomen door Fleetshield te leveren hoeveelheid, 
en indien geen totale hoeveelheid is overeen-
gekomen, ten opzichte van de ten behoeve van 
de Overeenkomst benodigde hoeveelheid, is niet 
te beschouwen als een afwijking van de 
afgeleverde hoeveelheid en wordt als een 
afwijking van geringe betekenis als bedoeld in 
art. 10 lid 4 van deze Algemene Voorwaarden 
aangemerkt.

10.6 
Reclame schort de betalingsverplichting van de 
Opdrachtgever niet op.

10.7 
Reclames kunnen slechts geldend worden 
gemaakt ten aanzien van zaken die zich nog 
bevinden in de staat waarin zij door Fleetshield 
geleverd zijn. Reclames zullen niet in behandeling 
worden genomen, indien blijkt dat aan het door 
Fleetshield geleverde veranderingen zijn 
aangebracht, behoudens in het geval dat dit 
met schriftelijke toestemming van Fleetshield is 
gebeurd. 

10.8 
In geval van een gerechtvaardigde reclame heeft 
Fleetshield de keuze tussen aanpassing van het 
factuurbedrag, het verbeteren of opnieuw 
verrichten van werkzaamheden waarvan het 
resultaat is afgekeurd, en/of de vervanging van 
de geleverde zaken dan wel van het gebrekkig 
of beschadigd gedeelte daarvan. Fleetshield 
is nimmer schadevergoeding verschuldigd aan 
Opdrachtgever.
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Artikel 11 Garantie

11.1 
Onverminderd de hierna genoemde beperkingen 
staat Fleetshield in voor zowel de deugdelijkheid 
van de door haar geleverde diensten en de door 
haar geleverde zaken, alsmede voor de 
kwaliteit van het voor de verrichte werkzaam-
heden gebruikte en afgeleverde materiaal. 
De garantie strekt zich uitsluitend uit tot gebreken 
die bij de keuring na aflevering als bedoeld in 
artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden, 
respectievelijk binnen 7 dagen na aflevering 
indien geen keuring is overeengekomen, niet 
waarneembaar zijn geweest en waarvan de 
Opdrachtgever bewijst dat zij binnen vijf jaar na 
levering als bedoeld in artikel 9 van deze 
Algemene Voorwaarden zijn opgetreden 
uitsluitend of overwegend als direct gevolg van 
een onjuistheid in de door Fleetshield toegepaste 
werkwijze dan wel ten gevolge van gebrekkige 
afwerking of gebruik van slecht materiaal.

11.2 
Onder de garantie vallende gebreken zullen door 
Fleetshield worden verholpen door reparatie 
en/of vervanging van een gebrekkig onderdeel, 
een en ander ter keuze van Fleetshield. 
Tenzij anders overeengekomen, zijn alle kosten 
die uitgaan boven de directe kosten gemoeid met 
reparatie en/of vervanging, voor rekening van 
Opdrachtgever.

11.3 
Van garantie zijn uitgesloten gebreken die, geheel 
of gedeeltelijk het gevolg zijn van: 
a) de niet in achtneming van onderhoudsvoor-
schriften dan wel ander dan het voorzien normaal 
gebruik;
b) normale slijtage;
c) montage of reparatie door derden, waaronder 
begrepen de Opdrachtgever;
d) de toepassing van enig overheidsvoorschrift 
inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste 
materialen;
e) ongeschiktheid van door de Opdrachtgever 
aan Fleetshield ter bewerking aangeboden zaak/
zaken voor de overeengekomen behandeling/
werkzaamheden;
f) materialen, zaken en/of werkwijzen, voor zover 
op uitdrukkelijke instructie van de Opdrachtgever 

toegepast, alsmede van door of namens de 
Opdrachtgever aangeleverde materialen;
g) door Fleetshield van derden betrokken onder-
delen, voor zover deze derde geen garantie aan 
Fleetshield heeft verstrekt, dan wel indien deze 
garantie is verstreken;
h) door opdrachtgever gegeven onjuiste en/of 
onvolledige informatie.

11.4 
Een beroep op de garantie door Opdracht-
gever en/of het beweerdelijk niet nakomen door 
Fleetshield van haar garantieverplichtingen, 
ontslaat de Opdrachtgever niet van de 
verplichtingen die voor hem voortvloeien uit de 
met Fleetshield gesloten Overeenkomst. 

11.5 
De garantie vervalt indien door opdrachtgever 
binnen de garantietermijn wijzigingen en/of 
reparaties aan het geleverde heeft verricht en/of 
heeft laten verrichten. 

11.6 
Alle zowel directe als ook indirecte schade, 
ontstaan door het niet behoorlijk functioneren van 
de door Fleetshield geleverde zaken, valt buiten 
de garantie.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

12.1 
De eigendom van de door Fleetshield 
geleverde zaken gaat eerst over op Opdracht-
gever na een volledige betaling van alle 
vorderingen van Fleetshield op Opdrachtgever 
als tegenprestatie voor door en/of namens en/of 
voor rekening van Fleetshield aan Opdrachtgever 
krachtens overeenkomst geleverde of te leveren 
zaken, werkzaamheden en/of diensten.

12.2 
Opdrachtgever is verplicht voor een 
zorgvuldige behandeling zorg te dragen van de 
zaken waarop een eigendomsvoorbehoud van 
Fleetshield rust. Opdrachtgever is niet 
gerechtigd de zaken aan derden af te staan, in 
pand te geven, te belenen of uit de ruimten waar 
zij zijn geleverd te verwijderen of te doen 
verwijderen, totdat de gehele koopsom en de 
eventueel daarbij komende kosten volledig zijn 
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betaald, behoudens voor zover dit in het kader 
van een normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk 
is.

12.3 
In het geval van niet-betaling van een opeisbaar 
bedrag, schorsing van betaling, surseance van 
betaling, faillissement, onder curatele stelling, 
liquidatie of overlijden van Opdrachtgever, is 
Fleetshield gerechtigd om zonder rechterlijke 
tussenkomst het reeds geleverde doch nog niet of 
niet geheel betaalde, als haar eigen eigendom 
terug te vorderen, onverminderd het recht om 
vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of 
schade.

12.4 
Indien Fleetshield op grond van omstandigheden 
zoals in lid 3 van dit artikel omschreven 
gerechtigd is om haar eigendommen terug te 
vorderen, is Opdrachtgever verplicht om 
Fleetshield of een door haar aan te wijzen derde 
op eerste verzoek toegang te verlenen tot de 
plaatsen waar de onder eigendomsvoorbehoud 
geleverde zaken zich bevinden en alle door 
Fleetshield gewenste medewerking te verlenen.

Artikel 13 Overmacht

13.1 
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van 
enige verplichting uit deze Overeenkomst indien 
zij daartoe gehinderd worden door overmacht.

13.2 
Onder overmacht in de zin van deze Algemene 
Voorwaarden wordt verstaan: iedere 
tekortkoming die niet te wijten is aan schuld en die 
noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in 
het maatschappelijk verkeer geldende 
opvattingen behoort te worden toegerekend. 
Onder overmacht wordt onder meer verstaan: 
werkstaking of uitsluiting, oproer, brand, 
transportmoeilijkheden, extreme weersomstandig-
heden en/of maatregelen van overheidswege die 
de uitvoering van de overeenkomst verhinderen 
of belemmeren, alsmede wanprestatie door (een 
van) de leverancier(s) waardoor Fleetshield 
verplichtingen jegens de Opdrachtgever niet of 
niet tijdig kan nakomen. 

13.3 
Indien de uitvoering van de Overeenkomst als 
gevolg van overmacht tijdelijk onmogelijk is, 
is Fleetshield gerechtigd de uitvoering van de 
Overeenkomst op te schorten voor de duur dat de 
belemmering voortduurt. Fleetshield zal in overleg 
met de Opdrachtgever een termijn afspreken 
waarbinnen nakoming alsnog kan plaatsvinden. 
Indien uitvoering van de Overeenkomst door 
overmacht blijvend onmogelijk is geworden, zijn 
partijen gerechtigd de Overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Fleetshield 
gehouden is tot betaling van enige schade-
vergoeding.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 
De aansprakelijkheid van Fleetshield is, 
behoudens opzet en/of grove schuld van de 
directie van Fleetshield zelf, beperkt tot de in 
artikel 11 van deze algemene voorwaarden 
genoemde garantieverplichtingen. Buiten opzet 
en/of grove schuld van de directie van Fleetshield 
is Fleetshield nimmer aansprakelijk voor en 
mitsdien nimmer verplicht tot vergoeding van 
middellijk of onmiddellijk geleden directe of 
indirecte schade van welke aard dan ook. 

14.2 
Indien en voor zover op Fleetshield enige 
aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde 
ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde 
beperkt tot geleden directe schade. 
Aansprakelijkheid voor indirecte (gevolg) schade 
wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Onder indirecte 
(gevolg)schade wordt onder meer begrepen 
gederfde winst, gemiste besparingen, schade 
door bedrijfsstagnatie en dergelijke.

14.3 
Indien de uitvoering van de overeenkomst als 
gevolg van overmacht tijdelijk onmogelijk is, 
is Fleetshield gerechtigd de uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten voor de duur dat de 
belemmering voortduurt. Fleetshield zal in overleg 
met de opdrachtgever een termijn afspreken 
waarbinnen nakoming alsnog kan plaatsvinden. 
Indien uitvoering van de overeenkomst door 
overmacht blijvend onmogelijk is geworden, zijn 
partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of 
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Artikel 15 Vrijwaring

15.1 
De Opdrachtgever vrijwaart Fleetshield voor 
eventuele aanspraken van derden, die in 
verband met de uitvoering van de Overeenkomst 
schade lijden en waarvan de oorzaak dan wel de 
gevolgen (gelet op de aansprakelijkheids-
beperking als genoemd in artikel 14) aan andere 
dan Fleetshield toerekenbaar is.

15.2 
Indien Fleetshield uit dien hoofde door derden 
mocht worden aangesproken, dan is Opdracht-
gever gehouden Fleetshield zowel buiten als in 
rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te 
doen dat van haar in dat geval verwacht mag 
worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreken 
blijven in het nemen van adequate maatregelen, 
dan is Fleetshield, zonder ingebrekestelling, 
gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten 
en schade aan de zijde van Fleetshield en derden 
daardoor ontstaan, komen integraal voor 
rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 16 (druk-)proeven

16.1 
De Opdrachtgever is gehouden de door 
Fleetshield ter controle ter beschikking gestelde 
(druk-)proeven zorgvuldig op fouten en 
gebreken te controleren en zijn of haar oordeel 
aan Fleetshield binnen 14 dagen na ter 
beschikking stelling te doen toekomen. 

16.2
Goedkeuring van de proeven door de Opdracht-
gever geldt als erkenning dat Fleetshield de aan 
de proeven voorafgaande en daarmee 
verbonden werkzaamheden overeenkomstig de 
Overeenkomst heeft uitgevoerd. 

16.3 
Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan zijn in 
het eerste lid genoemde verplichting geldt dit als 
goedkeuring in de zin van het tweede lid.

gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Fleetshield 
gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding.

14.4 
Indien buiten toedoen van Fleetshield geen 
uitkering van de (aansprakelijkheids) verzekering 
mocht worden verkregen, is de aansprakelijkheid 
van Fleetshield beperkt tot maximaal het 
declaratiebedrag van de opdracht waarop de 
aansprakelijkheid betrekking heeft.

14.5
De in deze algemene voorwaarden opgenoemde 
beperkingen van de  aansprakelijkheid gelden 
onverminderd wanneer de schade is te wijten aan 
opzet en/of grove schuld van ondergeschikten 
en/of niet ondergeschikten van wie Fleetshield 
zich bediend.

14.6
Schadeclaims dienen binnen 60 dagen na 
het ontstaan hiervan, of na het moment dat de 
Opdrachtgever de schade heeft ontdekt dan 
wel deze in redelijkheid had kunnen ontdekken, 
aan Fleetshield schriftelijk te worden gemeld, op 
straffe van verval van iedere aanspraak op 
schadevergoeding door Fleetshield.

14.7
Fleetshield is niet aansprakelijk voor schade 
aan zaken van Opdrachtgever die het gevolg is 
van ongeschiktheid van die zaken voor de door 
Fleetshield in opdracht van opdrachtgever te 
verrichten werkzaamheden, wanneer die 
ongeschiktheid aan Fleetshield ten tijde van de 
voorschouw niet kon blijken en Opdrachtgever 
Fleetshield bij het aangaan van de Overeenkomst 
dan wel uiterlijk bij de voorschouw, geen opgave 
heeft gedaan van voor Fleetshield voor de 
uitvoering van de Overeenkomst relevante 
informatie met betrekking tot onder meer de 
eigenschappen en de aard van die zaken, de 
toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste 
oppervlakte bewerkingen.
In alle gevallen is schade aan glas door
zogenaamde thermische breuk uitgesloten van 
aansprakelijk bij Fleetshield tenzij expliciet is 
overeengekomen middels voorschouw én glas-
expertise rapport de toepassing door fabrikant 
van de glasfolie is goedgekeurd.
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Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

18.1 
Op alle door Fleetshield gesloten 
Overeenkomsten is Nederlands recht van 
toepassing. 

18.2 
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke 
slechts door een der partijen als zodanig 
worden beschouwd, voortvloeiende uit of 
verband houdende met de Overeenkomst waarop 
deze voorwaarden van toepassing zijn of de 
betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of 
uitvoering, zullen worden beslist door de 
bevoegde rechter te Utrecht, zulks voor zover 
wettelijke bepalingen dit toestaan. 

16.4 
Elke op verzoek van de Opdrachtgever 
vervaardigde proef wordt naast de overeen-
gekomen prijs in rekening gebracht, tenzij 
uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van 
deze proeven in de prijs zijn begrepen. 

Artikel 17 Intellectuele en industriële
eigendom

17.1 
Opdrachtgever staat er voor in dat door 
Fleetshield door de uitvoering van de opdracht 
met de door opdrachtgever verstrekte gegevens 
waaronder tekeningen, ontwerpen, modellen, 
schetsen en afbeeldingen bij de uitvoering  
van de opdracht, geen inbreuk wordt gemaakt op 
enig wettelijk voorschrift of beschermde rechten 
van derden, waaronder met name begrepen 
auteursrechten en/of (andere) rechten van 
intellectuele en industriële eigendom, dan wel 
het recht met betrekking tot onrechtmatige daad. 
Opdrachtgever vrijwaart Fleetshield zowel in als 
buiten rechte voor alle aanspraken van derden ter 
zake.

17.2 
Alle bij de uitvoering van de opdracht tot stand 
gekomen zaken, werkwijzen of processen worden 
geacht geheel en uitsluitend volgens de inzichten 
van Fleetshield tot stand te zijn gekomen. 
Alle rechten van industriële en intellectuele eigen-
dom op of in verband  met zaken, werkwijzen 
of processen die al dan niet specifiek voor de 
uitvoering van de opdracht voor opdrachtgever 
zijn ontwikkeld, ontworpen en/of vervaardigd, 
en alle daartoe door Fleetshield vervaardigde of 
gebruikte tekeningen, teksten, modellen, hand-
boeken, monsters, hulpmiddelen, berekeningen, 
software en anderedocumenten en gegevens-
dragers, komen uitsluitend toe aan Fleetshield.

17.3 
Opdrachtgever is verplicht zo nodig op eerste 
verzoek van Fleetshield medewerking te verlenen 
aan de overdracht aan Fleetshield van de in lid 2  
genoemde rechten. Na afloop van de opdracht 
zal opdrachtgever alle in lid 2 genoemde 
gegevens en zaken afgeven aan Fleetshield.
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