AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR

74.

De partij die zich beroept op overmacht dient de andere

HET WERK

partij onverwijld Schriftelijk op de hoogte te brengen van het

72.

De Aannemer is niet aansprakelijk voor enige na overname

optreden en het ophouden van zodanige omstandigheid. Indien

door het Werk veroorzaakte schade aan eigendommen, die

een partij verzuimt deze melding te doen, heeft de andere partij

ontstaat terwijl het Werk in het bezit van de Opdrachtgever is. De

recht op vergoeding van haar bijkomende kosten die zij had

Aannemer is voorts niet aansprakelijk voor schade aan door de

kunnen voorkomen indien zij de bedoelde melding had gekregen.

Opdrachtgever gefabriceerde producten of aan producten waarvan
de producten van de Opdrachtgever deel uitmaken.
Bij aansprakelijkheid van de Aannemer tegenover een derde
voor in de vorige paragraaf omschreven schade aan eigendommen,

Indien overmacht de nakoming van de verplichtingen door
de Opdrachtgever verhindert, vergoedt deze de door de Aannemer
gemaakte kosten voor het veiligstellen en beschermen van het
Werk.

is de Opdrachtgever verplicht tot schadeloosstelling, bijstand in
rechte en vrijwaring van de Aannemer.

75.

Ongeacht de overige gevolgen die uit deze Algemene

Indien een derde een in dit artikel omschreven vordering

Voorwaarden zouden voortvloeien, heeft elke partij het recht het

tot schadeloosstelling tegen één van de partijen instelt, dient deze

Contract door Schriftelijke kennisgeving aan de andere partij

de andere partij onmiddellijk daarover Schriftelijk te informeren.

te beëindigen indien op grond van art. 73 de uitvoering van het

De Aannemer en de Opdrachtgever zijn wederzijds gehouden

Contract langer dan zes maanden wordt opgeschort.

zich te laten dagvaarden voor de gerechtelijke of scheidsrechterlijke
instantie, die een vordering tot schadevergoeding behandelt, die
tegen één van de partijen is ingediend op basis van beweerdelijk
door het Werk veroorzaakte schade. De aansprakelijkheid tussen de

VOORZIENE NIET-NAKOMING

76.

Onverminderd andere bepalingen in deze Algemene

Aannemer en de Opdrachtgever wordt echter in overeenstemming

Voorwaarden met betrekking tot opschorting, heeft elke partij

met art. 78 beslecht.

het recht de uitvoering van haar contractuele verplichtingen op

De beperking van de aansprakelijkheid van de Aannemer die
voortvloeit uit de eerste paragraaf van dit artikel geldt niet indien
deze zich heeft schuldig gemaakt aan Grove Nalatigheid.

OVERMACHT

73.

te schorten, indien uit de omstandigheden duidelijk blijkt dat de
andere partij haar verplichtingen niet zal nakomen. Een partij die
de uitvoering van het Contract opschort geeft daarvan onmiddellijk
Schriftelijk kennis aan de andere partij.

GEVOLGSCHADE

Elke partij heeft het recht de uitvoering van zijn contractuele

verplichtingen op te schorten voor zover deze uitvoering wordt

verhinderd of onredelijk bezwarend wordt gemaakt door overmacht,
d.w.z. één van de volgende omstandigheden: arbeidsconflicten
en elke andere omstandigheid buiten de macht van de partijen,
zoals brand, oorlog, uitgebreide militaire mobilisatie, opstand,

77.

Tenzij anders in deze Algemene Voorwaarden is vermeld,

is een partij niet tegenover

de andere partij aansprakelijk

voor productieverlies, gederfde winst, vermindering van
gebruiksmogelijkheden, commerciële schade of voor welke
gevolgschade of indirecte schade dan ook.

opvordering, beslag, embargo, beperkingen op het gebruik van
energie, valuta- en exportbeperkingen, epidemieën, natuurrampen,

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

uitzonderlijke natuurverschijnselen, terroristische acties, alsmede

78.

In geval van een geschil dat voortvloeit uit of verband

gebreken of vertraging in de leveringen door toeleveranciers die het

houdt met het Contract, zullen partijen eerst proberen informeel

gevolg zijn van één van de in dit artikel genoemde omstandigheden.

tot een oplossing te komen.

Een in dit artikel genoemde omstandigheid, ongeacht of
deze zich vóór of na de totstandkoming van het Contract voordoet,
geeft slechts recht tot opschorting indien haar gevolgen op de
uitvoering van het Contract ten tijde van de totstandkoming van

Indien informele onderhandelingen niet tot een voor
beider partijen aanvaardbare oplossing leiden, zal het geschil
voorgelegd worden aan een bevoegde rechter in Nederland.
Partijen kunnen ook overeenkomen het geschil te laten

het Contract niet voorzien konden worden.

beslechten door arbitrage overeenkomstig het genoemde
Regelement.

79.

Op het Contract is uitsluitend Nederlands recht van

toepassing.
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