Green Energies B.V.
ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
Gedeponeerd ten kantore van de vennootschap te Oss aan de Burgemeester vd Elzenlaan no. 22 op 19 augustus 2013

Artikel 1 : begripsbepaling
1. Onder "GE" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Green Energies B.V., gevestigd en
kantoorhoudende te Oss (NL), Burgemeester van den Elzenlaan 22.
2. Onder "opdrachtnemer" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan
verkopers en leveranciers van goederen in de ruimste zin, alsmede diegenen die in
opdracht van GE te haren behoeve diensten of andere prestaties verrichten.
3. Voor de interpretatie van de handelstermen gelden uitsluitend en alleen de
"ICC Incoterms 2000", zoals omschreven in de Nederlandse tekst.
Artikel 2 : toepassing
1. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van algemene voorwaarden van
opdrachtnemers van toepassing op alle opdrachten, orders, (koop)overeenkomsten
en leveranties van goederen en diensten aan GE.
2. Afwijkende en/of aanvullende voorwaarden maken alleen deel uit van een
overeenkomst voor zover die voorwaarden of bedingen door GE uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel 3 : opdrachten/overeenkomsten
1. Een overeenkomst komt met opdrachtnemer tot stand als GE de opdracht
schriftelijk bevestigt middels toezending van de opdracht bon of een ander
uitdrukkelijk daartoe bestemd document aan de opdrachtnemer, dan wel de
daartoe opgemaakte overeenkomst tekent. De verplichtingen van GE uit hoofde
van een overeenkomst strekken niet verder dan hetgeen uitdrukkelijk in de
opdracht bon, een ander daartoe bestemd document of de overeenkomst is
omschreven, waarbij overigens de opdracht bon prevaleert.
2. Met het aanvaarden van de opdracht van GE danwel nadere instructies bevestigt
de opdrachtnemer, dat de opdracht in al zijn aspecten uitvoerbaar is, dat hetgeen
opdracht nemer zal leveren of verrichten beantwoordt aan het door GE daarvoor
gestelde doel en ook overigens tenminste aan de in artikel 12 vermelde
voorwaarden voldoet. Indien opdracht nemer de opdracht aanvaardt en tevens
wijzigingen en/of aanvullingen aan GE voorstelt of adviseert, bevestigt opdracht
nemer, dat de opdracht met inachtneming van deze wijzigingen en/of aanvullingen
uitvoerbaar is, dat hetgeen opdrachtnemer overeenkomstig de opdracht en de
voorgestelde wijzigingen en/of aanvullingen levert, beantwoordt aan het door GE
gestelde doel en ook overigens tenminste aan de in artikel 12 vermelde
voorwaarden voldoet. Indien opdrachtnemer constateert dat de opdracht niet aan
de vorenvermeld vereisten beantwoordt, is opdrachtnemer verplicht om GE hiervan
binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de opdracht respectievelijk de
bevestiging danwel nader gegeven instructies schriftelijke mededeling te doen.
3. Opdrachtnemer zal alleen met de daartoe voorafgaande uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van GE opdrachten van GE (gedeeltelijk) door derden
kunnen laten uitvoeren danwel aan derden kunnen overdragen. GE kan aan deze
toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 4 : (Intellectuele) eigendomsrechten en andere rechten
1. Eventuele ontwerpen, (constructie-)tekeningen, toelichtingen en bijlagen etc.,
die door GE bij aanvragen en/of bij met GE gesloten overeenkomsten, al of niet
tegen betaling, aan de opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld of aan hem zijn
verstrekt, blijven te allen tijde eigendom van GE. Alle rechten uit hoofde van
industriële en intellectuele eigendom, alsmede auteursrechten blijven berusten bij
GE. Opdrachtnemer zal op deze goederen/documenten vermelden dat zij
toebehoren aan GE.
2. De door de opdrachtnemer vervaardigde monsters, matrijzen, (andere)
(fabricage-)hulpmiddelen, modellen, (constructie-) tekeningen, toelichtingen en
bijlagen etc. aan GE ter beschikking gesteld en/of door opdrachtnemer in (het
kader van een) opdracht van GE vervaardigd, ongeacht of hiervoor door
opdrachtnemer kosten in rekening zijn gebracht, worden eigendom van GE.
Opdrachtnemer zal op deze goederen/documenten vermelden dat zij toebehoren
aan GE. Alle rechten uit hoofde van industriële en intellectuele eigendom alsmede
auteursrechten berusten bij GE, hetgeen door de opdrachtnemer, na een daartoe
strekkend verzoek, onmiddellijk schriftelijk aan GE zal worden bevestigd.
3. Goederen/documenten die GE voor welk doel dan ook aan opdrachtnemer ter
beschikking stelt, blijven eigendom van GE. Opdrachtnemer zal op deze
goederen/documenten vermelden dat zij toebehoren aan GE, voor zover een
dergelijke vermelding ontbreekt. GE is door de opdrachtnemer gemachtigd om
steeds, maar in ieder geval indien opdracht nemer zijn verplichtingen jegens GE
niet nakomt danwel indien zijn faillissement of surseance van betaling wordt
aangevraagd of indien opdrachtnemer door welke oorzaak ook de vrije beschikking
over (een deel van) zijn vermogen verliest of dreigt te verliezen, de
goederen/documenten terstond weg te nemen.
4. Opdrachtnemer zal verplicht zijn om deze goederen/documenten steeds
geïndividualiseerd en afzonderlijk te bewaren en is gehouden jegens derden
melding te doen van het feit, dat de eigendom van de goederen bij GE berust.
5. Opdrachtnemer garandeert dat de door hem te leveren goederen en diensten
geen inbreuk maken op industriële en intellectuele eigendomsrechten van derden.
Opdracht nemer vrijwaart GE en haar afnemer(s) voor alle kosten, schaden en
interessen, inclusief doch niet beperkt tot alle kosten, schaden en interessen van
derden, die veroorzaakt worden door, het gevolg zijn van en samenhangen met
inbreuk op deze eigendomsrechten, inclusief inbreuk door levering en/of gebruik
van het/de overeengekomen product of dienst.
6. Opdrachtnemer kan geen retentierecht uitoefenen op zaken die eigendom zijn
van GE of ten aanzien waarvan GE anderszins rechten kan doen gelden.
Artikel 5 : prijzen
1. Alle prijzen zijn inclusief verpakkings- en transportkosten, rechten en
belastingen en betreffen alle door opdrachtnemer uit hoofde van de opdracht te
verrichten leveringen en diensten.
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3. De opdrachtnemer is gehouden prijzen en aanbiedingen als door hem gedaan in
prijscouranten, circulaires, advertenties, offertes en orderbevestigingen jegens GE
gestand te doen.
Artikel 6 : betaling
1. De betaling geschiedt in Nederlandse courant. In vreemde valuta uitgedrukte
bedragen worden naar Nederlandse courant omgerekend op grond van de
wisselkoersen van de bank van GE per de datum waarop de overeenkomst is
gesloten, althans de datum van dagtekening van de opdracht bon of een ander
voor de bevestiging van de opdracht bestemd document van GE.
2. GE heeft het recht haar betalingsverplichting op te schorten of daaraan niet te
voldoen, indien de geleverde goederen en/of te verrichten diensten niet of niet
geheel voldoen aan de in de opdracht omschreven vereisten.
3. GE behoudt het recht om te allen tijde het door haar aan de opdrachtnemer
verschuldigde met hetgeen opdrachtnemer aan haar en/of aan op enigerlei wijze
met haar gelieerde ondernemingen verschuldigd is, te verrekenen. Eventuele
beperkende wettelijke regelingen ten aanzien van verrekening door GE zijn niet
van toepassing. Het recht van opdrachtnemer op verrekening wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
4. Elke factuur dient slechts leveringen welke op één opdracht betrekking hebben,
te vermelden.
5. Tenzij GE en opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, vindt betaling door GE plaats 60 (zestig) dagen na volledige nakoming
door opdrachtnemer van zijn verplichtingen uit de met GE gesloten overeenkomst
danwel - indien een betaling in termijnen werd overeengekomen - van zijn
verplichtingen als samenhangend met de betreffende betalingstermijn, en de
schriftelijke accoord bevinding daarvan door GE, en na ontvangst van een correcte
factuur met eventueel bijbehorende documenten, welke van de twee het laatst
plaatsvindt, onverminderd het recht van GE om betaling ingevolge lid 2 van dit
artikel op te schorten. Betaling van een factuur door GE laat de aanspraken van GE
wegens tekortkoming van de opdrachtnemer onverlet.
6. Indien GE niet op tijd betaalt, zal opdrachtnemer GE hiervan bij aangetekend
schrijven verwittigen en GE alsnog in staat stellen binnen 2 (twee) weken te
betalen.
7. Opdrachtnemer heeft in het algemeen en in het bijzonder in de in lid 2, 3 en 6
van dit artikel bedoelde gevallen niet het recht zijn werkzaamheden, leveringen,
prestaties en andere verplichtingen tegenover GE (inclusief doch niet beperkt tot
meer werkzaamheden en meer leveringen en -prestaties op grond van aanvullende
opdrachten) te vertragen, op te schorten of anderszins te staken of te beperken.
8. Het is de opdrachtnemer verboden zijn vorderingen op GE (al dan niet stil) aan
derden over te dragen of te verpanden.
Artikel 7 : faillissement/surseance opdrachtnemer
Bij faillissement of surseance van betaling van of toepassing van de WSNP op de
opdrachtnemer of indien de opdrachtnemer door welke oorzaak ook de vrije
beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te
verliezen, zullen de vorderingen van GE direct opeisbaar zijn en heeft GE het recht
haar prestaties op te schorten en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang
(gedeeltelijk) te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
Artikel 8 : levering, levertijd, risico
1. Levering geschiedt DDP aan de tussen GE en de opdrachtnemer overeengekomen plaats en vervoer van goederen geschiedt derhalve steeds voor rekening
en risico van de opdrachtnemer. De eigendom van de goederen wordt geacht
uiterlijk op het moment van levering aan GE te zijn overgegaan, of zoveel eerder
als GE het door haar aan opdrachtnemer verschuldigde geheel of gedeeltelijk aan
opdrachtnemer heeft voldaan. Risico-overgang op GE vindt plaats overeenkomstig
de desbetreffende bepalingen in de ICC Incoterms.
2. De goederen worden steeds van een deugdelijke, geschikte en veilige
verpakking voorzien. De verpakkingskosten zijn ingevolge artikel 5 lid 1 in de prijs
begrepen.
3. Opdrachtnemer verstrekt uiterlijk op de overeengekomen leveringsdatum de
voor de goederen resp. diensten van toepassing zijnde (bedienings-)voorschriften,
onderhoud voorschriften, keuringsbewijzen, reservedelenoverzichten, overzichten
en (constructie-)tekeningen op grond waarvan de goederen en/of diensten zijn
vervaardigd respectievelijk geleverd en/of welke de "as built"-situatie weergeven
alsmede alle andere overeengekomen documentatie.
4. Leenemballage zal op verzoek en voor rekening en risico van opdrachtnemer
worden geretourneerd.
5. Opdrachtnemer zal alle (wettelijke) voorschriften op de plaats van aflevering
en/of de plaats waar opdrachtnemer diensten voor GE verricht, naleven.
Opdrachtnemer wordt geacht deze voorschriften te kennen en zal bewerkstelligen
dat de personen, die de werkzaamheden voor opdrachtnemer uitvoeren, de
voorschriften naleven.
6. Opdrachtnemer wordt geacht de plaats te hebben geïnspecteerd waar de
werkzaamheden door opdrachtnemer dienen te worden verricht en de producten
geleverd. Opdrachtnemer kan derhalve geen beroep doen op het feit dat bepaalde
faciliteiten, omstandigheden en voorzieningen aanwezig zijn/waren, niet zijn/waren
voorzien of ontbreken.
Artikel 9 : (constructie-)tekeningen en reserve- onderdelen
1. Opdrachtnemer is verplicht de (constructie-)tekeningen die betrekking hebben
op de geleverde goederen en/of diensten gedurende 10 (tien) jaar danwel de
levensduur van het (de) daarop betrekking hebbende goed(eren), voor zover die
langer is, te bewaren.
2. Opdrachtnemer is verplicht om te allen tijde, gedurende tenminste 10 (tien) jaar
danwel de levensduur van het (de) goed(eren), voor zover deze langer is,
reserveonderdelen in Nederland beschikbaar te houden.
Artikel 10 : termijnen
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2. Opdrachtnemer zal regelmatig en in overleg met en naar genoegen van SGT
rapporteren over de voortgang van de door opdrachtnemer verrichte en te
verrichten werkzaamheden en geleverde en te leveren diensten.
3. Indien opdrachtnemer, door welke oorzaak ook, niet (op tijd) levert of presteert
zal opdrachtnemer terstond een onmiddellijk opeisbare boete aan SGT verschuldigd
zijn, welke 1 (één) % van de totale aanneemsom per week of deel daarvan
bedraagt, met dien verstande dat de boete maximaal 10 (tien) % van de totale
aanneemsom zal zijn. SGT behoudt echter te allen tijde het recht en de
mogelijkheid de werkelijk door haar geleden schade, inclusief doch niet beperkt tot
door derden geleden of te lijden schade, te vorderen.
4. Opdrachtnemer is, ongeacht hetgeen in dit artikel omtrent niet-tijdige levering is
bepaald, gehouden SGT terstond op de hoogte te stellen met aansluitende
schriftelijke bevestiging indien opdrachtnemer zijn verplichtingen jegens SGT niet
op de/het overeengekomen datum en tijdstip kan nakomen.
5. Overschrijding van een overeengekomen termijn, door welke oorzaak ook, geeft
SGT het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, (gedeeltelijk) ontbonden te verklaren, onverminderd de overige rechten
welke SGT op grond van de wet, de tussen opdrachtnemer en SGT geldende
overeenkomst en deze voorwaarden toekomen.
6. Voor zover SGT een verplichting harerzijds jegens opdrachtnemer niet (op tijd)
nakomt en opdrachtnemer niet zonder de betreffende prestatie van SGT zijn
opdracht kan uitvoeren, is de opdrachtnemer gehouden SGT hiervan terstond op
de hoogte te stellen met aansluitende schriftelijke bevestiging en, indien tijdige
levering volstrekt onmogelijk is, zijn prestaties zo spoedig mogelijk te verrichten
met dien verstande, dat opdrachtnemer de overeengekomen termijn met maximaal
het aantal dagen mag overschrijden, waarmee SGT de datum waarop zij haar
prestatie had moeten verrichten, heeft overschreden.
Artikel 11 : goedkeuring/test
1. SGT heeft te allen tijde het recht de leveringen en/of werkzaamheden te (doen)
inspecteren. Opdrachtnemer verleent daartoe zonder extra vergoeding zijn
medewerking en zal zijn eventuele onderaannemers ertoe verplichten zonder extra
vergoeding ook hun medewerking hieraan te verlenen.
2. Voor zover leveringen en diensten door SGT dienen te worden goedgekeurd en
aanvaard, zullen goedkeuring en/of aanvaarding slechts schriftelijk plaatsvinden.
Goedkeuring en/of aanvaarding ontslaan opdrachtnemer evenwel geenszins van
zijn garantie- en andere verplichtingen, ook niet wanneer fouten en gebreken eerst
na goedkeuring en/of aanvaarding en/of levering worden vastgesteld en/of
optreden.
3. Opdrachtnemer is verplicht om op verzoek van SGT de te leveren goederen
danwel de goederen waarvoor de diensten worden geleverd, overeenkomstig de
aanwijzingen van SGT te testen en, indien SGT dit noodzakelijk acht, opnieuw te
testen.
4. De kosten verbonden aan de test, en een eventuele tweede en verdere test, zijn
voor rekening van opdrachtnemer.
Artikel 12 : garantie
1. Behalve de rechten op garanties, voortvloeiend uit de bij de geleverde goederen
behorende fabrieksgarantie die SGT kan doen gelden, garandeert de
opdrachtnemer dat de goederen en diensten (voor zover van toepassing), gemeten
naar de op het moment van levering geldende stand van de techniek,
§ deugdelijk zijn vervaardigd respectievelijk verricht en geleverd,
§ van een goede uitvoering zijn,
§ vrij zijn van constructie-, materiaal- of fabricagefouten,
§ geschikt zijn voor het doel waarvoor zij bestemd zijn,
§ in overeenstemming zijn met de opdracht en de daartoe gegeven specificaties
alsmede met eventuele wijzigingen en/of aanvullingen daarop,
§ in overeenstemming zijn met de wettelijke eisen en overige overheidsbeperkingen in het land van bestemming van de goederen en/of diensten.
2. SGT zal te allen tijde gerechtigd zijn volledige vergoedingen uit hoofde van de
garanties te vorderen.
3. SGT is gerechtigd de eventuele rechten uit hoofde van garanties over te dragen
aan derden.
4. De opdrachtnemer is gehouden geleverde goederen, bij constatering van enig
gebrek, onverwijld, binnen een door SGT te bepalen termijn, te herstellen, te
vervangen of terug te nemen, zulks naar keuze van SGT, onverminderd het recht
van SGT op vergoeding van door haar en/of derden gemaakte kosten en geleden
schade. SGT heeft het recht om in spoedeisende gevallen en indien opdrachtnemer
niet binnen de bepaalde termijn de gevraagde voorziening verricht, voor rekening
van opdrachtnemer zelf reparaties en/of vervangende inkopen te (doen)
verrichten.
5. De garantietermijn van de opdrachtnemer bedraagt tenminste 18 (achttien)
maanden na datum schriftelijke aanvaarding/akkoordbevinding door SGT van de
goederen/diensten/prestaties. De duur van de garantie wordt geschorst indien SGT
een beroep op de garantie doet. Voor delen die vervangen of gerepareerd zijn geldt
een nieuwe garantieperiode van 18 (achttien) maanden na datum schriftelijke
aanvaarding/akkoordbevinding door SGT van de vervanging/reparatie.
Artikel 13 : aansprakelijkheid
1. De opdrachtnemer is onbeperkt aansprakelijk voor alle schade, zowel directe
schade als bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade van welke
aard dan ook, voortvloeiend uit door hem verrichte diensten of door hem geleverde
goederen. Opdrachtnemer is verplicht zich afdoende tegen zijn aansprakelijkheid te
verzekeren en SGT op haar eerste verzoek daartoe bewijzen daarvan te
overleggen.
2. De opdrachtnemer vrijwaart SGT tegen alle (dreigende) aanspraken van derden
voor (eventueel) door hen geleden of te lijden schade, zowel direct als indirect, als
voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade van
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welke aard ook, voortvloeiend uit door de opdrachtnemer verrichte diensten en/of
door hem geleverde goederen.
3. De opdrachtnemer vrijwaart SGT tegen (dreigende) vorderingen die op grond
van een gebrek in het produkt of dienst, door opdrachtnemer aan SGT geleverd,
jegens SGT worden ingesteld.
4. Ongeacht welke contractuele of wettelijke bepaling ook inzake aansprakelijkheid
in de ruimste zin des woords, is van de aansprakelijkheid van SGT steeds
uitgesloten elke en alle aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgkosten en/of
(-)schade, voor kosten en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden
en voor kosten en schade waarvoor de onderneming van opdrachtnemer verzekerd
is (waarbij opdrachtnemer gehouden is SGT te vrijwaren voor verhaalsaanspraken
van de verzekeraar), terwijl verder de aansprakelijkheid van SGT in elk individueel
voorkomend geval altijd beperkt zal zijn tot het bedrag dat wordt uitbetaald onder
de relevante aansprakelijkheidsverzekering van SGT in het geval in kwestie, en het
totale cumulatieve bedrag aan aansprakelijkheid van SGT maximaal 50% van de
oorspronkelijke waarde (excl. BTW) van de opdracht van SGT aan opdrachtnemer
bedraagt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van SGT en
voor zover een dergelijke beperking van de aansprakelijkheid van SGT niet in strijd
is met dwingend recht.
Artikel 14 : overmacht
1. Opdrachtnemer zal zich alleen op overmacht kunnen beroepen, indien de
tekortkoming van opdrachtnemer niet te wijten is aan zijn schuld noch krachtens
de wet of naar algemeen in Nederland in het verkeer geldende opvattingen voor
rekening of risico van opdrachtnemer komt.
2. SGT behoudt zich te allen tijde het recht voor om, indien opdrachtnemer een
beroep doet op overmacht, de overeenkomst (gedeeltelijk) door een schriftelijke
verklaring te ontbinden en een vergoeding van opdrachtnemer te vorderen voor de
door SGT en/of derden gemaakte kosten en geleden schade.
Artikel 15 : geheimhouding
1. Opdrachtnemer verplicht zich geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle
informatie over SGT en de aan haar verbonden ondernemingen in de ruimste zin
van het woord, die zij in het kader van (een) opdracht(en) van danwel
overeenkomst(en) of transactie(s) met SGT verkrijgt en waarvan hij weet of
redelijkerwijs moet kunnen weten, dat de informatie een vertrouwelijk karakter
heeft.
2. Opdrachtnemer verplicht zich er verder toe alle informatie, documenten, etc.
die op de aanvragen en opdrachten van SGT betrekking hebben, en die opdrachtnemer mondeling, schriftelijk, op CD-rom, per e-mail of in welke andere vorm dan
ook direct of indirect ontvangt, strikt geheim te houden. Verder zal opdrachtnemer
deze informatie, documenten, etc. behoorlijk opbergen resp. opslaan, en in het
bijzonder ervoor zorgdragen, dat derden (incl. moeder-, zuster- en dochterondernemingen) geen inzage hebben of kunnen nemen in deze informatie, documenten,
etc.
3. Opdrachtnemer zal de hiervoor onder lid 2 bedoelde informatie, documenten,
etc. uitsluitend aanwenden voor het uitbrengen van aanbiedingen op eventuele
aanvragen van SGT en voor het uitvoeren van eventuele opdrachten van SGT en
zal de informatie, documenten, etc. niet (laten) gebruiken voor andere doeleinden
en niet (laten) gebruiken ten behoeve van derden (incl. moeder-, zuster- en
dochterondernemingen), tenzij SGT hiervoor vóóraf uitdrukkelijk schriftelijke
toestemming aan opdrachtnemer heeft verleend.
4. Opdrachtnemer zal zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van
SGT geen ruchtbaarheid geven aan opdrachten van SGT.
Artikel 16 : buitengerechtelijke incassokosten
SGT zal, voor zover opdrachtnemer uit hoofde van de toepasselijke wettelijke
bepalingen aanspraak kan maken op vergoeding door SGT van door
opdrachtnemer gemaakte buitengerechtelijke incassokosten, maximaal de
werkelijke door opdrachtnemer in redelijkheid gemaakte kosten vergoeden danwel,
voor zover dit minder is, het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van
Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
Artikel 17 : toepasselijk recht en geschillen
1. Op overeenkomsten tussen SGT en haar opdrachtnemers is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
2. Toepassing van verdragen en uitvoerende wetten inzake de internationale koop
van roerende zaken danwel de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten van roerende zaken is uitgesloten.
3. Alle geschillen en vorderingen (daaronder begrepen die geschillen welke slechts
door één der partijen als zodanig worden beschouwd als ook het enkel uitblijven
van betaling), welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst
tussen opdrachtnemer en SGT of naar aanleiding van overeenkomsten, welke
daarvan het uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend onderworpen zijn aan het oordeel
van de voor de plaats van vestiging van SGT bevoegde rechter, tenzij SGT het
geschil of de vordering wenst te onderwerpen aan het oordeel van een
scheidsgerecht, welk scheidsgerecht wordt benoemd overeenkomstig de statuten
van de Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en –Handel en met
inachtneming van deze Statuten uitspraak doet.
4. Het scheidsgerecht danwel de voorzitter daarvan heeft de bevoegdheid om op
verzoek van SGT in kort geding vonnis te wijzen.
5. Eventuele (dreigende) geschillen en vorderingen, daaronder begrepen
(dreigende) geschillen en vorderingen die slechts door SGT alleen of door
opdrachtnemer alleen als zodanig worden beschouwd als ook het enkel uitblijven
van betaling, geven opdrachtnemer geen enkel recht de uitvoering en nakoming
van zijn werkzaamheden, leveringen, prestaties en andere verplichtingen tegenover SGT, inclusief doch niet beperkt tot meerwerkzaamheden alsmede meerleveringen en -prestaties op grond van aanvullende opdrachten, te vertragen, op te
schorten of anderszins te staken of te beperken.
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