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ALGEMENE VOORWAARDEN GENERAL TERMS AND CONDITIONS 

HOOFDSTUK I Algemeen CHAPTER I General 

Artikel 1 Definities en toepassing 

1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, alsmede 
eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en 
hebben deze, indien en voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt 
afgeweken, de volgende betekenis: 
Knoop: Knoop Baggerwerken BV en onder deze BV genoemde 
handelsnamen Knoop Rental en Knoop Natuur- en Waterbouw, zijnde 
de opdrachtnemer, verhuurder, verkoper. 
Wederpartij: diegene die als opdrachtgever, huurder, koper, of elke 
andere hoedanigheid optreedt bij een overeenkomst met Knoop. 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van 
Knoop en op alle door Knoop aangegane overeenkomsten, hoe ook 
genaamd,  ter uitvoering van aangenomen werken alsmede op 
overeenkomsten inzake de verhuur  en op overeenkomsten tot verkoop 
voor alle door Knoop aangeboden producten en diensten. 
Deze voorwaarden bevatten:  

• een algemeen gedeelte 

• werkvoorwaarden 

• verhuurvoorwaarden 

• verkoopvoorwaarden 
3. Indien en voor zover bedingen in overeenkomsten waarop deze 

algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, afwijken van de 
bepalingen zoals die luiden in deze algemene voorwaarden, dan 
prevaleren die bedingen uit de overeenkomst.  

4. De voorwaarden genoemd onder Hoofdstuk I Algemeen gelden 
onverkort op de overeenkomsten bedoeld in de volgende hoofdstukken, 
tenzij en uitsluitend voor zover in die voorwaarden daarvan uitdrukkelijk 
wordt afgeweken.   

5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden 
nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen 
van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 

Article 1 Definitions and application 

1. In these general terms and conditions, the capitalised terms 
below, as well as any conjugations thereof, have the following 
meaning, if and in so far as these general terms and conditions do 
not expressly provide otherwise: 
Knoop: Knoop Baggerwerken BV and the trade names Knoop 
Rental and Knoop Natuur- en Waterbouw mentioned under this 
private limited company, being the contractor, lender, seller. 
Other Party: the party that acts as client, renter, buyer, or in any 
other capacity in connection with an agreement with Knoop. 

2. These general terms and conditions apply to all offers made by 
Knoop and to all agreements concluded by Knoop, by whatever 
name, in implementation of contracted work and to rental 
agreements and sales contracts regarding all products and services 
offered by Knoop. 
These conditions include:  

• a general section 

• conditions for the performance of works 

• rental conditions 

• conditions of sale 
3. If and in so far as stipulations in agreements to which these general 

terms and conditions have been declared applicable deviate from 
the provisions of these general terms and conditions, the 
stipulations of the agreement shall prevail.  

4. The conditions mentioned in Chapter I General apply in full to the 
agreements referred to in the following chapters, unless and only 
in so far as those conditions include express deviations therefrom.   

5. In the event one or more provisions of these general terms and 
conditions are void or declared void, the remaining provisions of 
these general terms and conditions will continue to apply in full. 

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes 

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij 
anders aangegeven. Indien in de acceptatie voorbehouden of 
wijzigingen ten opzichte van het aanbod worden gebracht, komt de 
overeenkomst eerst tot stand indien en zodra Knoop aan Wederpartij 
schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijkingen van het aanbod in te 
stemmen. De instemming wordt echter nimmer geacht betrekking te 
hebben op eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden die 
door de Wederpartij worden gehanteerd. 

2. Levertijden in offertes van Knoop zijn indicatief en geven de Wederpartij 
bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, 
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

3. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van 
de opdracht geldende prijzen. Indien zich prijsverhogingen mochten 
voordoen, dan wordt het recht voorbehouden om de prijsverschillen 
aan de Wederpartij door te berekenen. 

4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW 
en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele 
vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is gemeld. 

Article 2 Proposals and offers 

1. All proposals and offers are valid for a period of 30 days, unless 
indicated otherwise. In the event acceptance includes reservations 
or changes when compared with the offer, the agreement will not 
be formed unless and until Knoop has confirmed to the Other 
Party in writing that it agrees to these deviations from the offer. 
Such approval will never be deemed to relate to any applicability 
of general terms and conditions that are applied by the Other 
Party. 

2. Delivery times indicated in Knoop’s offers are indicative and will 
not give the Other Party the right to dissolve or entitle it to 
compensation in case they are exceeded, unless expressly agreed 
otherwise. 

3. Quotations are always made on the basis of the prices that apply 
at the moment of the assignment. In the event price increases 
occur, Knoop reserves the right to charge the price differences on 
to the Other Party. 

4. The prices stated in the abovementioned proposals and offers are 
exclusive of VAT and other government levies as well as dispatch 
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5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Knoop niet tot levering van een 
deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een 
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

and any transport and packaging costs, unless expressly stated 
otherwise. 

5. A combined quotation does not oblige Knoop to supply part of the 
goods included in the proposal or offer for a corresponding 
proportion of the quoted price. 

Artikel 3 Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst 

1. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Knoop 
een overeenkomst met de Wederpartij heeft afgesloten en door beide 
partijen is ondertekend.  

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit 
vereist, heeft Knoop het recht bepaalde werkzaamheden te laten 
verrichten door derden. 

3. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Knoop 
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij 
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het 
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Knoop worden verstrekt. 
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens 
niet tijdig aan Knoop zijn verstrekt, heeft Knoop het recht de uitvoering 
van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging 
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de 
Wederpartij in rekening te brengen. 

4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden 
uitgevoerd kan Knoop de uitvoering van die onderdelen die tot een 
volgende fase behoren opschorten tot dat de Wederpartij de resultaten 
van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een 
behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten 
werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en 
in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.  

6. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en 
/ of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor 
worden beïnvloed. Knoop zal de Wederpartij zo spoedig mogelijk 
hiervan op de hoogte stellen. 

7. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en 
/ of kwalitatieve consequenties heeft, zal Knoop de Wederpartij hierover 
tevoren inlichten. 

8. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Knoop daarbij aangeven in 
hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een 
overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft. 

9. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Knoop geen meerkosten in 
rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is 
van omstandigheden die aan Knoop kunnen worden toegerekend. 

Article 3 Formation and performance of the agreement 

1. An agreement is only formed if and in so far as Knoop has 
concluded an agreement with the Other Party and this agreement 
has been signed by both parties.  

2. If and in so far as required for the proper performance of the 
agreement, Knoop will have the right to have certain activities 
performed by third parties. 

3. The Other Party will ensure that all data in respect of which Knoop 
indicates that they are necessary or in respect of which the Other 
Party should understand within reason that they are necessary for 
the performance of the agreement, are provided to Knoop on 
time. In the event the data required for the performance of the 
agreement have not been provided to Knoop on time, Knoop will 
have the right to suspend performance of the agreement and/or 
charge the additional costs arising from the delay to the Other 
Party in accordance with its customary rates. 

4. If it has been agreed that the agreement will be performed in a 
phased manner, Knoop will have the right to suspend performance 
of those parts that belong to a next phase until the Other Party has 
approved the results of the preceding phase in writing. 

5. If it becomes clear during the performance of the agreement that 
proper performance requires that the activities to be performed 
are changed and/or supplemented, the parties will amend the 
agreement accordingly on time and in mutual consultation.  

6. If the parties agree that the agreement will be amended and/or 
supplemented, such may have an impact on the moment 
performance is completed. Knoop will notify the Other Party 
thereof as soon as possible. 

7. If the amendment and/or addition to the agreement has financial 
and/or qualitative consequences, Knoop will notify the Other Party 
thereof in advance. 

8. In the event a fixed rate has been agreed, Knoop will indicate in 
this connection to what extent the amendment or addition to the 
agreement will result in this fixed rate being exceeded. 

9. In derogation from the provisions of these general terms and 
conditions, Knoop will not be able to charge additional costs if the 
amendment or addition is the result of circumstances that are 
attributable to Knoop. 

Artikel 4 Betaling 

1. Knoop heeft het recht periodiek, dan wel na de voltooiing van het werk, 
te factureren. Knoop kan (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de 
overeengekomen prijs verlangen.  

2. Tenzij bij overeenkomst anders is bepaald, dient de Wederpartij de 
factuur zonder aftrek van enige korting of schadevergoeding of 
verrekening van andere vorderingen en zonder opschorting, binnen 30 
dagen na factuurdatum te voldoen. 

3. Bij meerdere vorderingen en/of bestanddelen wordt een betaling door 
Wederpartij toegerekend aan de wettelijk aangewezen vordering en/of 
het wettelijk aangewezen bestanddeel, ongeacht welke vordering of 
welk bestanddeel de Wederpartij aanwijst. 

4. Bij gebreke van betaling binnen de termijn van 30 dagen is de 
Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een 
rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger 
is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare 
bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in 
verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 

Article 4 Payment 

1. Knoop has the right to invoice in periodicals, or after the 
completion of the work. Knoop may demand (partial) advance of 
the agreed price is paid in advance.  

2. Unless provided for otherwise in an agreement, the Other Party 
will be obliged to pay the invoice within 30 days after the invoice 
date without deduction of any discount or compensation or setoff 
of other claims and without suspension. 

3. In case of multiple claims and/or components, payment by the 
Other Party will be allocated to the legally-indicated claim and/or 
the legally-indicated component, irrespective of the claim or 
component indicated by the Other Party. 

4. The Other Party is in default by operation of law if payment is not 
made within the term of 30 days. If this is the case, the Other Party 
will owe interest amounting to 1% per month, unless statutory 
interest is higher in which case statutory interest will apply. The 
interest on the amount due will be calculated from the moment 
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5. Is Wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of 
meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter 
verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Wederpartij. 
Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een 
geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over 
het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,-.  

6. Indien Knoop hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs 
noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De 
eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke- en executiekosten komen 
eveneens voor rekening van Wederpartij. 

7. Knoop is gerechtigd alvorens te beginnen met de uitvoering van de 
overeenkomst of de overeenkomst voort te zetten, voldoende zekerheid 
voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Wederpartij te 
bedingen. De weigering door de Wederpartij de gevraagde 
zekerheidsstelling te geven geeft Knoop het recht de overeenkomst als 
ontbonden te beschouwen onverminderd zijn recht op 
schadevergoeding van eventuele door hem geleden schade. 

8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling 
van de Wederpartij zijn de vorderingen van Knoop op de Wederpartij 
onmiddellijk opeisbaar. 

the Other Party is in default until the moment the full amount has 
been paid. 

5. If the Other Party fails to comply with one or more of its 
obligations, all reasonable costs to obtain an out-of-court 
settlement will be for the Other Party’s account. In the event the 
Other Party fails to pay a sum of money on time, it will forfeit an 
immediately due and payable penalty of 15% of the outstanding 
amount. Such subject to a minimum of €50.  

6. In the event Knoop incurred higher costs, which were necessary 
within reason, such higher costs will also qualify for compensation. 
Any reasonable judicial and enforcement costs incurred will also 
be for the Other Party’s account. 

7. Knoop has the right to stipulate from the Other Party sufficient 
security for compliance with its payment obligations before 
commencing performance of the agreement or before continuing 
the agreement. Refusal on the part of the Other Party to provide 
the security that is requested will give Knoop the right to consider 
the agreement dissolved without prejudice to its right to 
compensation of any loss sustained by it. 

8. Knoop’s claims against the Other Party become immediately due 
and payable in the event the Other Party is liquidated, declared 
bankrupt or is granted a suspension of payment or if an 
attachment is levied against the Other Party. 

Artikel 5 Reclames 

1. De Wederpartij zal met bekwame spoed na de prestatie van Knoop 
onderzoeken of Knoop de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is 
voorts gehouden Knoop er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, 
zodra hem het tegendeel blijkt. De Wederpartij dient het even bedoeld 
onderzoek en de desbetreffende kennisgeving in ieder geval te doen 
binnen uiterlijk 8 dagen na op- of aflevering, op straffe van verval.  

2. Knoop is gerechtigd een nieuwe prestatie in de plaats van een eerdere 
ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. 
De nakoming van de overeenkomst geldt dan als volledig deugdelijk. De 
overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden door de 
Wederpartij. 

3. Indien de in lid 1 bedoelde termijn naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid ook voor een zorgvuldige en alerte Wederpartij als 
onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden 
verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek 
respectievelijk het in kennis stellen van Knoop voor de Wederpartij 
redelijkerwijs mogelijk is. 

4. Reclames ten aanzien van de facturen dienen op straffe van verval 
binnen 8 dagen na de factuurdatum bij Knoop schriftelijk te worden 
ingediend. 

 

Article 5 Complaints 

1. The Other Party will investigate with due speed after Knoop’s 
performance whether Knoop complied properly with the 
agreement and it will also be required to notify Knoop immediately 
if it finds that has Knoop has failed to do so. The Other Party is 
obliged to perform the abovementioned investigation and the 
relevant notification in any event within at most 8 days after 
completion of or delivery of , subject to forfeiture of its rights.  

2. Knoop has the right to substitute a previous defective 
performance with a new performance, unless the failure cannot 
be remedied. Performance of the agreement will then apply as 
entirely sound. The agreement cannot be dissolved by the Other 
Party in this case. 

3. In the event the term referred to in paragraph 1 must be 
considered to be unacceptably short according to the standards of 
reasonableness and fairness, also for a careful and alert Other 
Party, this term will be extended until at the latest the first 
moment at which the investigation or the notification of Knoop is 
possible for the Other Party within reason. 

4. Complaints with respect to the invoices must be submitted to 
Knoop in writing within 8 days after the invoice date, failing which 
such complaints will lapse. 

Artikel 6 Aansprakelijkheid 

1. Knoop is niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van een 
tekortkoming in de nakoming van enige verplichting dan wel een 
onrechtmatige daad, indien deze niet aan hem kan worden 
toegerekend. Hiervan is sprake indien de tekortkoming niet is te wijten 
aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer 
geldende opvattingen voor zijn rekening komt. De overeenkomst kan in 
dit geval niet worden ontbonden door de Wederpartij. 

2. Van een niet-toerekenbaarheid als bedoeld in het vorige lid is onder 
andere sprake bij extreme en/of  ongeschikte weersomstandigheden, 
ziekte van personeel, extreme of onverwachte verkeersstagnatie, 
belemmering van de transportroute, storingen in het bedrijf van Knoop 
of in dat van één van de toeleveranciers of derden die betrokken zijn bij 
de uitvoering van de overeenkomst, storingen van machines gebruikt 
door Knoop of betrokken derden, iedere tekortkoming van 
toeleveranciers of betrokken derden, vertraagde levering van 

Article 6 Liability 

1. Knoop is not obliged to pay compensation as a result of a failure 
to comply with any obligation or any unlawful act if such cannot 
be attributed to it. This is the case if the failure is not attributable 
to its fault, and it is not accountable for it by law, legal act or 
generally accepted standards. The agreement cannot be dissolved 
by the Other Party in this case. 

2. Non-attributability as referred to in the previous paragraph applies 
inter alia in case of extreme and/or unsuitable weather conditions, 
employee sickness, extreme or unexpected traffic hold-ups, 
obstructions to the transport route, interruptions to Knoop’s 
business or the business of one of the suppliers or third parties 
involved in the performance of the agreement, breakdowns in the 
machines used by Knoop or third parties involved, any failure on 
the part of suppliers or third parties involved, delayed delivery of 
parts, government measures, as well as any delay or under 
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onderdelen, overheidsmaatregelen, alsmede iedere vertraging en 
ondercapaciteit bij Knoop die is ontstaan door vertraging van andere 
werkzaamheden van Knoop die zijn ontstaan door de hiervoor bedoelde 
omstandigheden. 

3. Knoop aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken in de 
uitvoering van de overeenkomst door schuld of toedoen van de 
Wederpartij of derden waarvoor de Wederpartij verantwoordelijk is. 
Tevens is Knoop niet aansprakelijk voor schade ontstaan door uitvoering 
door ondergeschikten van Knoop van instructies, adviezen of 
opdrachten van Wederpartij die buiten de uit de opdracht 
voortvloeiende werkzaamheden vallen, tenzij Wederpartij aantoont dat 
dit te wijten is aan grove schuld of opzet. 

4. Knoop is voor het niet uitvoeren, een onjuiste of gedeeltelijk onjuiste 
uitvoering van de overeenkomst alsmede voor gegeven adviezen of 
onderzoeken slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het 
rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Knoop of zijn 
leidinggevende ondergeschikten. 

5. De verplichting tot vergoeding van geleden schade aan de Wederpartij 
of derden zal in geen geval betrekking kunnen hebben op eventuele 
omzetderving of andere eventuele bedrijfsschade en/of gevolgschade. 

6. Knoop is nimmer aansprakelijk voor schade voor een hoger bedrag dan 
het bedrag waarop zijn aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende 
geval aanspraak geeft. 
Indien de verzekeraar van Knoop in enig geval niet tot uitkering overgaat 
of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de 
aansprakelijkheid van Knoop beperkt tot de factuurwaarde van de 
opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de 
aansprakelijkheid betrekking heeft. 

7. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geeft Knoop 
geen enkele garantie op door hem geleverde zaken of door hem 
uitgevoerde werkzaamheden, gegeven adviezen of onderzoeken en 
staat Knoop er niet voor in dat de door hem geleverde zaken of door 
hem uitgevoerde werkzaamheden geschikt zijn voor het doel waarvoor 
Wederpartij deze bestemd heeft. Indien de geleverde zaken en diensten 
aan Knoop zijn gegarandeerd door leveranciers van deze zaken of 
diensten, zal Knoop deze rechten jegens deze leveranciers op eerste 
verzoek en op kosten van de Wederpartij voor zover mogelijk 
overdragen aan de Wederpartij. 

8. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, houdt de opdracht van 
Knoop niet meer in dan een inspanningsplicht om de overeengekomen 
werkzaamheden uit te voeren en/of de overeengekomen zaken te 
leveren. 

9. Leidinggevenden, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij 
Knoop kunnen dezelfde verweermiddelen jegens de Wederpartij 
inroepen ter afwering of beperking van aansprakelijkheid, indien zij door 
de Wederpartij worden aangesproken. 

capacity at Knoop that arises due to a delay in other Knoop 
activities that have arisen as a result of the abovementioned 
circumstances. 

3. Knoop does not accept any liability for defects in the performance 
of the agreement as a result of fault or acts on the part of the 
Other Party or third parties for which the Other Party is 
responsible. Knoop is not liable either for losses that arise from the 
implementation of instructions, advice or assignments from the 
Other Party by subordinates of Knoop that are not part of the 
activities that arise from the assignment, unless the Other Party 
demonstrates that this is attributable to gross negligence or 
intent. 

4. Knoop is only liable for a failure to perform or incorrect or partially 
incorrect performance of the agreement and for advice issued or 
investigations performed if and in so far as such is the direct 
consequence of intent or gross negligence on the part of Knoop or 
its managing employees. 

5. The obligation to compensate losses sustained to the Other Party 
or third parties shall never concern any loss of sales or other 
possible trading losses and/or consequential losses. 

6. Knoop is never liable for losses exceeding the amount to which it 
is entitled under its liability insurance in the relevant case. 
In the event Knoop’s insurer fails to pay in any case or the loss is 
not covered by the insurance, Knoop’s liability will be limited to 
the invoice value of the assignment or that part of the assignment 
to which the liability relates. 

7. Unless expressly agreed otherwise in writing, Knoop does not issue 
any guarantee concerning the goods delivered by it or the 
activities performed, advice provided or the investigations 
performed by it and Knoop does not guarantee that the good 
delivered by it or the activities performed by it are suitable for the 
purpose for which they are intended by the Other Party. If the 
goods delivered and the services provided to Knoop have been 
guaranteed by the suppliers of these goods or services, Knoop will 
transfer these rights against these suppliers to the Other Party at 
the first request and for the account of the Other Party in so far as 
possible. 

8. Unless expressly agreed otherwise, Knoop’s assignment comprises 
no more than a best efforts obligation to perform the agreed 
activities and/or deliver the agreed goods. 

9. Supervisors, directors, employees and other parties involved at 
Knoop have the right to invoke the same defences against the 
Other Party in order to shield from or limit liability, if they are held 
liable by the Other Party. 

 

Artikel 7 Eenzijdige opzegging / ontbinding van de overeenkomst 

1. In geval één der partijen in staat van faillissement wordt verklaard, 
surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld of op 
andere soortgelijke wijze in haar bevoegdheid om rechtshandelingen te 
verrichten wordt beperkt, de bedrijfsuitoefening staakt alsmede 
wanneer ten laste van een partij beslag wordt gelegd, de Wederpartij 
het recht heeft om bij eenvoudig aangetekend schrijven de 
overeenkomst - zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke 
tussenkomst vereist is - op te zeggen, waarna de overeenkomst als 
ontbonden wordt beschouwd. 

2. In geval één der partijen in ernstige mate in gebreke is haar 
verplichtingen krachtens de overeenkomst na te komen, heeft de 
wederpartij het recht om bij eenvoudig aangetekend schrijven de 
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met inachtneming van 
een termijn van 30 kalenderdagen op te zeggen, waarna de 
overeenkomst als ontbonden wordt beschouwd. Een dergelijke 

Article 7 Unilateral termination / dissolution of the agreement 

1. In the event one of the parties is declared bankrupt, applies for a 
suspension of payment, is placed under guardianship or is 
otherwise restricted in its ability to perform legal acts in a similar 
manner, ceases its business operations and in the event an 
attachment is levied against one of the parties, the Other Party will 
have the right to terminate the agreement by means of a 
registered letter, without requiring any notice of default or judicial 
intervention, whereafter the agreement is considered dissolved. 

2. In the event one of the parties has failed to comply with its 
obligations under the agreement to a significant extent, the other 
party will have the right to terminate the agreement by means of 
a registered letter without judicial intervention and with due 
observance of a term of 30 calendar days, whereafter the 
agreement will be considered dissolved. Such termination will not 
enter into force if the defaulting party complies as yet with its 
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opzegging zal niet van kracht worden indien de in gebreke zijnde partij 
alsnog zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst binnen de 
bovengenoemde termijn van kalenderdagen nakomt. Deze bepaling laat 
het recht tot vordering door de wederpartij van schadevergoeding 
onverlet. 

3. Het recht van eenzijdige opzegging van de overeenkomst wordt 
uitgeoefend onder voorbehoud van andere door de betreffende partij 
openstaande rechtsmiddelen. 

obligations under the agreement within the abovementioned term 
of 30 calendar days. This provision does not prejudice the other 
party’s right to claim compensation. 

3. The right of unilateral termination of the agreement is exercised 
while reserving all other legal remedies that are available to the 
relevant party. 

Artikel 8 Vrijwaring   

1. Indien Knoop ter zake van enige schade of gedeelte van het 
schadebedrag waarvoor zij krachtens de overeenkomst c.q. in deze 
voorwaarden niet aansprakelijk zou zijn indien die schade door de 
Wederpartij werd geleden, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, 
zal de Wederpartij Knoop ter zake volledig vrijwaren en Knoop alles 
vergoeden wat Knoop aan deze derde dient te voldoen. De Wederpartij 
is tevens verplicht Knoop te vrijwaren voor schade van en/of door 
boetes, vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen van 
overheidswege. Deze vrijwaringsverplichtingen van Wederpartij gelden 
tevens voor de leidinggevenden, bestuurders, werknemers en ander 
betrokkenen bij Knoop. 

Article 8 Indemnification   

1. In the event Knoop is held liable by a third party in connection with 
any loss or part of the amount of the loss for which it would not be 
liable pursuant to the agreement or these conditions if that loss 
was sustained by the Other Party, the Other Party will indemnify 
Knoop fully in this connection and reimburse to Knoop all amounts 
Knoop has to pay to the third party. The Other Party is also obliged 
to indemnify Knoop against losses caused by fines, claims, 
incremental penalty payments and other government measures. 
These obligations to indemnify on the part of the Other Party also 
apply to supervisors, directors, employees and other parties 
involved at Knoop. 

Artikel 9 Geheimhouding 

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke 
informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit 
andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit 
door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de 
informatie.  

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke 
uitspraak, Knoop gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet 
of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en 
Knoop zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de 
bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is 
Knoop niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is 
de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op 
grond van enige schade, hierdoor ontstaan.  

Article 9 Confidentiality 

1. Both parties are obliged to observe confidentiality concerning all 
confidential information they have obtained from each other or 
from another source within the context of their agreement. 
Information applies as confidential if this has been communicated 
by a party or if this follows from the nature of the information.  

2. In the event Knoop is obliged to disclose confidential information 
to third parties designated by law or the competent court on the 
basis of a statutory provision or a court order, and Knoop is unable 
to invoke a right to refuse to give evidence that is provided for in 
law or acknowledged and allowed by the competent court, Knoop 
will not be obliged to pay compensation or grant indemnification 
and the Other Party will not have the right to dissolve the 
agreement on the basis of any loss that arises as a result.  

Artikel 10 Meer Wederpartijen 

1. Voor het geval meerdere Wederpartijen tezamen een overeenkomst zijn 
aangegaan, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor elke 
verplichting van de Wederpartijen, voortvloeiende uit die 
overeenkomst. 

Article 10 Multiple Other Parties 

1. In the event multiple Other Parties concluded an agreement 
jointly, each of them will be jointly and severally liable for every 
obligation of the Other Parties arising from that agreement. 

Artikel 11 Geschillen 

1. Elke overeenkomst waarbij direct of middellijk deze algemene 
voorwaarden van toepassing zijn verklaard, wordt beheerst door 
Nederlands recht. 

2. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing, evenmin als enige 
andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. 

3. De rechter in de vestigingsplaats van Wederpartij is bij uitsluiting 
bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter 
bevoegd is. Niettemin heeft Knoop het recht het geschil voor te leggen 
aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals 
bijvoorbeeld arbitrage overeenkomen. 

Article 11 Disputes 

1. All agreements to which these general terms and conditions have 
been declared applicable, directly or indirectly, are governed by 
Dutch law. 

2. The Vienna Sales Convention (CISG) does not apply nor does any 
other international regulation that may be excluded. 

3. The court in the jurisdiction where the Other Party has its 
registered office has exclusive jurisdiction to take cognisance of 
disputes unless the Subdistrict Court has jurisdiction. Knoop 
nevertheless has the right to submit the dispute to the court that 
is competent according to the law. 

4. The parties may agree a different form of dispute settlement such 
as arbitration. 
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Artikel 12 Niet-overname personeel 

1. De Wederpartij zal gedurende de looptijd van de overeenkomst, in 
welke vorm dan ook, alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op 
generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft 
plaatsgehad met Knoop, medewerkers van Knoop of van 
ondernemingen waarop Knoop ter uitvoering van deze overeenkomst 
beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering 
van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of 
indirect, voor zich laten werken. 

Article 12 No takeover of employees 

1. During the term of the agreement, in any form whatsoever, and 
for a period of one year after it has ended, the Other Party will not 
in any form whatsoever, employ or otherwise, directly or 
indirectly, have employees of Knoop or of companies engaged by 
Knoop for the performance of this agreement and that are or were 
involved in the performance of the agreement work for it, unless 
proper, business-like consultations with Knoop in this connection 
have taken place. 

Artikel 13 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene 

voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. 
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie 

zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. 
 

Article 13 Amendment, interpretation and location of the terms and 
conditions 

1. These terms and conditions have been filed with the Chamber of 
Commerce. 

2. The Dutch text of these general terms and conditions is always 
decisive in case of interpretation of the content and purport of 
these general terms and conditions. 

3. The version filed most recently or, as the case may be, the version 
that applied at the moment of the conclusion of the agreement 
will apply at all times. 

HOOFDSTUK II Werkvoorwaarden CHAPTER II Conditions for the performance of works 

Artikel 14 Uitvoering van de werkzaamheden 

1. De Wederpartij is verplicht onderzoek te plegen naar en Knoop in te 
lichten omtrent alle omstandigheden, zoals onder andere de ligging van 
niet zichtbare kabels, leidingen en eventuele andere objecten, zodat 
Knoop in staat is de opdracht in de overeengekomen tijd van uitvoering 
zo snel en goed mogelijk alsmede zonder schade uit te voeren. 

2. De Wederpartij is gehouden schade ontstaan door de niet-naleving van 
de in het vorige lid bedoelde verplichtingen en voorts alle schade, door 
hem onrechtmatig aan Knoop veroorzaakt, te vergoeden.  

3. De Wederpartij vrijwaart Knoop tegen alle vorderingen tot vergoeding 
van schade en gevolgschade berokkend aan niet zichtbare 
eigendommen, als kabels, leidingen eventuele andere objecten, tenzij 
de ligging daarvan aan Knoop juist en duidelijk was aangegeven, of de 
nodige instructies ter vermijding van schade zijn verstrekt. 

4. Aanvangstijd van het werk en opleveringstermijn waarbinnen de 
opdracht uitgevoerd moet worden, worden bij benadering vastgesteld. 
De aanvangstijd gaat in wanneer over alle technische details 
overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van het 
werk noodzakelijke gegevens, tekeningen enz. in het bezit zijn van 
Knoop. 

Article 14 Performance of the activities 

1. The Other Party is obliged to perform an investigation into and 
inform Knoop of all circumstances, such as the location of invisible 
cables, pipes and other objects, so that Knoop is able to carry out 
the assignment within the agreed period for performance as soon 
as possible and in the best way possible without causing damage. 

2. The Other Party is obliged to reimburse losses that arise from a 
failure to comply with the obligations referred to in the previous 
paragraph as well as all losses it has caused to Knoop in an 
unlawful manner.  

3. The Other Party indemnifies Knoop against all claims for 
compensation of losses and consequential losses caused to 
invisible items of property, such as cables, pipes and any other 
objects, unless their location was indicated correctly and clearly to 
Knoop, or the necessary instructions to avoid damage were issued. 

4. The starting time of the activities and the delivery period within 
which the assignment must be performed, are determined by 
approximation. The starting time commences when agreement 
has been reached concerning all technical details and after all data, 
drawings etc. necessary for the performance of the work are in 
Knoop’s possession. 

HOOFDSTUK III Verhuurvoorwaarden CHAPTER III Rental conditions 

Artikel 15 Begripsbepalingen 

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
de huurovereenkomst: de tussen partijen gesloten 

overeenkomst waarbij deze algemene 
bepalingen op de overeenkomst van 
toepassing worden verklaard; 

het gehuurde al datgene wat wordt gehuurd zoals is 
vastgelegd in de huurovereenkomst: 

huurprijs:  de huurprijs per week, gebaseerd op 
het totale aantal per week te werken 
uren; 

Article 15 Definitions 

1. In these general terms and conditions, the terms below are 
defined as follows: 
the rental agreement: the agreement concluded between the 

parties in which connection these 
general terms and conditions have been 
declared applicable to the agreement; 

The Rented Object: all items of property that are rented as 
laid down in the rental agreement; 

rent: the weekly rent, based on the total 
number of hours to be worked per week; 
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tijd van aanvoer:  de tijd die ligt tussen het vertrek van 
het gehuurde vanuit de ligplaats en de 
aankomst op de plaats van het werk; 

tijd van afvoer: de tijd die ligt tussen het einde van het 
werk en de aankomst van het 
gehuurde op de door partijen 
overeengekomen plaats; 

huurtermijn:  de tijd die ligt tussen het vertrek van 
het gehuurde van de ligplaats, dan wel 
de datum die daarvoor bij 
overeenkomst is bepaald en de 
teruglevering van het gehuurde;  

forfaitaire reparatievergoeding:  de eventueel bij overeenkomst 
vastgestelde vergoeding per week, 
welke Wederpartij (huurder) aan 
Knoop (verhuurder) verschuldigd is 
voor de kosten van reparatie en 
onderhoud, alsmede van 
verbruiksgoederen ten behoeve van 
het gehuurde, voor zover deze kosten 
ten laste van verhuurder komen. 

supply time: the time between the departure of the 
Rented Object from the berth and the 
arrival at the location of the work; 

removal time: the time between the end of the work 
and the arrival of the Rented Object at 
the location agreed by the parties; 

rental period: the time between the departure of the 
Rented Object from the berth or the date 
determined in this connection in the 
agreement and the return of the Rented 
Object;  

fixed repair fee: any weekly fee determined in the 
agreement, which the Other Party 
(renter) owes Knoop (lender) in 
connection with the costs of repairs and 
maintenance, as well as consumables for 
the purpose of the Rented Object, in so 
far as these costs are for the account of 
the lender. 

 

Artikel 16 Huurprijs 

1. In de huurprijs zijn niet begrepen de kosten van zeeklaar maken, de 
transportkosten en de premie van de transportverzekering van het 
gehuurde voor de heen- en terugreis, noch de kosten van de werk- en 
ligverzekering, bediening, brandstoffen, smeermiddelen, reparaties en 
onderhoud, kortom niets wat tot het in bedrijf nemen en houden van 
het gehuurde behoort. 

2. De huurprijs is over de gehele huurtermijn, mede over feestdagen, ten 
volle verschuldigd, ook indien - door welke oorzaak ook - het gehuurde 
niet gebruikt kan worden, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is 
overeengekomen. Behoudens het geval dat het niet kunnen gebruiken 
te wijten is aan opzet of grove schuld van Knoop. 

3. Een dag of een gedeelte van een dag wordt voor de bepaling van de 
huurprijs gerekend als één vijfde van een week. 

4. De huurprijs is verschuldigd: 
a. gedurende de tijd van aan- en afvoer; 
b. gedurende de in het expertiserapport vastgestelde reparatietijd; 
c. over het tijdverlies dat ontstaat doordat de Wederpartij niet aan 

de verplichting van artikel 21 lid 2 heeft voldaan. 
 

Article 16 Rent 

1. The rent does not include the costs of getting the Rented Object 
ready to sail, preparing for departure, the transport costs or the 
premium for the transport insurance of the Rented Object for the 
trip back and forth, nor do they include the costs of work and berth 
insurance, operation, fuels, lubricants, repairs and maintenance, 
in short: nothing that forms part of the putting and keeping the 
Rented Object into operation. 

2. The rent is fully payable over the entire rental period, which 
includes public holidays, also in the event the Rented Object 
cannot be used for any reason whatsoever, unless the parties have 
agreed otherwise in writing. Unless the fact that the Rented Object 
cannot be used is due to intent or gross negligence on the part of 
Knoop. 

3. A day or a part of a day is counted as one fifth of a week for the 
purpose of the determination of the rent. 

4. The rent is payable: 
a. during the times of supply and removal; 
b. during the repair time determined in the survey report; 
c. on the loss of time that arises as a result of the fact that the 

Other Party failed to comply with the obligation of article 21 
paragraph 2. 

Artikel 17 Aansprakelijkheid Wederpartij en verplichtingen van de 
Wederpartij 

1. De Wederpartij/ diens personeel, hulppersonen en/of andere personen 
die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de Wederpartij 
het gehuurde bedienen, dienen bekend te zijn met de, bij het gehuurde 
aanwezige/ aan het gehuurde bevestigde, gebruikersinstructies en/of 
(overige) handleidingen en volgens dezen te handelen. Tevens staat de 
Wederpartij ervoor in dat alle personen die het gehuurde bedienen 
bekwaam zijn m.b.t. deze bediening en beschikken over de ter zake 
eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen, etc. 

2. De Wederpartij/ diens personeel, hulppersonen en/of andere personen 
die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de Wederpartij 
het gehuurde bedienen, dienen verzekerd te zijn onder de 
‘aansprakelijkheid voor bedrijven’ van de Wederpartij.  

3. Alle schaden in de ruimste zin van het woord aan het gehuurde 
overkomen of rechtstreeks aan het gehuurde toegebracht, ook 
molestschade met inbegrip van schade als gevolg van oorlogs- of 
stakersmolest, en schaden door het gehuurde toegebracht aan derden, 

Article 17 The Other Party’s liability and obligations 

1. The Other Party/its employees, auxiliary persons and/or other 
persons who operate the Rented Object on the instructions and/or 
under the responsibility of the Other Party, must be familiar with 
the operating instructions and/or (other) manuals that accompany 
and/or are attached to the Rented Object and act in accordance 
with these. The Other Party also guarantees that all persons who 
operate the Rented Object are competent as regards this 
operation and hold any diplomas, certificates, driver’s licences etc. 
(legally) required in this connection. 

2. The Other Party/its employees, auxiliary persons and/or other 
persons who operate the Rented Object on the instructions and/or 
under the responsibility of the Other Party, must be insured under 
the Other Party's business liability insurance.  

3. All damage in the broadest sense of the word sustained by or 
caused directly to the Rented Object, which includes loss or 
damage resulting from wilful damage, including damage as a result 
of war risks and strike risks, and damage caused by the Rented 
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zowel aan personen als aan zaken, inclusief milieuverontreiniging in de 
ruimste zin van het woord, ongeacht het feit of daarvoor gehele of 
gedeeltelijke verzekering kan worden verkregen, voor rekening en risico 
van Wederpartij. Wederpartij zal Knoop vrijwaren voor alle aanspraken 
door derden ter zake van hiervoor genoemde schaden. Wederpartij zal 
in geen geval aansprakelijk zijn voor bedrijfsschade en/of winstderving 
door Knoop te lijden en/of geleden. 

4. Niettegenstaande de in lid 3 van dit artikel genoemde aansprakelijkheid 
van de Wederpartij, zal de Wederpartij niet aansprakelijk zijn indien hij 
bewijst dat de schade is veroorzaakt door een gebrek in of aan het 
gehuurde, dat hem niet toegerekend kan worden, en hij alles 
redelijkerwijs heeft gedaan om de schade te vermijden, respectievelijk 
te beperken. 
In dat geval zal Knoop aansprakelijk zijn en zal Knoop Wederpartij 
vrijwaren voor alle aanspraken van derden. 
Knoop zijn aansprakelijkheid voor schade aan derden zal echter beperkt 
zijn tot een bedrag gelijk aan de huurprijs vermenigvuldigd met de 
maximaal bepaalde huurtermijn, welke bij de overeenkomst door 
partijen is vastgesteld, met dien verstande dat het aantal weken 
waarmee de huurprijs wordt vermenigvuldigd nooit meer dan 26 weken 
zal zijn.  
De Wederpartij zal dan voor zover hij het huurgenot van het gehuurde 
ontbeert, geen huurprijs verschuldigd zijn. Indien in dat geval 
Wederpartij het huurgenot voor een langere periode dan zeven 
werkdagen heeft ontbeerd, heeft hij het recht om de huurovereenkomst 
met een opzegtermijn van vijf werkdagen op te zeggen, zulks in afwijking 
van hetgeen over opzeggingstermijnen is bepaald in de door partijen 
gesloten overeenkomst. 
Knoop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor bedrijfsschade en/of 
winstderving door Wederpartij te lijden en/of geleden. 

 

Object to third parties, both personal injury and property damage, 
including environmental pollution in the broadest sense of the 
word, irrespective of whether full or partial insurance thereof can 
be taken out, is for the account and risk of the Other Party. The 
Other Party will indemnify Knoop against all claims from third 
parties in connection with the damage referred to above. The 
Other Party will never be liable for direct trading losses and/or lost 
profit sustained and/or to be sustained by Knoop. 

4. Notwithstanding the Other Party’s liability referred to in 
paragraph 3 of this article, the Other Party will not be liable if it 
proves that the damage was caused by a defect in or to the Rented 
Object, which is not attributable to it, and it performed all 
reasonable acts to prevent or limit the damage. 
Knoop will be liable if this is the case and Knoop will indemnify the 
Other Party against all claims from third parties. 
However, Knoop’s liability for losses caused to third parties will be 
limited to an amount equal to the rent multiplied by the maximum 
rental period that has been set, which is determined by the parties 
in the agreement, on the understanding that the number of weeks 
by which the rent is multiplied shall never exceed 26 weeks.  
In such cases the Other Party will not owe rent in so far as it does 
not have the enjoyment of the Rented Object. In the event the 
Other Party has lacked the enjoyment of the Rented Object under 
the rental agreement for a period exceeding seven days, it will 
have the right to terminate the rental agreement subject to a 
notice period of five working days, such in derogation from the 
provisions regarding the notice period in the agreement concluded 
by the parties. 
Knoop will never be liable for direct trading losses and/or lost 
profit sustained and/or to be sustained by the Other Party. 

Artikel 18 Vervoer 

1. De Wederpartij draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook 
tijdens transport dat door haarzelf wordt verricht, het risico voor verlies 
of beschadiging van het gehuurde. De Wederpartij is verplicht het 
gehuurde te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van 
de zaken en de wijze van transport. Dit geldt eveneens voor de 
Wederpartij die de zaken door Knoop aangeleverd krijgt in containers, 
maar zelf voor het lossen en weer laden zorg draagt. Het gehuurde dient 
zorgvuldig geladen te worden, zodanig dat er tijdens transport geen 
schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading.  

2. Indien op verzoek van de Wederpartij bij het laden/lossen, aan- of 
afkoppelen gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers 
van Knoop, geschiedt dit geheel voor eigen risico van de Wederpartij.  

3. Behoudens in schrift anders overeengekomen, dient de Wederpartij, 
indien is overeengekomen dat het gehuurde door Knoop bij de 
Wederpartij afgeleverd en/of opgehaald zullen worden, behulpzaam te 
zijn bij het laden/lossen van het gehuurde ter overeengekomen locatie. 
Indien de Wederpartij niet voorziet in de noodzakelijke hulp bij het laden 
en/of lossen van het gehuurde, komen de hierdoor ontstane kosten voor 
rekening van de Wederpartij. 

Article 18 Transport 

1. The Other Party bears the risk for loss or damage of the Rented 
Object for the entire rental period, therefore also during transport 
that is performed by it. The Other Party is obliged to package and 
load the Rented Object in accordance with the nature of the items 
of property and the manner of transport. This also applies to the 
Other Party to which the items of property are delivered by Knoop 
in containers, but which arranges for the unloading and loading 
itself. The Rented Object must be loaded with due care in such a 
manner that no damage can occur during transport as a result of 
the fact that the cargo shifts or falls over.  

2. If the services of Knoop employees are used at the request of the 
Other Party for the purpose of loading/unloading or 
hitching/unhitching, such will take place entirely for the Other 
Party’s own risk.  

3. Unless agreed otherwise in writing, the Other Party will be obliged 
to assist in the loading/unloading of the Rented Object at the 
agreed location if it has been agreed that the Rented Object will 
be delivered and/or collected by Knoop at the Other Party. If the 
Other Party does not provide the necessary assistance in the 
loading and/or unloading of the Rented Object, the costs that arise 
therefrom will be for the account of the Other Party. 

Artikel 19 Schade en verlies 

1. De Wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter 
voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het 
(correct) gebruiken van (event. meegeleverde) sloten, afsluiten, 
opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, vastketenen, enz., van 
het gehuurde.  

2. De Wederpartij is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het 
gehuurde. 

Article 19 Damage and loss 

1. The Other Party is obliged to implement preventative measures 
for the purpose of preventing theft, such as but not limited to: 
(correct) use of locks (possibly included in the delivery), closing off, 
storing, placing in a location concealed from third parties, chaining 
down etc. of the Rented Object.  

2. The Other Party is responsible for the correct use of the Rented 
Object. 
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3. Wederpartij is verplicht alle schade binnen 4 uur aan Knoop te melden. 
Alle nadelige gevolgen ontstaan uit het niet voldoen aan deze bepaling, 
komen ten laste van de Wederpartij 

4. In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de Wederpartij 
verplicht dit binnen 4 uur na ontdekking aan Knoop te melden. De 
Wederpartij dient van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. 
Tevens is de Wederpartij verplicht een (kopie van het) proces-verbaal 
van aangifte aan Knoop te overleggen. Indien de Wederpartij verzuimt 
aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan Knoop te 
overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering, waarvoor geen 
verzekering dekking biedt. De Wederpartij zal de waarde van het 
gehuurde zoals is opgenomen in de verhuurovereenkomst aan Knoop 
moeten voldoen binnen 14 dagen na de meldingsdatum.  

5. Bij total loss van het gehuurde, verplicht de Wederpartij zich de schade 
aan Knoop te vergoeden tegen de waarde zoals is opgenomen in de 
verhuurovereenkomst.  

6. De door of namens Knoop gemaakte expertise ten behoeve van het 
vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het 
gehuurde, komt rechtstreeks voor rekening van de Wederpartij. De 
Wederpartij verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een 
expertise op kosten van de Wederpartij wordt uitgevoerd, door een 
door Knoop aangewezen erkend expertisebureau, indien dit door Knoop 
wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise dat wordt 
uitgevoerd door Knoop. 

7. De Wederpartij wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht zij aan de 
schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken 
van het gehuurde schuld heeft. 

8. Knoop verklaart dat er ten behoeve van WAM-verplichte objecten een 
aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, welke voldoet aan de bij of 
krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen 
gestelde eisen. Voor rekening van de Wederpartij, die Knoop dient te 
vrijwaren, komt evenwel: 
a. schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar op grond 

van voornoemde wet wordt vergoed, doch ter zake waarvan 
krachtens de polisvoorwaarden geen dekking geldt. Dit doet zich 
bijvoorbeeld voor, indien de bestuurder onder invloed van alcohol 
of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade; 

b. het in de verzekeringspolis genoemde eigen risico; 
c. schade aan bovengrondse en ondergrondse leidingen, kabels en 

andere objecten en/of de daardoor veroorzaakte gevolgschade; 
d. boetes, bekeuringen en/of kosten voor Knoop, die voortvloeien uit 

het door de Wederpartij (of diens personeel/hulppersonen/ 
andere personen waarvoor zij verantwoordelijk is) op de openbare 
weg rijden met niet-gekentekend werkmaterieel; 

e. schade die onder de wettelijke toegestane uitsluitingen valt.  
 

3. The Other Party is obliged to report all damage to Knoop within 4 
hours. All adverse consequences that arise from a failure to 
comply with this provision are for the Other Party’s account. 

4. In the event the Rented Object are stolen/lost, the Other Party will 
be obliged to notify Knoop thereof within 4 hours after discovery. 
The Other Party is obliged to report the theft at a police station. 
The Other Party is obliged to submit a (copy of the) official report 
of the theft to Knoop. If the Other Party fails to submit a report to 
the police and/or submit an official report of the theft to Knoop, 
the theft will apply as embezzlement, which is not covered by any 
insurance. The Other Party will be obliged to pay the value of the 
Rented Object as included in the rental agreement to Knoop within 
14 days after the reporting date.  

5. In case of total loss of the Rented Object, the Other Party commits 
that it will reimburse the loss to Knoop at the value included in the 
rental agreement.  

6. The loss assessment performed by or on behalf of Knoop for the 
purpose of determining the loss, repair and/or cleaning costs 
concerning the Rented Object is directly for the account of the 
Other Party. The Other Party declares in advance that it agrees to 
the performance of a loss assessment for the Other Party’s 
account, which will be carried out by an accredited firm of loss 
adjusters designated by Knoop if Knoop considers this desirable 
and, in all other cases, a loss assessment that is carried out by 
Knoop. 

7. The Other Party is held liable, irrespective of whether it is to blame 
for the damage, the loss, the theft or the fact that the Rented 
Object were rendered unusable or worthless. 

8. Knoop declares that liability insurance was taken out in respect of 
items of property for which insurance must be taken out pursuant 
to the Motor Insurance Liability Act (WAM), which insurance 
complies with the requirements pursuant to or under the WAM. 
The following are nevertheless for the account of the Other Party, 
which must indemnify Knoop: 
a. losses caused to third parties that are reimbursed by the 

insurer on the basis of the aforementioned Act, but which 
are not covered under the policy conditions. This applies, for 
example, if the driver was under the influence of alcohol or 
drugs at the time the loss arose; 

b. the excess stated in the insurance policy; 
c. damage caused to underground and aboveground pipes, 

cables and other objects and/or the consequential losses 
caused thereby; 

d. penalties, fines and/or costs for Knoop that arise from the 
fact that the Other Party (or its employees/auxiliary 
persons/other persons for which it is responsible) drives on 
the public road with machinery and equipment that does not 
have a number plate; 

e. losses that fall under the legally-permitted exclusions.  

Artikel 20 Reparatie, onderhoud en gebruik 

1. De Wederpartij is verplicht om het gehuurde gedurende de huurtermijn 
op zijn kosten te onderhouden in een goede staat van onderhoud en 
bedrijfswaardigheid. Knoop heeft te allen tijde het recht om het 
gehuurde te inspecteren of te doen inspecteren en Wederpartij verbindt 
zich om de door Knoop hiertoe aangewezen personen toegang tot het 
gehuurde te verlenen. Indien deskundigheid met betrekking tot 
onderhoud van het gehuurde ontbreekt, dient de hulp te worden 
ingeroepen van Knoop. 

2. Het is niet toegestaan, tenzij schriftelijke toestemming van Knoop,  
reparaties te verrichten aan het gehuurde door de Wederpartij of door 
de Wederpartij ingeschakelde derden.  

Article 20 Repairs, maintenance and use 

1. The Other Party is obliged to maintain the Rented Object during 
the rental period and keep them in a good state of repair and in 
good operating condition. Knoop has the right at all times to 
inspect the Rented Object or have them inspected and the Other 
Party undertakes that it will grant the persons designated for this 
purpose by Knoop access to the Rented Object. Knoop’s assistance 
must be called in if expertise with respect to the maintenance of 
the Rented Object is lacking. 

2. The Other Party and third parties engaged by the Other Party are 
not allowed, unless written permission of Knoop, to perform 
repairs on the Rented Object.  
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3. De Wederpartij is verplicht om na afloop van het werk het gehuurde aan 
Knoop terug te leveren in dezelfde staat van onderhoud, waarin 
Wederpartij bij aanvang van de huurtermijn het gehuurde in ontvangst 
heeft genomen, dan wel de daartoe nodige reparatiekosten, die op de 
in artikel 21 van deze algemene voorwaarden beschreven wijze zijn 
vastgesteld, te betalen. 

4. Gebreken en slijtage aan het gehuurde, als ook manco’s van inventaris, 
gedurende de huurtermijn ontstaan, zullen voor rekening van 
Wederpartij worden hersteld en/of aangevuld, tenzij het slijtage aan 
delen van het gehuurde betreft, welke gedurende hun levensduur niet 
plegen te worden vernieuwd. 
Hierbij wordt van het principe uitgegaan dat, wanneer bij afloop van de 
huurtermijn blijkt, dat delen moeten worden vervangen, gelet moet 
worden op de toestand, waarin die delen zich bij de aanvang van de 
huurtermijn bevonden en dat eventuele verbetering van nieuw voor oud 
bij vervanging door nieuwe voorwerpen ten koste van de Wederpartij 
door Knoop behoort te worden vergoed en dat, wanneer delen door 
slijtage en dergelijke gedurende het gebruik zijn achteruitgegaan, doch 
nog in bruikbare toestand zijn, door de Wederpartij aan Knoop een 
billijke vergoeding voor de slijtage gedurende de huurtermijn kan 
worden betaald, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de 
toestand waarin de delen zich bij de aanvang van de huurtermijn 
bevonden. Normale gebruiksslijtage is inbegrepen in de huurprijs. 

5. Indien Knoop gedurende de huurperiode constateert dat het gehuurde 
niet op de juiste manier wordt gebruikt en/of de bediening niet op de 
juiste manier wordt uitgevoerd en/of niet bekwaam is om het gehuurde 
te bedienen, dan heeft Knoop het recht het gehuurde terug te nemen 
en de overeenkomst te ontbinden. Alle kosten die hieruit voortvloeien 
zijn voor rekening van de Wederpartij.  

3. The Other Party is obliged to return the Rented Object to Knoop 
after the work has ended in the same state of repair as in which 
the Other Party received the Rented Object at the start of the 
rental period, or is obliged to pay the costs of repairs required for 
this purpose, which costs have been determined in the manner set 
out in article 21 of these general terms and conditions. 

4. Defects and wear in respect of the Rented Object, as well as 
missing inventory, which arose during the rental period, will be 
remedied and/or supplemented for the Other Party’s account, 
unless it concerns wear of parts of the Rented Object, which are 
not generally replaced during their service life. 
The principle is applied in this connection that if it becomes clear 
at the end of the rental period that parts have to be replaced, 
account must be taken of the condition these parts were in at the 
start of the rental period and that any improvement in case of new 
for old upon replacement with new objects for the account of the 
Other Party should be reimbursed by Knoop and that if parts have 
deteriorated during use as a result of wear and the like, but are 
still in usable condition, the Other Party may pay Knoop fair 
compensation for the wear that occurred during the rental period, 
in which connection account must also be taken of the condition 
of the parts at the start of the rental period. Normal wear and tear 
is included in the rent. 

5. In the event Knoop establishes during the rental period that the 
Rented Object are not used correctly and/or operation is not 
carried out correctly and/or the operator is not qualified to 
operate the Rented Object, Knoop will have the right to take back 
the Rented Object and dissolve the agreement. All costs that arise 
therefrom are for the Other Party’s account.  

Artikel 21 Expertise 

1. Teneinde schade aan het gehuurd vast te stellen, zal de toestand van het 
gehuurde, zowel bij aanvang van de huurtermijn als na afloop van de 
huurtermijn, worden vastgesteld door een expertise-rapport, terwijl bij 
de laatste expertise tevens zal worden vastgesteld, welke reparaties en 
vervangingen noodzakelijk zijn, wat hiervan de kosten zijn, en welke 
betalingen naar aanleiding van gebleken of te verrichten vervangingen 
door Wederpartij aan Knoop, respectievelijk door Knoop aan 
Wederpartij, zullen moeten worden gedaan. Bij expertise zal tevens de 
tijd, welke voor het uitvoeren der reparaties nodig zal zijn, worden 
aangegeven. 

2. De expertise wordt als volgt geregeld: 
a. de expertise (in-survey) bij aanvang van de huurtermijn geschiedt 

door Knoop. Knoop zal een rapport opmaken van het gehuurde en 
deze verstrekken voor aanvang van de huurtermijn aan de 
Wederpartij. 

b. Wanneer de Wederpartij binnen 2 uur na ontvangst van het 
gehuurde geen schriftelijk bezwaar tegen dit rapport bij Knoop 
heeft ingebracht, dan is dit rapport bindend voor het bepalen van 
de schade.  

c. Na afloop van de huurtermijn zal de toestand van het gehuurde 
wederom door Knoop worden vastgesteld in het rapport (uit-
survey) en zal Knoop bij schade het rapport overhandigen aan de 
Wederpartij. De Wederpartij heeft na ontvangst van het rapport 8 
uur de tijd om hierop te reageren. Indien er niet wordt gereageerd 
wordt het rapport als bindend beschouwd. 

d. De Wederpartij is verplicht binnen 14 dagen de in het rapport 
beschreven betalingen aan Knoop te voldoen 

e. Indien de Wederpartij wenselijk acht dat de expertise wordt 
opgesteld door een onafhankelijk expertisebureau, dan zijn deze 
kosten volledig voor rekening van de Wederpartij. De Wederpartij 
dien dit verzoek vóór ondertekening van de huurovereenkomst 
schriftelijk kenbaar te maken bij Knoop. 

Article 21 Survey 

1. In order to determine the damage to the Rented Object, the 
condition of the Rented Object at the start of the rental period and 
after the rental period has ended will be determined in a survey 
report, while it will also be determined during the final survey 
what repairs and replacements are necessary, what the costs will 
be, and what payments will have to be made by the Other Party to 
Knoop or by Knoop to the Other Party pursuant to replacements 
that have been identified or that are to be performed. The survey 
will also indicate the time that will be required for the 
performance of the repairs. 

2. The survey is structured as follows: 
a. the in-survey at the start of the rental period is performed 

by Knoop. Knoop will draw up a report concerning the 
Rented Object and provide it to the Other Party before the 
start of the rental period.  

b. This report will be binding for the determination of the 
damage if the Other Party has not submitted a written 
objection to this report to Knoop within 2 hours of receiving 
the Rented Object.  

c. After the rental period has ended, the condition of the 
Rented Object will be determined again by Knoop in the 
report (out-survey) and Knoop will submit the report to the 
Other Party in case of damage. The Other Party has 8 hours 
to respond after it has received the report. The report is 
considered to be binding if no response is received. 

d. The Other Party commits that it will make the payments 
described in the report to Knoop within 14 days. 

e. If the Other Party considers it desirable to have the survey 
drawn up by an independent firm of loss adjusters, these 
costs will be entirely for the account of the Other Party. The 
Other Party is obliged to notify Knoop in writing of this 
request before the rental agreement is signed. 
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Artikel 22 Onderhuur / ander gebruik / overdracht van rechten en plichten 

1. Het is de Wederpartij ten strengste verboden het gehuurde aan derden 
te verhuren of aan derden in gebruik af te staan. 

2. Het is de Wederpartij niet toegestaan het gehuurde voor andere 
doeleinden te gebruikten, dan hetgeen in de overeenkomst is 
omschreven dan wel waarvoor het gehuurde normaliter wordt ingezet.  

3. Indien de Wederpartij niet voldoet aan het gestelde in lid 1 en 2 van dit 
artikel, dan kan Knoop per direct het gehuurde terugnemen en de 
overeenkomst ontbinden. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn voor 
rekening van de Wederpartij.  

4. Knoop zal iedere overdracht van rechten en plichten met betrekking tot 
het gehuurde voordien mededelen aan Wederpartij; Wederpartij heeft 
alsdan het recht de huurovereenkomst met een opzegtermijn van 5 
werkdagen op te zeggen, zulks in afwijking van hetgeen over 
opzeggingstermijnen is bepaald in de overeenkomst. 

Article 22 Subrental / other use / transfer of rights and obligations 

1. The Other Party is strictly forbidden from renting the Rented 
Object to third parties or allow third parties to use them. 

2. The Other Party is not allowed to use the Rented Object for 
purposes other than those set out in the agreement or for which 
the Rented Object are normally used.  

3. Knoop has the right to take back the Rented Object and dissolve 
the agreement with immediate effect if the Other Party fails to 
comply with the provisions of paragraphs 1 and 2 of this article. All 
costs that arise therefrom are for the Other Party’s account.  

4. Knoop will notify the Other Party in advance of any transfer of 
rights and obligations with respect to the Rented Object; if this is 
the case, the Other Party will have the right to terminate the rental 
agreement subject to a notice period of 5 working days, such in 
derogation from the provisions regarding the notice period in the 
agreement. 

Artikel 23 Werktijd 

1. Met het gehuurde mag niet langer worden gewerkt dan de in de 
overeenkomst overeengekomen wekelijkse werktijd. 

2. Indien met het gehuurde korter dan de in de overeenkomst 
overeengekomen wekelijkse werktijd wordt gewerkt, geeft dit geen 
recht op vermindering van de huurprijs. 

3. Wenst in bijzondere omstandigheden de Wederpartij langer dan de 
overeengekomen wekelijkse werktijd met het gehuurde te werken, dan 
mag hij zulks slechts doen na voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Knoop. 

4. Wordt deze toestemming verleend, dan zal voor elk uur boven de 
overeengekomen werktijd per week een evenredig deel van de huurprijs 
en de eventuele forfaitaire reparatievergoeding extra verschuldigd zijn. 

Article 23 Operating hours 

1. The Rented Object may not be operated for longer than the weekly 
operating hours agreed in the agreement. 

2. If the Rented Object are operated for a period shorter than the 
weekly operating hours agreed in the agreement, such will not 
entitle the Other Party to a reduction of the rent. 

3. If the Other Party wishes to operate the Rented Object for longer 
than the agreed weekly operating hours due to special 
circumstances, it will only be allowed to do so after it has obtained 
Knoop’s prior, written approval. 

4. If this approval is granted, a proportionate part of the rent and any 
fixed repair fee will be payable additionally for each hour in excess 
of the agreed weekly operating hours. 

Artikel 24 Personeel 

1. Knoop behoudt zich het recht voor om eigen medewerkers in te zetten 
op het gehuurde.  

2. Knoop is te allen tijde bevoegd de medewerker te vervangen door een 
andere, gelijkwaardige, medewerker in overleg met de Wederpartij en 
op zodanige wijze dat de Wederpartij in zijn huurgenot niet wordt 
gehinderd. 

3. Indien de Wederpartij en/of medewerker van de Wederpartij het 
gehuurde gaat bedienen, dan dient deze bekwaam te zijn om het 
gehuurde te kunnen bedienen.  

4. Wederpartij dient in geval van technische mankementen, die de 
veiligheid, gezondheid of het milieu in gevaar brengt, de machine 
onmiddellijk buiten gebruikt te stellen en Knoop hiervan op de hoogte 
te brengen. 

Article 24 Employees 

1. Knoop reserves the right to have its own employees operate the 
Rented Object.  

2. Knoop has the right at all times to replace the employee with 
another, equivalent employee in consultation with the Other Party 
and in such a manner that the Other Party’s quiet enjoyment 
under the rental agreement is not disturbed. 

3. If the Other Party and/or the Other Party’s employee is to operate 
the Rented Object, said employee must be qualified to operate the 
Rented Object.  

4. In case of technical faults that endanger health, safety or the 
environment, the Other Party will be obliged to switch off the 
machine immediately and notify Knoop thereof. 

HOOFDSTUK IV Verkoopvoorwaarden CHAPTER IV Conditions of sale 

Artikel 25 Levering 

1. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt levering af magazijn van 
Knoop (verkoper).  

2. Door Knoop te leveren goederen reizen voor risico van de Wederpartij 
(koper) welk risico op deze overgaat zodra de goederen de magazijnen 
van Knoop, dan wel bij levering op aanvoer van derden de fabrieken of 
magazijnen van deze derden, hebben verlaten. 

3. Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop 
deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. 

4. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken 
van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is 
Knoop gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van 
Wederpartij. 

Article 25 Delivery 

1. Unless agreed otherwise, delivery is made ex Knoop (the seller) 
warehouse.  

2. The goods to be delivered by Knoop are transported for the 
account of the Other Party (the buyer), which risk passes as soon 
as the goods have left the Knoop warehouses or in case of delivery 
by third parties the factories or warehouses of said third parties. 

3. The Other Party is obliged to take receipt of the items of property 
at the moment at which they are made available to it in 
accordance with the agreement. 

4. If the Other Party refuses to take delivery or is negligent in 
providing information or instructions that are necessary for the 
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5. Indien de zaken worden bezorgd is Knoop gerechtigd eventuele 
bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk 
worden gefactureerd. 

6. Indien Knoop gegevens behoeft van de Wederpartij in het kader van 
uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat 
Wederpartij deze aan Knoop ter beschikking heeft gesteld.  

7. Knoop is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij 
overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige 
waarde toekomt. Knoop is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk 
te factureren. 

8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden 
uitgevoerd kan Knoop de uitvoering van die onderdelen die tot een 
volgende fase behoren opschorten tot dat de Wederpartij de resultaten 
van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

delivery, Knoop will have the right to store the goods for the 
account and risk of the Other Party. 

5. Knoop will have the right to charge any delivery costs in case goods 
are delivered. These costs will be invoiced separately if this is the 
case. 

6. In the event Knoop requires data from the Other Party within the 
context of the performance of the agreement, the delivery time 
will commence after the Other Party has made these available to 
Knoop.  

7. Knoop has the right to deliver the goods by means of partial 
deliveries, unless the agreement provides otherwise or a partial 
delivery has no independent value. Knoop has the right to invoice 
the goods thus delivered separately. 

8. If it has been agreed that the agreement will be performed in a 
phased manner, Knoop will have the right to suspend performance 
of those parts that belong to a next phase until the Other Party has 
approved the results of the preceding phase in writing. 

Artikel 26 Eigendomsvoorbehoud 

1. Alle door Knoop geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele 
ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) 
bestanden enz. blijven eigendom van Knoop totdat de Wederpartij alle 
navolgende verplichtingen uit alle met Knoop gesloten overeenkomsten 
is nagekomen. 

2. De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud 
vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud 
geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, 
is Wederpartij verplicht Knoop zo snel als redelijkerwijs verwacht mag 
worden daarvan op de hoogte te stellen. 

4. De Wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud 
geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, 
ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van 
deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. 

5. Door Knoop geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel 
bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het 
kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en 
nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 

6. Voor het geval dat Knoop zijn in dit artikel aangeduide 
eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij reeds nu 
onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Knoop of door 
deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de 
eigendommen van Knoop zich bevinden en die zaken mede terug te 
nemen. 

Article 26 Retention of title 

1. All goods delivered by Knoop, including any designs, sketches, 
drawings, films, software, (electronic) files etc., remain Knoop’s 
property until the Other Party has complied with all of the 
following obligations arising from all agreements concluded with 
Knoop. 

2. The Other Party does not have the right to pledge or otherwise 
encumber the goods that are subject to the retention of title. 

3. In the event third parties levy attachment against the goods 
delivered subject to retention of title or wish to create or enforce 
rights in respect thereof, the Other Party will be obliged to notify 
Knoop thereof as soon as may be expected within reason. 

4. The Other Party undertakes that it will insure and keep insured the 
goods delivered subject to retention of title against fire, explosion 
and water damage and against theft and it will present the policy 
of this insurance for inspection on first request. 

5. The goods delivered by Knoop, which are subject to the retention 
of title pursuant to the provisions of paragraph 1 of this article, 
may only be resold within the context of the normal business 
operations and may never be used as means of payment. 

6. In the event Knoop wishes to exercise its rights of ownership 
referred to in this article, the Other Party hereby authorises Knoop 
or third parties to be designated by Knoop unconditionally and 
irrevocably to enter those locations where Knoop’s property is 
located and take back that property. 

Artikel 27 Garantie 

1. Voor alle verkopen van nieuwe goederen neemt Knoop tegenover de 
Wederpartij die garantie op zich, welke de leverancier van Knoop 
tegenover Knoop op zich neemt, geheel volgens dezelfde voorwaarden.  

2. Voor alle verkopen van gebruikte goederen wordt geen garantie 
gegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

Article 27 Guarantee 

1. Knoop provides to the Other Party the same guarantee concerning 
all sales of new goods as the guarantee Knoop’s supplier provides 
to Knoop, entirely in accordance with the same conditions.  

2. No guarantee is provided with respect to any sale of used goods, 
unless otherwise agreed in writing.  
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Artikel 28 Teruggave ter beschikking gestelde zaken 

1. Indien Knoop aan Wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst 
zaken ter beschikking heeft gesteld is Wederpartij gehouden het aldus 
geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en 
volledig te retourneren. Indien de Wederpartij deze verplichting niet 
nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. 

2. Indien Wederpartij, om welke reden ook, na daartoe strekkende 
aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de in het vorige lid genoemde 
verplichting, heeft Knoop het recht de daaruit voortvloeiende schade en 
kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Wederpartij te 
verhalen. 

Article 28 Returning goods that were made available 

1. In the event Knoop has made goods available to the Other Party 
during the performance of the agreement, the Other Party will be 
obliged to return the goods thus delivered in their original 
condition, free from defects and complete within 14 days. If the 
Other Party fails to comply with this obligation, all costs that arise 
therefrom will be for its account. 

2. In the event the Other Party fails to comply with the obligation 
referred to in the previous paragraph also after a demand to that 
effect, Knoop will have the right to recover from the Other Party 
the losses and costs that arise therefrom, which include the costs 
of replacement. 

Artikel 29 Vrijwaringen 

1. De Wederpartij vrijwaart Knoop voor aanspraken van derden met 
betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de 
Wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van 
de overeenkomst worden gebruikt. 

2. Indien Wederpartij aan Knoop informatiedragers, elektronische 
bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de 
informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van 
virussen en defecten. 

Article 29 Indemnifications 

1. The Other Party indemnifies Knoop against claims from third 
parties with respect to intellectual property rights in respect of 
materials or data provided by the Other Party and that are used in 
the performance of the agreement. 

2. If the Other Party provides Knoop with information carriers, 
electronic files or software etc., it will guarantee that the 
information carriers, electronic files or software are free from 
viruses and defects. 

Artikel 30 Intellectuele eigendom en auteursrechten 

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde 
behoudt Knoop zich de rechten en bevoegdheden voor die Knoop 
toekomen op grond van de Auteurswet. 

2. Het is de Wederpartij niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te 
brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk 
anders is overeengekomen.  

3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Knoop tot stand 
gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere 
materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Knoop, 
ongeacht of deze aan de Wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, 
tenzij anders is overeengekomen. 

4. Alle door Knoop eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, 
schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., 
zijn uitsluitend bestemd om door de Wederpartij te worden gebruikt en 
mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Knoop 
worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden 
worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders 
voortvloeit. 

5. Knoop behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de 
werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te 
gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis 
van derden wordt gebracht. 

Article 30 Intellectual property and copyrights 

1. Without prejudice to the other provisions of these general terms 
and conditions, Knoop reserves the rights and powers that vest in 
Knoop pursuant to the Copyright Act. 

2. The Other Party is not allowed to modify the goods, unless it 
follows otherwise from the nature of the goods that have been 
delivered or otherwise agreed in writing.  

3. Any designs, sketches, drawings, films, software and other 
materials or (electronic) files created by Knoop within the context 
of the agreement remain Knoop’s property irrespective of 
whether these were made available to the Other Party or to third 
parties, unless agreed otherwise. 

4. Any documents, such as designs, sketches, drawings, films, 
software, (electronic) files etc. made available by Knoop are 
exclusively intended to be used by the Other Party and may not be 
reproduced, published or disclosed to third parties without 
Knoop’s prior approval, unless the nature of the documents that 
have been provided provides otherwise. 

5. Knoop reserves the right to use any knowledge increased by the 
performance of the activities for other purposes, in so far as no 
confidential information is disclosed to third parties in this 
connection. 
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